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Abstract 

At Swedish workplaces, mental ill-health in work life is a problem for both individuals and 
organizations. One way to counter this issue is through health promoting approaches that 
motivate employees in using their full capacity at work. The overall aim of this thesis was to 
contribute to increased understanding of employee engagement by describing and examining 
the concept as part of the organizational and social work environment of a municipality-
owned company. In the thesis work the self-determination theory was used as an overall 
theoretical framework. Based on qualitative interviews with twenty informants, what emerged 
was that the conditions for increased employee involvement are found in the creation of a 
good organizational and social work environment. The result showed that it is through 
employees interpretation of their working environment that the understanding of what factors 
enables or prevents employee engagement lies. This knowledge is relevant to organizations 
who want to work with health promotion with intent to increase employees' engagement and 
well-being. 

Keywords: Employee engagement, Self Determination theory, organisational and social 
work environment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

Sammanfattning 

På svenska arbetsplatser är psykisk ohälsa i arbetslivet ett problem för både individer och 
organisationer. Ett sätt att stävja eskaleringen av människor som mår dåligt i arbetslivet är 
genom hälsofrämjande förhållningssätt som motiverar medarbetare att använda sin fulla 
kapacitet i arbetet. Detta examensarbetes övergripande syfte är att bidra till ökad förståelse av 
medarbetarengagemang genom att beskriva och undersöka begreppet som en del av den 
organisatoriska och sociala arbetsmiljön i ett kommunalägt bolag. I examensarbetet användes 
självbestämmandeteorin som ett övergripande teoretiskt ramverk. Utifrån kvalitativa 
djupintervjuer med tjugo informanter framkom det att förutsättningar för ökat 
medarbetarengagemang återfinns i skapandet av en god organisatorisk och social arbetsmiljö. 
Resultatet visar att det är genom medarbetares tolkning av sin arbetsmiljö möjlighet ges till 
förståelse för vilka faktorer som möjliggör eller förhindrar medarbetarengagemang. Denna 
kunskap är relevant för organisationer som vill arbeta hälsofrämjande för medarbetares ökade 
engagemang och välbefinnande.  

Nyckelord: Medarbetarengagemang, självbestämmandeteori, organisatorisk och social 
arbetsmiljö.  
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Inledning 

På arbetsplatser i Sverige är psykisk ohälsa i arbetslivet en omdebatterad arbetsmiljöfråga 
(AFS 2015:4). Den största andelen av långtidssjukskrivningar i Sverige utgörs av människor 
med psykiska problem. Enligt Försäkringskassan (2016) ökade sjukskrivningar på grund av 
psykisk ohälsa med 67 procent mellan 2010–2015. I en kunskapsöversikt sammanställd av 
forskningsrådet Forte påvisas samband mellan arbetsförhållanden, sjukskrivningar och 
psykisk ohälsa. Riskfaktorer i arbetslivet är ”psykiskt ansträngande arbete, höga krav, låg 
kontroll, obalans mellan ansträngning och belöning, samt rollkonflikter” (Vingård, 2015, s. 6).  

Den traditionella industriella organisationen intresserar sig alltmer för relationen mellan 
individ och arbete. Individen uppfattas inte längre som en arbetsenhet som anpassas och 
motiveras för att passa in i ett större system. Nuförtiden är det snarare systemet som ska 
anpassas till individen (Åteg, Andersson & Rosén, 2005). Anställdas psykiska koppling till 
deras arbete har fått en större betydelse under tjugohundratalet och detta föranleder till ökat 
fokus på frågor om arbetsmiljö, välbefinnande och hälsa samt omfattas numer i svensk 
arbetslagstiftning (Bakker, Albrecht & Leiter, 2011; Cartwright och Holmes 2006). 

Organisatorisk och social arbetsmiljö är ett begrepp som ersätter den tidigare benämningen 
psykosocial arbetsmiljö (Arbetsmiljöverket, 2017). Den organisatoriska arbetsmiljön 
omfattar de villkor och förutsättningar som finns för arbetet och inkluderar; styrning, 
kommunikation, delaktighet, krav, resurser, ansvar och fördelning av arbetsuppgifter. Den 
sociala arbetsmiljön innefattar de villkor och förutsättningar som berör samarbete, socialt 
stöd och samspel mellan olika individer inom en organisation (Ledarna, 2017; 
Arbetsmiljöverket, 2017). Ändringen från begreppet psykosocial till organisatorisk och social 
arbetsmiljö handlar om hur Arbetsmiljöverket valde att lyfta fram de villkor och 
förutsättningar för arbetet som arbetsgivaren till stor del kan påverka och kontrollera 
(Arbetsmiljöverket, 2017). Detta är en bidragande faktor till varför många organisationer och 
företag visar ett större intresse för sina anställdas psykologiska förmågor. Schaufeli (2013) 
beskriver att det moderna arbetsklimatet kräver organisationers fokus på anställdas 
psykologiska förmågor för att ha möjlighet att växa och i viss mån, för att överleva. Det 
framkommer ett behov av ett proaktivt arbete och därför använder numer fler arbetsgivare tid 
och resurser till att inspirera medarbetare till att använda sin fulla kapacitet i arbetet. I 
samband med denna förändring fokuseras ofta frågor runt medarbetares motivation och 
engagemang (Bakker m.fl., 2011). 

Tidigare forskning 

 Medarbetarengagemang.  

Enligt svensk forskning om engagemang och motivation i organisationer finns det en positiv 
inställning till att tillvarata medarbetares prestation utöver det som är specifika arbetskrav 
(Berglund, 2010). Få områden har intresserat både teoretiker och praktiker såsom 
medarbetarengagemang (Saks & Gruman, 2014; Truss, Shantz, Soane, Alfes, Delbridge, 
2013).  
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Främst handlar detta om hur konsultföretag inom Human Resource (HR) förespråkade 
medarbetarengagemang som nyckeln till framgång med starka kopplingar till högre 
aktieutdelning (Saks & Gruman, 2014) ökad kundtillfredsställelse (Macey & Schneider, 2008) 
förbättring av arbets- och uppgiftsprestation (Wollard & Shuck, 2011) och lägre 
personalomsättning (Berglund, 2010; Saks, 2006; Schaufeli & Bakker, 2004). Forskning inom 
området visade också på positiva utkomster på både organisations- och individnivå, till 
exempel låg personalomsättning, positiva arbetsrelaterade attityder (Schaufeli, 2013), hälso- 
och välmående (Cole, Walter, Bedeian & O’Boyle, 2012), reducerad frånvaro (Bailey, 2016) 
samt arbetstillfredsställelse och arbetsprestation (Berglund, 2010).  

Shuck, Twyford, Reio och Shuck (2014) menar att det är tydligt att engagemang fungerar. 
Däremot har mycket av forskningen hittills fokuserat på positiva organisationsutfall och 
mindre på kopplingen mellan den sociala arbetsmiljön och individers välmående. Hur 
anställda tolkar sin arbetsmiljö är betydande för hur välmående de är och i vilken grad de i sin 
tur blir engagerade. Shuck m.fl. (2014) anser att det saknas forskning om hur arbetsmiljö 
påverkar tolkningen av arbetet som antingen engagerande eller inte samt hur engagemang 
modererar relationen mellan utkomster såsom välbefinnande. 

Det ökande intresset för medarbetarengagemang handlar till stor del om det som namngetts 
”engagemangsgapet” som innebär att bristande engagemang anses orsaka produktionsbortfall 
(Axelrod, 2002; Saks & Gruman, 2014). År 2013 synliggjordes engagemangsgapet i en 
uppmärksammad gallupundersökning vid namn ”State of the Global Workplace” (Poll, 
2013). Undersökningen baserades på en opinionsmätning i 142 länder mellan år 2009–2011 
och resultaten visade att enbart 13 % av anställda rapporterade att de kände sig engagerade i 
arbetet. 63 % var inte engagerade och 24 % upplevde ett så kallat aktivt bristande 
engagemang (Keating & Heslin, 2015; Pandita & Singhal, 2017).  

Macey och Schneider (2008) beskriver att ett av problemen inom forskningen om 
medarbetarengagemang ligger i meningsskiljaktigheter att det inte är ett unikt koncept utan 
enbart ”gammalt vin tappat i nya flaskor” (Jeung, 2011, s. 56; Saks, 2006, s. 601) eller en 
blandning av föremål som representerar en eller flera av kategorierna; arbetstillfredsställelse, 
åtagande, empowerment eller arbetsdelaktighet (Macey & Schneider, 2008). Denna kritik är 
något som ofta tas upp inom forskning om medarbetarengagemang och vissa anser att det är 
ett ”gammalt vin men med ny karaktär” (Christian, Garza & Slaughter, 2011, s. 120) medan 
andra anser att det finns studier som visar att engagemang är en unik och distinkt konstruktion 
(Schaufeli, 2013). Medarbetarengagemang har även kritiserats för definitionens mångtydighet 
och brist på starkt teoretiskt ramverk, vilket är en vanlig problematik i utvecklingen av 
begrepp inom tillämpad psykologi. Brister i tydlighet och precision behöver dock inte betyda 
att medarbetarengagemang saknar funktion utan snarare att det krävs mer forskning (Macey & 
Schneider, 2008). 

Inom engagemangsforskning anses Kahn (1990) vara grundare till begreppet och det skulle 
dröja nästan ett årtionde innan andra forskare intresserade sig för området (Bedarkar & 
Pandita, 2014, Albrecht, 2010, Macey & Schneider, 2008, Purcell, 2014) i samband med det 
växande intresset kring humankapital på arbetsplatsen (Schaufeli, 2013).  
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Kahns definition av medarbetarengagemang är: ”nyttjandet av organisationsmedlemmars jag i 
deras arbetsroller; i engagemang använder och uttrycker människor sig själva fysiskt, 
kognitivt och emotionellt i en rollprestation” (Kahn, 1990, s. 694). Enligt Kahn (1990) är 
engagemang ett psykologiskt tillstånd där människor är fokuserad på sin uppgift, bryr sig om 
den och arbetar hårt för att färdigställa den till bästa förmåga. Kahns forskning fokuserar på 
att beskriva och förstå hur miljöer skapas för att främja engagemang. Genom sin forskning 
fann han tre psykologiska behov som måste tillfredsställas hos en medarbetare för att 
möjliggöra engagemang (Albrecht, 2010). 

Meningsfullhet innebär att medarbetare blir engagerade vid upplevelse av meningsfullhet i 
arbetet (Albrecht, 2010). Enligt Kahn känner medarbetare meningsfullhet när de bidrar, är 
värdefulla och upplever sig som en nödvändig del av organisationen exempelvis via 
meningsfulla utbyten (1990). Det andra behovet är säkerhet. Medarbetare känner sig säkra i 
en arbetsmiljö som karaktäriseras av öppenhet och stöd. Stödjande miljöer ger medarbetare en 
möjlighet att prova nya saker, experimentera, ta initiativ och inte vara rädda för att misslyckas 
(Kahn, 1990; Saks, 2006) exempelvis genom gruppdynamik, ledarstilar och sociala normer 
men också om en närvarande, stödjande ledning och tillitsfulla relationer. Det tredje behovet 
är tillgänglighet som härrör personliga resurser som ger en upplevelse av kontroll (Saks, 
2006; Schaufeli, 2013). Enligt Kahn (1990) handlar det om upplevelsen att ha de fysiska, 
känslomässiga och psykiska resurserna som krävs. Exempelvis fysiska verktyg, men även 
tillgång till en tillräcklig budget och arbetskraft för att kunna fullfölja sina uppgifter samt 
tillgänglighet till vidareutveckling (Shuck, 2011). 

Kahns (1990) teori antar att när arbetet är meningsfullt, den sociala miljön trygg och med 
tillgång till nödvändiga resurser, blir behoven av meningsfullhet, säkerhet och tillgänglighet 
tillfredsställt och engagemang har förutsättning att uppstå. I en studie med ett urval av 203 
anställda på ett försäkringsbolag kunde forskare finna att engagemang hade en stark positiv 
relation till meningsfullhet, tillgänglighet och säkerhet (Shuck, 2011).  

Enligt Saks (2006) föreligger orsaksfaktorer till skapandet av medarbetarengagemang i 
balansen mellan arbetets resurser och krav. Arbetskrav är de fysiska, psykiska, sociala eller 
organisationella aspekter av ett arbete som kräver hållbar fysisk och/eller psykisk 
ansträngning eller förmåga. Dessa är i sin tur associerade med en viss fysisk eller psykisk 
kostnad exempelvis hög arbetsbelastning eller dålig fysisk arbetsmiljö. Alla arbetskrav är 
naturligtvis inte negativa, men de kan vara om kostnaden blir för hög för medarbetaren. 
Arbetskrav delas enligt Saks (2006) upp i två kategorier: de som upplevs som utmaningar 
eller de som upplevs som hinder. Utmaningar är de som uppfattas som stressfyllda krav med 
potential att främja personlig utveckling eller framtida vinster exempelvis hög 
arbetsbelastning, tidspress eller mer ansvar. Hinder är däremot det som uppfattas ha potential 
att motarbeta måluppfyllelse eller utveckling. Arbetsresurser är de fysiska, psykiska, sociala 
eller organisationella aspekter av ett arbete som antingen är till för att reducera arbetskrav och 
dess kostnader; stimulera personlig utveckling, samt vara funktionella i att nå uppsatta mål för 
arbetet. De arbetsresurser som Saks (2006) anser viktiga för medarbetarengagemang är; 
arbetskontroll, stödjande kollegor och feedback samt ett positivt arbetsklimat, återhämtning 
och variation (Crawford, LePine & Rich, 2010; Saks, 2006). 
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Sedan Kahns teori har många andra forskare tagit fram teorier och modeller för att förklara 
begreppet (Albrecht, 2010; Saks, 2006; Saks & Gruman, 2014; Schaufeli, 2013). Bland annat 
anser vissa forskare att medarbetarengagemang är en antites till utbrändhet (Langelaan, 
Bakker, Doornen & Schaufeli, 2006) och andra att det är ett positivt, uppfyllande och 
arbetsrelaterat sinnestillstånd (Schaufeli, Salanova, González-Romá & Bakker, 2002). För att 
förstå hur medarbetarengagemang främjas eller skapas utgår examensarbetet från en 
motivationspsykologisk teori som presenteras härnäst. Även Kahns definition undersöks 
tillsammans med de tre grundläggande behov som presenteras i självbestämmandeteorin.  

 Självbestämmandeteorin. 

Meyer, Becker och Vandenberghe (2004) anser att forskare intresserade av 
medarbetarengagemang och motivation har förbisett en stor samverkansmöjlighet. Forskare 
inom engagemang undersöker sällan motivationsprocesser och motivationsforskare tar sällan 
upp viktiga skillnader i koncept inom engagemang. Meyer m.fl., (2004) anser att det finns 
skillnader mellan motivation och engagemang. De anser att motivation och engagemang är 
två relaterade koncept där engagemang uppfattas som en komponent av motivation. Genom 
att integrera teorier om engagemang och motivation anses högre förståelse för båda processer 
uppnås likväl som bättre förståelse för mänskligt beteende på arbetsplatsen.  

Enligt Meyer och Gagné (2008) förklarar självbestämmandeteorin bakomliggande 
mekanismer till medarbetarengagemang. Många olika studier använder sig av 
självbestämmandeteorin som ett perspektiv av motivation som exempelvis tillämpas i 
forskning om lärande, viktnedgång, föräldraskap, välgörenhet och tandhygien (Güntert, 
2015). En genomgång av forskningslitteratur om medarbetarengagemang (Valentin, Valentin 
& Nafukho, 2015) stödjer användandet av självbestämmandeteorin som ett teoretiskt ramverk 
för medarbetarengagemang. Självbestämmandeteorin är en motivationspsykologisk teori som 
handlar om välbefinnande och inre motivation och utvecklades 1985 av forskarna Deci och 
Ryan (Deci, Connell & Ryan, 1989). Premissen bakom teorin var att särskilja olika typer av 
motivation, där vissa typer är av sämre kvalité än andra (Deci & Ryan, 2008). 

Självbestämmandeteorin identifierar två övergripande former av motivation; inre motivation 
och yttre motivation. Att vara motiverad betyder enligt Ryan och Deci (2000) att vara driven 
till att göra något. En individ som inte känner inspiration att agera anses vanligen vara 
omotiverad medan någon som är energifylld och målinriktad anses vara motsatsen. Att vara 
självbestämmande menar Deci m.fl. (1989) betyder att uppleva en egen vilja att reglera sina 
egna handlingar. Inre motivation definieras som utförandet av en handling eller aktivitet för 
dess inre tillfredställelse. En inre motiverad individ är motiverad att agera för att det är roligt, 
intressant eller utmanande – inte för att det är kopplat till externa faktorer såsom press eller 
belöning (Ryan & Deci, 2001).  

Yttre motivation handlar istället om att det finns instrumentella skäl till att utföra en handling 
eller aktivitet (Albrecht, 2010). Självbestämmandeteorin hävdar att människor är optimalt 
motiverade och upplever välbefinnande när tre grundläggande behov av autonomi, kompetens 
och samhörighet tillfredsställs. Teorin fokuserar inte på styrkan i behoven för olika individer 
utan snarare på konsekvenserna av i vilken utsträckning enskilda individer tillfredsställer 
behoven i sin miljö (Van, Ferris, Chang & Rosen, 2016; Ryan & Deci, 2000; 2001). 
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Autonomi är upplevelsen av egen vilja att utföra saker, valmöjligheter samt att kunna ta egna 
beslut eller vara delaktig i beslut som tas. Det handlar om i vilken grad individen kan uppleva 
självständighet (Ryan & Deci, 2001). Kompetens är upplevelsen av att besitta tillräcklig 
kapacitet och resurser för att utföra uppgifter och nå uppsatta mål. Detta behov innebär inte att 
ha en specifik förmåga eller talang (Albrecht, 2010). Samhörighet är upplevelsen av att vara 
värdefull och uppskattad av andra samt att vara del av en gemenskap och känna respekt från 
kollegor, ledning och organisation. Enligt självbestämmandeteorin är det graden av 
självbestämmande som avgör hur mycket motivation en individ känner inför något. Även om 
inre motivation anses vara den optimala typen av motivation finns det också lägre och högre 
nivåer av yttre motivation som människor själv kan styra över med hjälp av självreglering. 
(Ryan & Deci, 2001).  Deci & Ryan (2008) gör en uppdelning av yttre motivationens fyra 
former; yttre reglering, införlivad reglering, identifikation och integration.  

Dessa fyra former av yttre motivation delas i sin tur upp i två olika kategorier kontrollerad 
respektive autonom: Kontrollerad reglering involverar yttre påverkan. En individ som är 
externt reglerad agerar för att få belöningar, undvika bestraffningar eller på grund av tvång. 
En införlivad reglering sker när en individ vill öka sitt självförtroende eller undvika dåligt 
samvete. Enligt Ryan och Deci (2000) handlar detta om att viljan att öka eller bevara 
självförtroende och självvärde. Autonom reglering handlar om en hög nivå av egen vilja. En 
identifikation sker när en individ identifierar sig med ett personligt mål eller tycker att något 
är viktigt och överensstämmer med egna värderingar och mål. En integration sker när yttre 
krav är en del av en individs egna mål. Skillnaden mellan inre motivation och integration är 
att ett agerande sker för att nå ett personligt viktigt resultat, men inte för rent intresse och 
glädje (Meyer & Gagné, 2008). Självbestämmandeteorin är ingen stegteori där individen 
måste gå igenom olika faser för att kunna nå integrering (Ryan & Deci, 2000). Total avsaknad 
av motivation kallas av Deci och Ryan (2008) för amotivation. En icke-motiverad person ser 
inget värde i att utföra en uppgift, saknar kompetens eller tror inte på ett önskvärt resultat. I 
boken ”Handbook of Employee Engagement” beskriver Meyer, Gagné och Parfyonova (2010) 
hur självbestämmandeteorin kan tillämpas som ett teoretiskt ramverk som förklarar 
bakomliggande orsaker till medarbetarengagemang (Figur 1). För examensarbetets syfte är 
modellen nedkortad för att enbart handla om självbestämmandeteorin och engagemang. Den 
ursprungliga modellen innehåller även ytterligare en aspekt integrerad från en annan teori som 
inte kommer att behandlas i detta examensarbete. Modell med samtliga delar finns att se i sin 
originalform i Bilaga 3. 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Modell av medarbetarengagemang baserad på självbestämmandeteorin inspirerad av Meyer m.fl. (2010 s. 68).  
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I modellen inkluderar Meyer m.fl. (Albrecht, 2010) även begreppet betingat engagemang och 
menar att det är denna form av engagemang majoriteten av anställda upplever. Medarbetare 
som upplever ett betingat engagemang anser att arbete är en nödvändighet och att anställning 
enbart är ett mål för att nå vissa utkomster. Medarbetare som är betingat engagerade är 
individer som stannar kvar och presterar för organisationen, men ansträngningarna kommer 
att vara begränsade till att enbart nå uppställda krav och förväntningar. Enligt Meyer m.fl. 
(Albrecht, 2010) upplever medarbetare fullt engagemang om dennes grundläggande 
psykologiska behov av kompetens, samhörighet och autonomi uppfylls. Tillfredsställelse 
anses främst ske genom ett medvetet förbättringsarbete av medarbetares arbetsmiljö. Brist på 
tillfredsställelse leder istället till sämre prestation samt reducerar fysiskt och psykiskt 
välbefinnande. Forskning har visat att autonom reglering har större effekt på utfall som är 
värdefulla för organisationen (Gagné, 2010; Güntert, 2015; Reis, Sheldon, Gable, Roscoe & 
Ryan, 2000). 

Problematisering. 

Detta examensarbete skrivs på uppdrag av en HR-avdelning i ett kommunalägt bolag som en 
del i ett hälsofrämjande arbetsmiljöprojekt. Den andra delen är en kartläggning av anställdas 
upplevda och önskade friskfaktorer som kommer att presenteras i en separat rapport till 
bolaget. När det handlar om arbete med organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågor är det 
vanligt att ett huvudansvar finns inom en organisations HR-avdelning. I korta drag handlar 
HR om de processer som är relaterade till personalfrågor i en organisation (McKenna & 
Beech, 2008). Det var under faktainsamling om friskfaktorer som idén till examensarbetet 
utkristalliserade sig. Detta uppstod ur en önskan att förstå hur en organisations HR-personal 
kan arbeta praktiskt för att förbättra medarbetares arbetsmiljö och bidra till ett ökat 
välbefinnande och engagemang hos en personalstyrka.  

Det växande intresset för medarbetarengagemang har samband med det ökade vetenskapliga 
intresset för positiva psykologiska tillstånd. Under sekelskiftet startade en rörelse kring positiv 
psykologi vilket är den vetenskapliga studien över optimala mänskliga funktioner. Området 
betonar det behov som finns av att fokusera aktivt på att utveckla positiva aspekter av livet 
istället för att enbart adressera det negativa (Cartwright & Holmes, 2006). Gemensamma 
nämnare med positiv psykologi återfinns i den hälsofrämjande riktning som vuxit fram inom 
svenskt arbetsmiljöarbete de senaste tio åren däribland att identifiera friskfaktorer i arbetslivet 
(Lindberg & Vingård, 2012). Enligt Prevent är friskfaktorer: ”företeelser som förekommer i 
den enskildes arbets- och eller totala livsmiljö och levnadsmönster och ger denne 
förutsättningar för att fungera optimalt, utvecklas och må bra i arbetslivet” (Prevent, 2017, s 
1.). Lindberg och Vingård (2012) anser att enkla förbättringar har möjlighet att ge ökad 
lönsamhet, konkurrenskraft och motivation hos anställda.  

Enligt Bakker m.fl. (2011) är det en resursrik arbetsmiljö som anses möjliggöra skapandet av 
engagemang. Shuck och Reio (2014) föreslår att arbetsgivare kan påverka anställdas 
välbefinnande genom att fokusera på den sociala arbetsmiljön och bakomliggande orsaker till 
engagemang. Däremot kan en medarbetare vara tillfreds på sitt arbete och känna sig väl 
omhändertagen av organisationen utan att detta översätts till extra ansträngning som övergår 
normala förväntningar (Arrowsmith & Parker, 2013).  
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Wollard och Shuck (2011) menar att det är viktigt att undersöka drivkrafter som ligger till 
grund för engagemang hos medarbetare innan riktade aktiviteter och projekt startas för att öka 
den. Valentin (2014) anser att det är viktigt att arbeta med att anställdas mål och 
organisationens kan bli förenliga. Enligt Purcell (2014) är det centralt att utgå från 
medarbetarnas upplevelser och erfarenheter i första hand för att förstå vad det är som 
motiverar och engagerar. Utan medarbetares perspektiv finns risk i att arbetsgivare förväntar 
sig höga nivåer av engagemang utan att utveckla rätt förutsättningar för det. Medarbetarnas 
perspektiv är något som även efterfrågas av andra forskare inom området (Shuck, Rocco & 
Albornoz, 2011).  

Det är med detta i åtanke som examensarbetet fokuserar på engagemang ur medarbetarnas 
perspektiv samt på bakomliggande orsaker till engagemang. I ett svenskt arbetsliv där psykisk 
ohälsa är ett alltmer växande problem för organisationer och individer är det viktigt att titta 
närmare på hälsofrämjande arbete och eftersträva de mål som uttrycks i 
arbetsmiljölagstiftning. Mycket fokus har under lång tid funnits på det förebyggande arbetet 
med riskfaktorer i arbetslivet och hur dessa påverkar anställda negativt. Mindre känt är 
kopplingen mellan friskfaktorer, motivation och medarbetarengagemang och hur dessa 
förhåller sig till främjande av en god organisatorisk och social arbetsmiljö och i förlängningen 
medarbetares hälsa. 

Syfte 

I detta examensarbete är det övergripande syftet att bidra till en ökad förståelse av begreppet 
medarbetarengagemang utifrån ett självbestämmandeteoretiskt perspektiv. Mer specifikt är 
syftet att beskriva och undersöka medarbetarengagemang som en del av den organisatoriska 
och sociala arbetsmiljön i ett kommunalägt bolag. I linje med detta syfte kommer följande 
frågeställningar att behandlas i examensarbetet:  

 Frågeställningar. 

- Hur uttrycks medarbetarengagemang i den studerade organisationen? 
- Vilken betydelse har behovstillfredsställelse för medarbetarengagemang? 
- Vilka faktorer möjliggör eller hindrar medarbetarengagemang? 

 Avgränsningar. 

Examensarbetet är främst avgränsat till att enbart utgå från medarbetares perspektiv och 
upplevelse av begreppen medarbetarengagemang, motivation och arbetsmiljö. På grund av 
examensarbetets omfattning samt tidsram har delar av begreppet medarbetarengagemang inte 
tagits med. Däribland ledarskap, personliga egenskaper och vidare undersökning av 
företagsekonomiska utfall.  

Examensarbetet skrivs på uppdrag åt en HR-avdelning på ett kommunalägt bolag i Norrbotten 
och avgränsas därför i enlighet med fokus på deras bolag samt ämne som berör deras 
verksamhet. Däremot har författaren ensam valt ämnesområde, metod och frågeställningar 
utifrån litteratursökning, genomgång av tidigare forskning samt eget intresse av frågor om 
organisatorisk och social arbetsmiljö. 
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Metod 

I detta kapitel redogörs val av metod. Här presenteras också en beskrivning av genomförande, 
urval av informanter, metod för datainsamling och bearbetning samt kvalitetsvärdering och 
resonemang kring etiska överväganden som uppkommit under examensarbetets gång. 

Metodologiska utgångspunkter 

Examensarbetet har en hermeneutiskt inspirerad ansats med tematisk inriktning. Enligt 
Langemar (2008) tillämpas hermeneutik främst som en allmän vetenskapsteori som 
genomsyrar övriga kvalitativa metoder. Ett hermeneutiskt tolkande syfte med kvalitativ metod 
används för att skapa en förståelse för olika företeelser. Med förståelse handlar det om att 
förstå mening och innebörd med ett fenomen. Val av metod har gjorts utifrån examensarbetets 
syfte och frågeställningar.  

Hermeneutik är en så kallad tolkningslära, det vill säga, läran om förståelse (Eriksson, 
Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). En tolkning, eller förståelse, är beroende av den 
miljö eller sociala kontext den tolkade befinner sig i. I hermeneutiken ingår förförståelse som 
centralt begrepp där det anses att människor inte kan förstå något utan förförståelse, det vill 
säga ”förutfattade meningar” (Thurén, 1991, s. 59). Författarens förförståelse redogörs med 
relevans för examensarbetet under rubriken Kvalitetsvärdering. I detta arbete används dock 
inte renodlad hermeneutik utan på grund av deltagarantal fanns behov av en systematisk 
analysmetod och därför har tematisk analys valts för bearbetning av insamlad empiri.  

Kommunbolag X 

Den studerade organisationen som är huvudfokus för detta examensarbete har valt att vara 
anonym. Detta med motivering att de tar emot ett stort antal studenter för större och mindre 
uppsatser på olika verksamheter varje år och vill kunna fortsätta göra detta utan att behöva 
ägna resurser (utöver handledning och rådgivning) till att granska studenters material för att 
försäkra att en rättvisande bild av bolaget presenterats (detta innebär inte att den måste vara 
positiv eller inte får vara kritisk). På grund av ämnets natur och beteendevetenskapliga 
utgångspunkt har valet av anonymitet även gjorts som en försäkran gentemot organisationens 
anställda att inget otillbörligt eller avidentifierande publiceras om bolaget eller att någon 
enskild medarbetare riskerar att känna sig uthängd.  

Organisationen är ett 100 % kommunalägt bolag belägen i en medelstor norrbottnisk 
kommun. Inom bolaget finns en HR-avdelning vilken till stor del driver och stödjer delar av 
det systematiska arbetsmiljöarbetet gällande processutveckling, information och utbildning i 
arbetsmiljöfrågor. Detta innebär bland annat att ge råd till chefer och medarbetare i HR-
frågor, ge råd om lagar och avtal inom arbetsrättsliga områden samt utarbetning för former av 
samverkan med arbetstagarorganisationer.    

Organisationen tillhandahöll en handledare under examensarbetet gång som var behjälplig 
med frågor om bolaget samt delade med sig av sin erfarenhet och kunskap om 
arbetsmiljöfrågor. Tillgång gavs även till personlig e-postadress och dator vilket underlättade 
och möjliggjorde effektiv och enkel kontakt med anställda för datainsamling.  
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Urval 

Urval av informanter till detta examensarbete var ett strategiskt urval baserat på två 
huvudkriterier uppsatta tillsammans med HR-ansvariga i den studerade organisationen 
(Langemar, 2008). Första kriteriet var en jämn fördelning av kvinnliga och manliga 
informanter. Totalt skedde 20 kvalitativa djupintervjuer, med tio kvinnor och tio män. Det 
andra kriteriet valdes av HR-ansvariga och var att urval inte skulle baseras på medarbetare 
som tidigare genomgått utbildning och workshop om friskfaktorer. Detta på grund av att det 
inte skulle bli en upprepning för dessa medarbetare samtidigt som det skulle bli en möjlighet 
för andra medarbetare att få delta i något nytt relaterat till friskfaktorer. Utöver detta skedde 
val av informanter i olika affärs- och verksamhetsområden samt ur olika yrkeskategorier.  

Eftersom organisationen har få kvinnor inom vissa yrkeskategorier utelämnas uppgifter om 
yrkeskategori och avdelning för att informanternas identitet inte ska röjas. Informanterna 
benämns endast med fiktiva namn. Den genomsnittliga åldern var 43 år med ett åldersspann 
på 29–59 år. Genomsnittlig arbetslängd var elva år. Utifrån en lista av verksamhetsområden 
och arbetsgrupper valdes slumpmässigt tio män och tio kvinnor. Tilltänkta informanter 
tillfrågades främst genom personliga besök på informantens kontor, i övrigt där besök inte var 
möjligt skedde kontakt via mail. Två medarbetare tackade nej, och ytterligare två besvarade 
inte intervjuförfrågan. Informanternas kontaktuppgifter erhölls via organisationens intranät. 
Information om examensarbete (Bilaga A) delgavs samtliga informanter. Bokning för intervju 
skedde via organisationens kalender- och mailsystem. 

Valda informanter förtecknades i en lista från A-T och gavs ett fiktivt namn som började med 
respektive bokstav (Figur 2). Därefter fick HR-personal granska listan med fiktiva namn och 
kontrollera att det inte fanns anställd med dessa namn. Namnen påminner heller inte om 
ursprungsnamnet. I övrigt kodades listan så att enbart författaren visste vem som var vem. 
Dessa koder lades till på respektive transskript. 

 I samråd med handledare och examinator för examensarbetet 
bestämdes att tjugo informanter var ett tillräckligt urval för syftet. 
Efter genomförda intervjuer upplevdes datamättnad. Detta innebär 
att studenten nått den fas då ytterligare datainsamling inte ger mer 
kunskap (Statens beredskap för medicinsk utvärdering, 2014). 
Resonemang om storlek på urval har även utformats utifrån syftets 
och frågeställningarnas bredd samt hur väl informanterna har varit 
på att kommunicera och reflektera.  

Procedur 

Den initiala litteratursökningen skedde utifrån intresseområdet 
friskfaktorer i arbetslivet. Detta var ett område som den studerade 
organisationen fokuserade på i ett hälsofrämjande projekt med syfte 
att öka välbefinnande och hälsa för organisationens personalstyrka.  

Figur 2. Lista med fiktiva namn på informanter. 

A. Kvinna  Anna 
B. Man Börje 
C. Kvinna Cattis 
D. Man Danny 
E. Kvinna Erika 
F. Man Felix 
G. Kvinna Görel 
H. Man Hiram 
I. Kvinna Inga 
J. Man Jon 
K. Kvinna Kamilla 
L. Man Leo 
M. Kvinna Monika 
N. Man Nils 
O. Kvinna Ofelia 
P. Man Petter 
Q. Kvinna Vera 
R. Man Ralf 
S. Kvinna Sanna 
T. Man Torsten 
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Utifrån litteraturgranskningen formulerades problemställning (Backman, 2016). Ämnet 
förankrades hos HR-avdelningen samt uttrycktes i ett PM till Luleå tekniska universitet. 
Vidare skedde databassökning avseende vetenskapliga tidskriftsartiklar och peer-reviewed 
material. För att nå en övergripande förståelse av ämnet användes facklitteratur och 
forskningsöversikter, samt litteraturstudier. Sökningar gjordes via Luleå tekniska universitets 
bibliotekssystem Libris och övriga databaser såsom ERIC (Educational Resources 
Information Center) EBSCO, Proquest., PsycINFO, Elsevier. Systematisering och upplägg av 
litteratursökning skedde i enlighet med Patel och Davidson (2011) rekommendationer. Valda 
artiklar och verk exporterades in i referenshanteringssystemet Refworks. Examensarbetets 
upplägg och disposition utgår från universitetets instruktioner samt APA (2010).  

Datainsamlingsmetod 

Val av datainsamlingsmetod var semistrukturerade intervjuer. Enligt Langemar (2008) ger 
kvalitativa intervjuer möjlighet att upptäcka och identifiera egenskaper hos något samt att ta 
del av informantens uppfattningar av ett fenomen. Tidigare forskning studerades och arbete 
med teoriavsnitt och datainsamling skedde parallellt för att centrala aspekter aktuella för 
examensarbetet skulle finnas med i datainsamlingen. Kvale (2007) menar att tematiska 
frågeområden syftar till att framkalla beskrivningar som baserar sig på intervjupersonernas 
egen verklighet. Områden eller specifika teman bestämdes i förhand i en intervjuguide som 
godkändes av både handledare vid Luleå tekniska universitet samt vid den studerade 
organisationen. Därefter genomfördes två pilotintervjuer som gav möjlighet till att justera 
frågor i sekvens, antal och formuleringar. Eftersom detta var semistrukturerade intervjuer 
fanns flexibilitet att ställa frågor baserade på informanternas svar, snarare än att ställa frågor i 
en bestämd ordning (Patel & Davidson, 2011).  

Intervjulokal bokades via organisationens bokningssystem och valdes med hänsyn till att de 
skulle vara privata och att intervjun skulle ske ostört. Innan varje intervju gavs information 
om examensarbetets syfte samt etiska krav. Dessa redogörs närmare under rubriken Etiska 
övervägande. Intervjuerna spelades in via en iPhone 7 med applikationen Röstmemo. 
Inspelning godkändes av samtliga informanter innan den påbörjades. Användning av 
inspelning gav möjlighet att gå tillbaka till ursprungligsmaterial under analysarbetet samt 
även att uppmärksamma samtalet istället för att anteckna det som sägs (Bryman, 2011). 
Materialet laddades upp via Google Drive på Luleå tekniska tillhandahållna personliga 
studentkonto i lösenordskyddad mapp. Genomsnittlig intervjulängd var ca 45 minuter. 
Informanterna blev informerade att de vid önskemål fick tillgång till sitt intervjutranskript. 
Empiriinsamlingen och analysarbetet skedde samtidigt och i växelverkan (Bryman, 2011). 
Tonvikten på insamling av empiri ligger på ord och upplevelser. 

Bearbetning och analys  

Utifrån ljudupptagningarna skedde en ordagrann transkribering med pauser, skratt och 
hummanden kort tid efter intervjutillfället. Efter varje intervju har även noggranna 
anteckningar förts för att koncentrera intryck och idéer. Enligt Kvale (2007) är 
transkriberingar konstruktioner och tolkningar av det sagda. Däremot är det viktigt att ha i 
åtanke att råmaterialet inte är objektiva sanningar.  
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Färdigställda transkriberingar lästes igenom två gånger i sin helhet innan den tematiska 
analysen påbörjades för att få en god överblick av innehållet (Langemar, 2008).  

Vid utförandet av tematisk analys har Bryman (2011) och Langemar (2008) metodbeskrivning 
varit vägledande. En tematisk analys bygger på en systematisk sortering och organisering av 
insamlade data utifrån olika teman. Det finns två sätt att genomföra en analys, antingen 
deduktivt (teoristyrd) eller induktivt (empiristyrd). En deduktiv analys innebär att teman är i 
förväg bestämda utifrån tidigare forskning och teorier, och den induktiva innebär att teman 
utarbetas utifrån empiri. I detta examensarbete användes en kombination av dessa två varav 
den deduktiva analysen skedde i samband med uppbyggnaden av förbestämda teman i 
intervjuguiden: motivation enligt självbestämmandeteorins grundläggande behov (autonomi, 
samhörighet och kompetens). Den induktiva analysen skedde där all insamlad data låg till 
grund för övriga teman som presenterades efter bearbetning (Langemar, 2008).  

Langemar (2008) menar att en deduktiv analys används för att göra en hypotesprövning, men 
den går även att använda för att undersöka material med utgångspunkt i en teori utan att testa 
den. Råmaterialet analyserades noggrant genom att leta nyckelord i förhållande till syfte och 
frågeställningar. Nyckelord eller så kallade koder sorterades sedan in utifrån teman, först och 
främst deduktivt ställda teman men allteftersom trädde teman fram induktivt. Listan som 
framstod blev underteman, som i sin tur kategoriserades ytterligare i huvudteman. Materialet 
har komprimerats så att inget relevant material tagits bort. Inga koder har hamnat under 
samma tema. För detta moment användes färgkodning och tabellverktyg i ett 
ordbehandlingsprogram. Slutligen har varje tema sammanfattats i en löpande text där 
materialet varvats med egna ord samt citat från informanterna vilket blev examensarbetets 
resultat. Detta resultat tolkas sedan i relation till den teori som presenterats under tidigare 
forskning och redogörs under diskussionskapitlet (Langemar, 2008).  

Kvalitetsvärdering 

Enligt Langemar (2008) rekommenderas att projekt som bygger på ett empiriskt underlag 
kännetecknas av en systematisk och kritisk värdering av arbetet. En kvalitetsvärdering är en 
redogörelse för hur examensarbetet ska kvalitetsgranskas samt att beskriva vilka steg som 
tagits i processen för att säkerställa att arbetet är meningsfullt uppbyggt. Målsättningen med 
kvalitetsvärderingen är att uppnå en hög grad av tillförlitlighet. Meningsfullhet bedöms 
genom utvärdering av huruvida examensarbetets syfte är uppfyllt och om en god förståelse för 
det valda ämnet uppnåtts (Langemar, 2008).  

Detta examensarbete har genomförts inom ramen för masteruppsats på Human resource 
managementprogrammet vid Luleå tekniska universitet (LTU). Författaren har under 
handledning genomfört och planerat för arbetets samtliga moment såsom urval, 
datainsamling, analys och bearbetning. Enligt Friberg (2006) är reflektion ett bra redskap för 
att kontrollera förförståelse. Den teoretiska förförståelsen hos författaren var mångskiftande. 
Under arbetets gång har introspektiv och kolloborativ reflektion skett. Introspektiv reflektion 
handlar om de dagboksanteckningar som författaren skrivit under hela processens gång. 
Kolloborativ reflektion har skett tillsammans med handledare vid kommunbolag X samt 
studenter vid HRM-programmet. 
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Under tiden för examensarbetet har författaren arbetat som intermittent anställd vid 
Kommunbolag X:s HR-avdelning. Hur denna anställning påverkade examensarbetet fanns i 
åtanke innan och under examensarbetets gång. Hänsyn har specifikt tagits till maktförhållande 
exempelvis att befinna sig i en HR-roll gentemot informanten. Att erbjuda informanten 
konfidentialitet och diskretion har därför varit viktigt. I och med att informanternas svar 
registreras i ordagranna transkriberingar och bearbetas i noggrann analys, påverkas graden 
trovärdighet att tolkningar stämmer överens med det empiriska underlaget. Det ska dock 
nämnas att författaren är nyanställd och hade innan examensarbetets början enbart erfarenhet 
från åtta veckors praktik vid bolaget. Särskild noggrannhet togs vid bearbetningen av 
datamaterial och i den tematiska analysen med hänsyn till att inte utesluta relevant 
information eller på något vis gallra bort resultat för att tillmötesgå Kommunbolag X. HR-
ansvariga vid bolag X har varit mottagliga för ett utomstående perspektiv och respektfull över 
forskningsetiska principer samt regler uppställda av Luleå tekniska universitetet för 
akademiska studier. Detta har inneburit att examensarbetet genomförts utan påtryckningar till 
att producera ett specifikt resultat. 

Ett kvalitativt resultat generaliseras aldrig till en annan grupp eller situation än det som 
studerats. Däremot fanns överförbarhet i resultatet gällande utgångspunkten att ett 
framgångsrikt hälsofrämjande arbete föregås av undersökning av medarbetares tolkning av sin 
arbetsmiljö. Vidare värderas examensarbetet utifrån relevans och hur resultatet används i 
praktiken. I denna aspekt anses hög nivå av relevans uppnåtts då examensarbetet levererat 
resultat med praktiska implikationer för organisationens HR-funktion.  

Etiska överväganden 

Detta examensarbete följde uppställda etikregler enligt Vetenskapsrådets forskningsprinciper 
(2011). Dessa regler innebär bland annat att uppfylla fyra krav av information, 
konfidentialitet, nyttjande och samtycke. Nedan redogörs vilka steg som vidtagits för att 
förhindra överträdande av någon form (Langemar, 2008). 

 I enlighet med informationskravet blev samtliga informanter informerade om 
examensarbetets syfte. Information gavs vid tre tillfällen innan utförda intervjuer; 1) via den 
studerade organisationens intranät 2) vid förfrågan om deltagande, muntligt eller via mail, 
(Bilaga 1) 3) vid intervjuns start. Vid dessa tillfällen presenterades även övrigt krav om 
samtycke, nyttjande och konfidentialitet. 

På grund av att examensarbetet utfördes på en HR-avdelning var det viktigt att samtliga 
informanter var informerade om nyttjandekravet. Detta för att de skulle känna sig försäkrade 
att materialet inte skulle användas i något annat i syfte än forskning. Däremot fanns det i 
intervjuguiden två frågor gällande befintliga och önskade friskfaktorer. Under respektive 
intervjutillfälle gavs ytterligare beskrivning om att svar från dessa två frågor också används i 
en separat rapportsammanställning om bolagets friskfaktorer. Informanterna utlovades dock 
konfidentialitet för samtliga delar av intervjun, vilket innebar att fiktiva namn användes. 
Informanterna erbjöds även att få tal del av resultaten, komplettera intervjun i efterhand, höra 
av sig med frågor till intervjuaren eller någon av handledarna, samt avbryta sin medverkan när 
som helst under intervjun.  
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Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultatet av den tematiska analysen. Genom bearbetning framkom 
fem teman: 1) Vara engagerad, 2) Vara motiverad, 3) Att må bra på arbetet, 4) 
Kommunikation och 5) Begränsningar och hinder. Innan varje tema kommer en kortare 
beskrivning av temats uppkomst och definition. 

Vara engagerad 

Temat engagemang analyserades deduktivt med utgångspunkt i tidigare forskning (Kahn, 
1990). Uttryck av engagemang var en del av examensarbetet frågeställning och återfanns i 
olika delar av intervjuguiden. När informanterna definierar medarbetarengagemang uttrycker 
hälften att engagemang är att ha ett intresse av något slag exempelvis med beskrivningen 
”genuint intresse”. Andra informanter sammankopplar engagemang med att vara positiv inför 
sitt arbete eller sina arbetsuppgifter. Merparten uttrycker även engagemang med ordet vilja; 
”att vilja lite mer än vad man måste göra” och att ”vilja bli bättre”. Leo beskriver hur han 
anser att en engagerad medarbetare är:  

En person som har en egen vilja att lösa sin arbetsuppgift och mer därtill dessutom. Man 
arbetar proaktivt, man upptäcker nya saker och egna idéer och man hittar nya saker och 
brinner lite för sitt arbete den tid man är här. 

Några informanter beskriver engagemang som tillstånd av fokus och koncentration som 
påverkar tidsuppfattning och upplevelser av störningar i omgivningen. Andra informanter 
liknar engagemang med ”att brinna för något”. Flertalet anser att det är viktigt att vara 
engagerad för att kunna arbeta. 

Den samlade bilden av informanternas uppfattning av medarbetarengagemang är att det 
omfattar ett tillstånd av att vara målinriktad, fokuserad och proaktiv.  Engagemang uttrycks 
också i termer av att uppfylla krav och förväntningar. Mer än hälften av informanterna anger 
att prestation bidrar till engagemang. Vissa informanter anser att de blir engagerade av viljan 
att prestera, både för sin egen del, men även för organisationens. Detta illustreras av Petter: 
”Engagemang… när man kommer på jobbet vill man prestera så bra som möjligt. Man vill få 
dagen och veckan och månaden så bra som möjligt för sig själv och arbetet och kompisar. 
Man engagerar sig”. Samtliga informanter beskriver tillfällen av engagemang vid sin 
nuvarande arbetsplats. Petter upplever att engagemang är en personlig egenskap, ”antingen är 
man en engagerad person eller inte”. Andra menar nivå av engagemang varierar under 
arbetsdagen, arbetsvecka och inför vissa arbetsuppgifter.  

Informanterna ger ibland förslag i sina intervjuer till hur de anser att medarbetarengagemang 
ökas i organisationen. Nils menar att satsning på kompetensutveckling är ett sätt som ökar 
engagemang. Informanterna menar att engagemang ökas med hjälp av små 
förändringar/förbättringar och majoriteten uttrycker att engagemang ”skapas”. Hiram anser 
att det är via ökad delegering och ökat ansvar engagemang ökar: ”Man behöver inte vara chef 
för att ha bästa kompetensen på saker och ting. Det finns jättemycket kompetens i vanliga 
skiktet också och delegerar man ner saker och ting så får man medarbetarna mer engagerad 
också”. 
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 Meningsfullhet. 

I underteman undersöktes grundläggande behov såsom meningsfullhet, säkert och 
tillgänglighet närmare för att samla in informanternas uppfattning av tillfredsställelse och 
upplevelse om dessa behov. För dessa underteman har koder varit ord och särskilda uttryck 
som tolkas för att nå förståelse av respektive behov. Koder uppkom från sammanhang där 
frågorna specifikt berörde informanternas återgivning av upplevelsen av engagemang, eller 
beskrivning av engagemang.  

Alla informanter svarar att de upplever meningsfullhet i deras arbete men uttrycker att de 
finner meningsfullhet på olika sätt. Beskrivningar av meningsfullhet skiljer sig mellan två 
grupper; de som beskriver att de känner sig som en del i ett system, och de som uttrycker att 
det är en form av ömsesidigt utbyte. Inga menar ”Alla har ju en funktion att fylla. Vi är som 
kugghjul som kuggar i varandra som får maskineriet att fungera”. Ett ömsesidigt utbyte är 
när informanter beskriver att de upplever meningsfullhet när de hjälper kunder eller 
medverkar till ett fungerande samhälle. Ett vanligt uttryck är att informanterna upplever 
meningsfullhet när de bidrar till kund eller samhälle genom utförande av sitt arbete. 
Informanter uttrycker även att bidrag till kollegor och organisationen ger meningsfullhet. 
Sanna beskriver: 

Att, om man ser på, [organisationens] ledord, vårt uppdrag - jag tycker att jag fyller en stor 
funktion i att nå dit, i vad vi fått för uppdrag. Och det är meningsfullt också att man kan hjälpa 
kunden att få det bättre och hjälper dom att ta beslut/…/ Du kan känna dig som en bidragande 
faktor i organisationen. 

 Säkerhet. 

Majoriteten av informanterna beskriver sin arbetsmiljö som trygg och/eller säker och 
uttrycker på ett eller annat sätt att de upplever ett stöd på arbetsplatsen. Vissa informanter 
beskriver personliga egenskaper vid uttryck av trygghet såsom att ”vara grundtrygg” eller att 
”känsla av säkerhet kommer inifrån”. Merparten beskriver trygghet och säkerhet kopplat till 
kollegor bland annat genom beskrivningar av öppenhet och ett tillåtande arbetsklimat mellan 
nära kollegor och övriga organisationsmedlemmar. Över hälften av informanterna anser att 
stöd från chef är en bidragande faktor för upplevelsen av säkerhet. Vera förklarar vad hon 
menar med säkerhet:  

Det är att man känner när man kommer på morgonen att det känns bra i luften. Att man… 
känner att man trivs med dom man jobbar med. Och att man har ett meningsfullt arbete. Och 
att man… klarar av saker. Att man är självgående eller vad man ska säga. Man behöver inte 
fråga så mycket, man vet vad man gör. 

Säkerhet uttalas även i form av att några informanter upplever arbetsplatsen som en säker 
plats där ingen olovlig kan passera. Övergripande är det ingen informant som nämner att de 
upplever någon form av osäkerhet eller brist på trygghet i sin arbetsroll. Däremot nämner tre 
informanter att de inte söker hjälp och stöd, främst är detta gällande stöd från chef. Jon menar 
”Det finns där, men jag är nog dålig på att själv gå dit”. En informant berättar om sin 
situation utifrån att ha varit sjukskriven och denna beskrivning skiljer sig från övriga 
informanter då hen uttrycker ett bristande stöd från chef. Samma informant beskriver att stöd 
istället finns att tillgå hos kollegor. En annan beskrivning av stöd är att medarbetare har ett 
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eget ansvar för att söka stöd genom aktiviteter som bidrar till god stämning exempelvis 
genom att ”prata med andra på fikaraster” och ”umgås med kollegor”.  

 Tillgänglighet. 

En övergripande majoritet svarar att de upplever tillgång till verktyg, material och utrustning 
som behövs för att fullfölja sina arbetsuppgifter.  Många beskriver sin fysiska och psykiska 
arbetsmiljö med flera exempel på materiella resurser såsom utrustning (kläder, verktyg, 
dataprogram). Petter uttrycker ”Resurser har vi ju, självklart, det är upp till en själv också. Vi 
har fantastiska möjligheter, utbildning. Så det kan man inte säga något om”. Vid frågor om 
kompetensutveckling, lärande och möjlighet till vidareutveckling varierar svaren något. Färre 
än hälften av informanterna uttrycker att vidareutveckling och lärande är den egna personens 
ansvar och en del av arbetsrollen. Huvudparten informanter anser att de styr sin 
kompetensutveckling och av dessa är det många som anser att det är under strukturerade 
samtal mellan chef och medarbetare som möjlighet till utveckling lyfts. Ett vanligt svar är att 
det finns möjlighet till utveckling, däremot är utbildningsutbudet begränsat genom att viss 
utbildning inte finns att tillgå.  

En grupp informanter beskriver en upplevelse av stagnering i kompetensutveckling och 
önskar ökad möjlighet till vidareutveckling. Börje föreslår ett ”rättvisetänk” kring fördelning 
av resurser såsom en personlig budget för kompetensutveckling för att uppfylla behov han 
anser är bristande. Vid ett intervjutillfälle uttrycker en informant behov av mer 
personalresurser. ”Att ha fler resurser och fler människor skulle innebära att man vågar göra 
mer” för att ”städa upp det om det skulle gå fel”.  

Vara motiverad 

På samma sätt som vid engagemang samlades koder om motivation under ett huvudtema. I 
detta tema avvägdes noggrant koder som också passade in i temat engagemang. För att 
undvika detta skedde tolkning utifrån kodens sammanhang exempelvis där informanten 
besvarade frågor om vad som motiverar, eller vad motivation innebär.  

Ett vanligt uttryck för motivation är viljan att utföra något eller att drivas framåt vilket 
illustreras av Kamillas definition av motivation: ”Drivkraft och vilja, skulle jag nog 
sammanfatta det som. Det som tar en framåt. Att det man strävar efter, motivationen är 
hjälpen att ta mig dit jag strävar”. Vissa informanter menar att det är roliga arbetsuppgifter 
som motiverar. På följdfrågan vad ett roligt arbete innebär är svaret att det till exempel är när 
informanten löst ett problem åt någon, vanligen åt en kund eller åt en medarbetare. Detta 
återkommer i beskrivningar om att motivation handlar om en form av yrkesstolthet och en 
vilja att ”göra rätt för sig”. Hälften av informanterna anser att det är kollegor som motiverar 
och en informant nämner lön som motivationsfaktor. En grupp informanter beskriver att 
engagemang förutsätter motivation. Ralf menar att ”motivation skapar engagemang”.   

 Autonomi. 

Här skedde en deduktiv analys av uttryck som berörde självbestämmande; autonomi, 
kompetens och samhörighet. En majoritet uttrycker att de känner delaktighet i deras arbete. 
Med delaktighet beskriver de bland annat möjlighet att uttrycka åsikter och medansvar i beslut 
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rörande sitt arbete. I övrigt uttrycker samtliga informanter sin arbetssituation som frihet med 
ansvar, frihet inom ramarna för verksamheten, självstyrande eller att de planerar sin arbetstid 
själv. En grupp informanter beskriver att de är mer bundna till sina arbetsuppgifter men anser 
att det finns nivåer av frihet i samråd med kollegor och chef. Nils berättar om självständighet:  

Vi är mycket självständiga, extremt så. Det är fantastiskt. Man blir sin egen lilla chef, man får 
ta sitt eget ansvar. Det är ingen som behöver kolla vad vi gör. På så sätt blir det roligare och du 
sköter dig.  

Några informanter beskriver att nyligen genomförda organisationsförändringar påverkar och 
har påverkat deras arbetssituation. Bland annat en informant uttrycker att i samband med 
organisationsförändring har det skett en begränsning i deras frihet, upplevelse av minskad 
delaktighet i beslut och minskad möjlighet att påverka.  

 Kompetens. 

Merparten informanter beskriver att de känner sig kompetenta och att de besitter utbildningar 
som krävs för att utföra sitt arbete. En informant uttrycker behov av kompetenshöjning och att 
detta är viktigt för sin upplevelse av att utföra ett gott arbete. Sanna säger: ”Jag har hittat min 
roll och då kommer engagemang på köpet”. Uttryck av känsla av kompetens är att det är 
kunskap/erfarenhet som ökar känsla av kontroll. På fråga om hur informanterna upplever att 
deras kompetens tas tillvara på är det många som anser att det är en svår fråga att besvara. 
Flertalet informanter uttalar att det är via strukturerade samtal där frågor om 
kompetensutveckling diskuteras. Detta anser informanterna är ”viktigt” och ”värdefullt”. Jon 
beskriver en förändring i arbetsbelastning under senare tid och hur detta påverkar honom: 

[Mitt område] har blivit så stort så fort att nu blir det mer att man släcker bränder, så man 
hinner inte riktigt sätta sig in i vissa delar som man skulle behöva och det kan vara en 
stressfaktor. När det väl händer något så kanske man inte riktigt vet hur man ska hantera det. 

 Samhörighet. 

Gemenskap är ett ord som nämns med hög frekvens i det samlade rådatamaterialet – 32 
gånger. Begreppet gemenskap nämns vid olika typer av frågor, bland annat om vad som ökar 
engagemang, vad som motiverar, varifrån stöd kommer och vad som får medarbetarna att 
trivas. Samtliga informanter nämner uttryck av samhörighet i sina intervjuer. Främst är det 
närmaste kollegorna som informanterna beskriver, där ”kollegor höjer” och ”bidrar till god 
stämning”. Vissa informanter uttrycker känslan av samhörighet med hela organisationen 
vilket sammankopplas till att merparten av kollegorna befinner sig i samma kontorsbyggnad. 
Felix säger:  

Även fast man inte är inne i huset alltid så kommer man in... och man, även fast, man pratar ju 
med alla, man förstår deras jobb, dom förstår oss mer. En del kanske inte alltid fattar vad vi 
håller på med, så kan det ju även vara för chefer högre upp. Att vara i samma hus ökar 
förståelse. 

På följdfrågan varför det är viktigt med förståelse om andras arbete svarar Felix ”för att få 
rätt fördelning på resurser”. En informant beskriver brist på respekt eller förståelse för vad 
andra medarbetare gör och att detta påverkar upplevelse av samhörighet negativt.  
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Att må bra på arbetet 

Detta tema framkom induktivt ur datamaterialet. Temat handlar om informanternas uttryck 
kring kanaler, verktyg och möjligheter att påverka sin arbetsmiljö. Det framkom att må bra på 
arbetet omfattar underteman rörande återhämtning och friskfaktorer. Att må bra på arbetet 
anses vara en väsentlig faktor för att vilja stanna kvar i organisationen. Den samlade bilden är 
att hur informanterna mår har samband med hur de upplever att de kan påverka och förändra 
sin arbetsmiljö. Samtliga informanter beskriver att de upplever möjlighet att påverka sin 
arbetsmiljö eller arbetsklimat. Ofelia beskriver ett exempel hur hon har påverkat sin 
arbetsmiljö när hon i samråd med chef och HR-avdelning förändrade arbetsbelastning vilket 
bättre passade hennes dåvarande mående. Sanna uttrycker: ”om man vill engagera sig så finns 
möjligheten, och med det möjligheten att påverka och förändra sin arbetsmiljö”. Exempel på 
detta är att medverka i event som organisationen sponsrar och delta i olika arbetsgrupper. 
Kamilla uttrycker sin definition på organisatorisk och social arbetsmiljö:  

Det är ju egentligen, att man ska må bra och ha ett sunt klimat på jobbet... det är ju den 
kortfattade versionen av det hela. Man ska ha utrymme för att det ska vara högt i tak, man ska 
kunna ventilera. Det betyder inte att alla är lika och bästa vänner hela tiden men att det i alla 
fall ska vara så pass fritt och öppet att vi kan tycka olika utan att himlen rasar ner. Att vi har 
det goda, och respekt för varandras förmågor... jag kan till och med tycka illa om någon, så 
länge som jag har respekt för människan och hans eller hennes förmågor.  

Informanterna beskriver genomgående trivsel under samtliga intervjutillfällen. Att trivas på 
arbetsplatsen är något som sjutton informanter menar är viktigt och att trivsel på arbetet är 
betydelsefullt för medarbetare. Återigen framkommer uttryck som gemenskap och god 
stämning vilket uppfattas som en huvudsaklig faktor för informanternas trivsel. Erika 
beskriver att hennes trivsel har ”fått sig några törnar på sista tiden” på grund av en 
organisationsförändring som hon anser har påverkat hennes arbete, men säger även ”att få 
arbetsplatser kan mäta sig med oss… Jag tror att man på den här arbetsplatsen så har man 
lyssnat litegrann på dom anställda”. Tidigare erfarenhet av andra arbetsplatser beskrivs av 
några informanter som förklaring till varför de trivs. Leo berättar:   

En del av ... mitt engagemang och min motivation är att jag har sett andra arbetsplatser. En del 
kan ha varit ... det här är ju lite av en oas kan jag tycka ibland. Och en del har inte sett så 
mycket annat. Vi har två olika sorters kaffe och kravmärkt frukt och ibland får man ju stanna 
upp så att man inte ... blir bitter och tycker att bananerna är små, så att man tänker på det man 
har - det i sig är ju en motivation, att man behåller sitt engagemang. Så att man inte blir 
institutionaliserad... att man tar det för givet. Vi har det väldigt bra här, tror jag. 

 Återhämtning. 

I den tematiska analysen framkom undertemat återhämtning vid uttryck av välmående. 
Majoriteten av informanter berättar att de upplever att de har möjlighet till återhämtning vilket 
främst sker utanför arbetstid. Vissa informanter uttrycker att återhämtning uppnås genom att 
”helt kan koppla bort arbetet”, några ”tar aldrig ta med arbetstelefonen hem” och andra 
genom att vara ”strikta med gränsdragning kring arbetsliv och privatliv”. Tre informanter 
beskriver att de emellanåt har perioder med högre grad arbetsbelastning som uppfattas 
påverka deras återhämtning. Torsten beskriver att det finns en aspekt av ständig tillgänglighet 
som förhindrar känslan av återhämtning exempelvis genom telefonsamtal vid lunch och 
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raster. Aspekten ständig tillgänglighet är ingenting som återkommer ur svaren från övriga 
informanter. Samtliga informanter beskriver eller uttrycker att de har ett arbete med variation. 
Arbetsuppgifter och arbetsdagar anses omväxlande med uppdelade sysslor och byten i 
arbetsmiljö.  

 Friskfaktorer. 

Vid en del av intervjun får informanterna frågor om friskfaktorer på sin nuvarande 
arbetsplats/organisation. Detta är en del av det projekt organisationen driver om 
identifieringen av organisationens friskfaktorer. För att minimera risk för att undanröja 
informanternas identitet kommer beskrivningarna av medarbetarnas upplevda och önskvärda 
friskfaktorer att sammanfattas i övergripande faktorer. Utan inbördes ordning är 
organisationens upplevda friskfaktorer lokalerna, personalförmåner, arbetstidsförkortning och 
flextid, organisationens arbete kring friskvård och hälsa samt möjlighet till att förena 
föräldraskap och arbete. Ytterligare omnämnda faktorer är gemenskap och stämning mellan 
kollegor. Några informanter nämner ledning och ”högsta chefen” (VD) som en friskfaktor 
genom beskrivningen att hen ”lyssnar och ser sin personal, vilket uppskattas högt”. I 
genomsnitt uttalades fem faktorer var. En tillhörande del i detta identifieringsarbete är att 
informanterna också får uppge önskade friskfaktorer. Arton informanter önskar höjning av 
organisationens friskvårdstid vilket uppfattas speciellt viktigt för medarbetare med fysiskt 
krävande arbeten. Hiram önskar mer aktiviteter för teambuilding. Det framkommer fler 
önskemål om aktiviteter som omfattar hela organisationen såsom festliga tillställningar. I 
övrigt ges förslag på bland annat ökade möjligheter till nätverkande, ”snacksmaskin”, 
”förhöjd mysfaktor” i gemensamma utrymmen, möjlighet att köpa luncher på arbetsplatsen 
samt förslag på samordning (exempelvis en databas) för kompetensutveckling.  

Kommunikation  

Temat innefattar informanternas uttryck såsom feedback, givande och delande av information, 
kritik och olika former av erkännande. Under detta tema kondenserades materialet ej i något 
undertema. Kommunikation anses vara ett verktyg som tolkas vara en form av arbetsresurs för 
informanterna. Merparten uttrycker att det finns feedback, men hälften av informanterna anser 
också att det finns utvecklingspotential. Återkoppling och uppföljning sker vanligen via 
strukturerade samtal mellan medarbetare och chef exempelvis utvecklingssamtal eller 
arbetsplatsträffar. Feedback mellan kollegor uppges ske ”sällan” med upplevelsen att det är 
svårt för att det är känsligt. Några beskriver känslighet som en rädsla att ”trampa andra på 
tårna”, ”att lägga sig i”. Torsten beskriver ett mansdominerat arbetsklimat och han anser att 
detta kan begränsa utbyte av konstruktiv kritik mellan kollegor.  

Resultatet indikerar att bekräftelse och beröm främst sker från kund eller närmaste kollegor. 
Hälften berättar att de får erkännande från chef vid bra arbete. Görel beskriver att bekräftelse 
på ett gott utfört arbete kommer från henne själv där hon blir sin ”egen inre kompass”. En 
stor majoritet av informanterna beskriver bekräftelse på liknande vis – att det är något som 
kommer inifrån dem själva. En grupp informanter upplever att det oftare ges kritik än beröm 
och att beröm är sällsynt.  
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Sanna säger:  

Ju säkrare man känner sig desto mer bekräftelse får man av sig själv, inifrån. Man får det av 
kunden också. Och det känner jag att jag har i mitt arbete, automatiskt tänker jag att ... det blir 
bra det här. Känslan att man gör rätt, det motiverar otroligt. 

Mer än hälften av informanterna anser att de får information om organisationens vision och 
övergripande målsättning. Detta sker via intranätet, koncernmöten, strukturerade samtal och 
vid andra möten med chef och/eller ledning. Några informanter upplever begränsad kunskap 
om organisationens vision och målsättningar men anser inte att det påverkar deras arbete. 
Andra informanter anser att mål påverkar deras arbete och uttrycker att det ger riktning och 
vilka arbeten som ska prioriteras. Anna beskriver att hon upplever en förbättring med ”mer 
realistiska mål” och att detta är något positivt för hennes motivation.  

Begränsningar och hinder 

Detta tema tolkades genom markeringar kopplat till examensarbetets frågeställningar. Ord och 
uttryck såsom hinder, utmaning och begränsningar samlades i temat. Utmaningar i arbetet 
beskriver informanterna med hög frekvens. Det vanligaste svaret blir att utmaningar finns om 
medarbetarna vill ha dem. Några informanter uttrycker att det finns personliga utmaningar i 
arbetet medan andra uttrycker en generell utmaning inom sin industri i att vara uppdaterad 
kring ny teknik och förändringar på marknaden. En grupp informanter anser att det inte finns 
utmaningar i deras ordinarie arbete. Dessa informanter uttrycker oro att i framtiden ”lessna” 
och ”vilja söka sig till något annat”. Hiram berättar att han önskar att han fick vara med och 
påverka i ett förberedande skede i sitt arbete och att detta är något som begränsar hans känsla 
av utmaning. Frågor om vad som hindrar informanten att uppleva engagemang varierar. De 
vanligaste hinder som informanterna nämner handlar om att inte bli tillfrågade, förbisedda 
eller ej betrodda med uppgifter. Detta uttrycker informanter i att inte bli uppmärksammade 
såsom ”sedda” eller ”tagna på allvar”. Detta menar en informant är en ”motivationsdödare”.  

Två informanter nämner att hinder för medarbetarengagemang är att bli fråntagen ansvar utan 
vidare information eller att ”idéer kapas innan de hunnit diskuterats”. Ralf nämner att ”om 
man känner att andra inte bryr sig, hur mycket ska jag då bry mig?” och att en sådan känsla 
minskar eller förhindra medarbetarengagemang. Vissa informanter anser att konflikter mellan 
kollegor eller chef hindrar. Organisationsförändringar är något som några informanter 
återkommer till vilket de anser hindrar engagemang. Andra hinder upplevs vara när 
medarbetare upplever hög arbetsbelastning eller hård styrning. En informant berättar att hen 
upplever att dennes nedsatta fysiska hälsa är ett hinder för både engagemang och motivation, 
eftersom hälsan påverkar grad av variation på arbetet. Hen anser att det blir en prioritering för 
att hålla distans och inte bli stressad vilket illustreras av citatet: ”Engagemang kan hindras av 
avsaknaden av motivation. En viss del av engagemanget mattas av därför att man har inte 
bara arbetet att förhålla sig till”. Slutligen ger informanterna en samlad bild av att 
engagemang är något som ”smittar”, det vill säga överförs mellan organisationsmedlemmar. 
Både gällande att bli engagerad av andra exempelvis kollegor men också upplevelsen att 
andras bristande engagemang påverkar negativt. Torsten beskriver ett exempel hur kollegors 
bristande engagemang påverkar honom: ”Ibland kan man ju känna att det här bli skitkul det 
gör vi, och så sitter det tre andra där och tycker nä… ja, när man inte får med alla på tåget".  
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Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras hur examensarbetets resultat förhåller sig till befintliga teorier. I 
resultatdiskussionen besvaras de frågeställningar som ställdes under inledningen och 
slutsatser kopplade till examensarbetets övergripande syfte presenteras. Vidare följer en 
metoddiskussion och rekommendationer till fortsatt forskning.  

Resultatdiskussion 

Genom att ta del av medarbetares tolkning av sin organisatoriska och sociala arbetsmiljö ges 
en möjlighet till att förstå vilka faktorer som har potential att möjliggöra eller hindra 
medarbetarengagemang. Denna kunskap är relevant för en organisation som vill arbeta 
hälsofrämjande för sina medarbetares ökade engagemang tillika välmående. Resultatet visade 
i likhet med tidigare forskning att det är medarbetares tolkning av sin arbetsmiljö som har 
betydelse för hur medarbetarna i sin tur blir engagerade (Shuck m.fl., 2014).  

Nedan kommer examensarbetets frågeställningar i tur och ordning besvaras utifrån tolkning 
av resultatet i förhållande till självbestämmandeteorin samt Kahns (1990) definition av 
medarbetarengagemang.  

 Hur uttrycks medarbetarengagemang i den studerade organisationen? 

Den första frågeställningen i examensarbetets syfte var att undersöka hur 
medarbetarengagemang uttrycks i den studerade organisationen, vilket omfattar både hur 
informanterna definierade begreppet samt hur deras eget och andras engagemang skildrades. 
Resultatet visade att engagemang beskrevs med termer som; att brinna för något, vara 
fokuserad, ha ett eget intresse samt viljan att något ska bli så bra som möjligt. Andra 
beskrivningar såsom genuint intresse och djup koncentration uttalades. En informant ansåg att 
medarbetarengagemang är en personlig egenskap – att antingen är medarbetaren en engagerad 
individ, eller inte. Andra informanter beskrev att deras engagemang varierade beroende på 
dag, vecka eller arbetsuppgift – ibland är medarbetaren engagerad, och ibland inte. Här 
uppstod en skillnad i informanternas uttryck huruvida engagemang är en personlig egenskap, 
eller ett psykologiskt tillstånd. I examensarbetet har en avgränsning gjorts om engagemang 
som personlig egenskap och därför fanns ingen teori att tolka detta resultat med. 

Genom att analysera informanternas vanligaste uttryck av engagemang utifrån Kahns fysiska, 
kognitiva och emotionella aspekter anses följande samband vara: brinna för något 
(emotionellt/kognitivt), vara fokuserad (fysiskt/kognitivt), ha ett eget intresse 
(emotionellt/kognitivt) samt viljan att något ska bli så bra som möjligt (emotionellt/kognitivt) 
Dessa varierade uttryck av engagemang överensstämde med Kahns definition (1990) av ett 
psykologiskt tillstånd där individen investerar sitt fullständiga jag i arbetsrollen. Däremot 
motsägs definitionen av en informants upplevelse att engagemang är en specifik personlig 
egenskap.  

Resultatet visade även att informanterna sammankopplade engagemang med prestation. En 
vilja att prestera väl för sin egen del, kollegor, kund eller för organisationen uttalades av 
samtliga informanter. Detta tolkas vara uttryck av informanternas egen vilja att investera 
engagemang i sin arbetsroll med målsättning att prestera. En annan aspekt som informanterna 
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beskrev var att förändringar i arbetsmiljö påverkade engagemang och majoriteten uttryckte att 
engagemang var något som ”skapas”. Detta stärker teori att det är i medarbetares 
arbetsmiljöer förutsättning för engagemang främjas (Albrecht, 2010).   

Utifrån resultatet fanns likheter mellan informanternas uttryck av engagemang respektive 
motivation, däremot särskiljer informanterna mellan begreppen. Motivation beskrevs av 
informanterna som en drivkraft som för oss framåt. Denna definition liknar den Deci och 
Ryan (2008) presenterade, att motivation är att vara driven till att göra något. 
Medarbetarengagemang definierades i sin tur av informanterna som en vilja och ett intresse 
för att göra mer. Informanternas skilda definitioner styrker teori om att 
medarbetarengagemang är en unik konstruktion, vilket var en fråga som Schaufeli m.fl., 
(2013) och andra forskare ställde bland annat genom liknelsen att medarbetarengagemang är 
”gammalt vin tappat i nya flaskor” (Jeung, 2011, s. 56; Saks, 2006, s. 601). De likheter som 
upplevs hos informanterna mellan begreppen stämmer överens med Meyers m.fl. (2004) teori 
att engagemang är en komponent av motivation.  

 Vilken betydelse har behovstillfredsställelse för medarbetarengagemang? 

Den andra frågeställningen var att förstå vilken betydelse behovstillfredsställelse har för 
medarbetarengagemang, främst utifrån ett självbestämmandeteoretiskt perspektiv. I resultatet 
presenterades sex grundläggande behov framtagna ur två teorier om medarbetarengagemang 
respektive motivation. Båda teorier anser att det är i uppfyllelse av särskilda behov som 
förutsättning för engagemang skapas. Enligt resultatet tolkas behov utifrån 
självbestämmandeteorin samt Kahn (1990) ha betydelse för medarbetarengagemang och 
bidrar till medarbetares tolkning av deras organisatoriska och sociala arbetsmiljö. Genom 
informanternas upplevelse framkom det att känna mening samt upplevelse av god gemenskap 
var av särskild betydelse i den studerade organisationen.  

Informanternas uttryck av sin arbetsmiljö är till stor del positiv. I resultatet uppgav 
majoriteten av informanterna att de trivdes och mådde väl i den studerade organisationen. 
Ingen informant beskrev bristande trivsel. Däremot framkom exempel på när deras upplevelse 
av trivsel påverkades negativt och var främst relaterade till önskan om högre grad av 
delaktighet, ökad kompetensutveckling samt behov av fler anställda. Detta redogörs närmare 
under frågeställningen om hinder till medarbetarengagemang. Vilka faktorer som fick dem att 
trivas var varierande och främst framhölls gemenskap med nära kollegor som en väsentlig del 
i deras sociala arbetsmiljö. Detta sammankopplades också med informanternas uttryck att 
gemensamma aktiviteter var betydelsefulla samt att när andra företeelser var negativa var det 
hos kollegor stöd och avlastning fanns för den medarbetare som behövde. 

I resultatet framkom det att merparten informanter ansåg att engagemang varierade beroende 
på arbetsuppgift och situation. Detta relaterades till självbestämmandeteorin som enligt Ryan 
& Deci (2004) inte är en stegvis teori och med detta menades att en medarbetare varierar 
mellan grader av engagemang samt att en individ med bristande engagemang har möjlighet att 
bli fullt engagerad, utan att först uppleva ett betingat engagemang. Denna variation uppgavs 
av informanterna fanns från dag till dag, eller vecka till vecka. Några av informanterna 
beskrev att de ibland kände sig motiverade utan att uppleva engagemang. Det framkom aldrig 
med vidare tydlighet varför informanterna upplevde motivation men inget engagemang. 
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Majoriteten upplevde även att motivation var en förutsättning för engagemang. Ingen 
informant uttryckte att de behövde engagemang för att bli motiverade. Detta resultat tolkas 
stärka Meyer m.fl. (2004) teori att engagemang är en komponent av motivation.  

Utifrån informanternas beskrivningar av sina arbeten, arbetsuppgifter och arbetsmiljö anses 
meningsfullhet vara en betydelsefull faktor för informanterna. Resultatet indikerar att 
informanterna upplever den övergripande organisatoriska och sociala arbetsmiljön som 
tillfredsställande. Genom att tolka informanternas upplevelse framkom en indikator att det 
fanns förutsättningar för engagemang i organisationen i enlighet med Kahns teori om 
tillfredställelse av de tre grundläggande psykologiska behoven; meningsfullhet, säkerhet och 
tillgänglighet (1990). Däremot går det inte utifrån resultatet att utläsa i vilken grad behoven 
uppfylls eller ifall informanterna upplever fullt engagemang på grund av tillfredsställelse.  

Informanterna beskrev sammantaget varierande och självständiga arbeten som utfördes av 
kunniga medarbetare, med känsla av att tillhöra en gemenskap. Resultatet visade vidare en 
möjlighet till uppfyllelse av autonomi, känsla av kompetens och samhörighet i informanternas 
arbetsmiljö och detta tolkas utifrån Deci och Ryan (2008) vara en indikation på att det finns 
förutsättningar även för motivation. 

En annan aspekt som framkom i examensarbetet var att vissa av dessa sex grundläggande 
behov i respektive teori är svåra att urskilja och att informanternas uttryckte och beskrev 
uppfyllelse av behoven på liknande vis. Exempelvis gemenskap och närhet till kollegor och 
andra medarbetare inom organisationen var en faktor som beskrevs uppfylla behov av 
samhörighet, likväl som säkerhet. Vidare framkom liknande uttryck om känsla av kompetens 
och tillgänglighet. Exempelvis upplevde majoriteten informanter att de kände sig kompetenta 
med utbildningar som krävs för att utföra sitt arbete. Däremot uttrycktes ett behov av mer 
kompetensutveckling för att bibehålla intresse av fortsatt arbete och kvarvara i organisationen. 
Informanterna menade att kompetens ger kontroll över arbetet vilket innebär att bristande 
kompetensutveckling minskade känslan av kontroll, då förändringar i arbetsmarknad och ny 
teknologi skapade behov av ny kunskap. Tolkning gjordes att brister i kompetensutveckling 
för en medarbetare ökar risk att förutsättning för engagemang minskas vilket är en aspekt som 
stärker Meyer m.fl. antagande att känsla av kompetens påverkar motivation samt grad av 
engagemang.  

Vid informanternas beskrivning av tillgänglighet var den gemensamma upplevelsen att 
material, verktyg och utrustning tillhandahölls av organisationen. Däremot fanns även 
upplevelsen (som vid uttryck av känsla av kompetens) att det fanns brist på ökad möjlighet till 
vidareutveckling. Detta uttrycktes ur ett resursperspektiv snarare än känsla av kompetens. 
Med resursperspektiv menas att informanterna uttryckte att det inte fanns ett tillräckligt 
utbildningsutbud samt att det fanns behov av exempelvis en personlig budget för rättvis 
fördelning av utbildningsresurser. På grund av dessa likheter i uttryck av behov framstod 
fråga om hur lika de grundläggande behoven är och huruvida detta talar för eller emot 
användandet av självbestämmandeteorin som passande ramverk för att förklara uppkomsten 
av medarbetarengagemang. 

Nedanstående är ett kort teoretiskt resonemang om Kahns (1990) och Meyers m.fl. (2010) 
teorier som anses intressant för ökad förståelse av medarbetarengagemang vilket var det 
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övergripande syftet i examensarbetet. Däremot var inte syftet att pröva dessa teorier eller 
hypoteser, men då detta framkom vid besvarandet av frågeställning om 
behovstillfredsställelse betydelse för medarbetarengagemang anses det viktigt att diskutera 
vidare. Genom att utgå från det Meyer m.fl. (2004) menar är det självbestämmandeteorin som 
förklarar hur motivation uppstår och att ju närmare inre motivation en medarbetare når – desto 
större blir engagemanget. Enligt Ryan och Deci (2000; 2001) är individer optimalt motiverade 
och upplever välbefinnande när deras tre grundläggande behov tillfredsställs; autonomi, 
kompetens och samhörighet. Enligt Kahn (1990) är behoven tillgänglighet, säkerhet och 
meningsfullhet. När uttryck av dessa två teoriers sex grundläggande behov jämfördes med 
varandra framkom det att vissa behov var definierade på liknande vis, exempelvis kompetens-
tillgänglighet samt säkerhet-samhörighet. Enligt Kahn (1990) är tillgänglighet upplevelsen att 
ha de fysiska, känslomässiga och psykiska resurser som krävs för att utföra sitt arbete på ett 
fullgott sätt medan kompetens enligt självbestämmandeteorin är upplevelsen att ha resurser 
och den kapacitet som krävs för att utföra sitt arbete (Albrecht, 2010). Vidare är samhörighet 
och säkerhet två aspekter som beskriver liknande behov. Säkerhet är att medarbetaren känner 
sig säker i en arbetsmiljö som är stödjande och öppen. Enligt självbestämmandeteorin är 
samhörighet upplevelsen av att vara värdefull och uppskattad av andra samt att vara del av en 
gemenskap (Ryan & Deci, 2008) De två behov som skiljer sig mot de övriga är 
meningsfullhet och autonomi där meningsfullhet är att medarbetaren upplever att det finns en 
mening i eller med att utföra sitt arbete medan autonomi istället är upplevelsen att ha 
valmöjlighet, självständighet och egen vilja i sitt arbete. Dessa två behov liknar ej varandra 
eller något av de övriga behoven. Om behoven till stor del liknar varandra betyder det att 
användandet av självbestämmandeteori är lämplig för att förstå uppkomsten av engagemang. 
Däremot saknas meningsfullhet. Detta är ett behov som inte nämns av Meyer m.fl. (2004) för 
skapandet av engagemang, samtidigt som informanterna uttrycker att meningsfullhet har en 
stor betydelse för deras engagemang.  

Det är här inre motivation blev en väsentlig faktor. Definitionen av inre motivation eller 
integration var att en individ är motiverad att agera för att något är personligt tillfredställande 
med att göra det – antingen via ett intresse, eller att yttre krav blir en del av individens egen 
målsättning. Enligt Meyer m.fl. (2004) var användandet av internalisering i 
självbestämmandeteorin lik Kahns syn på en investering av jaget i arbetsrollen. På detta sätt 
införlivar teorin behovet meningsfullhet – att medarbetare upplever högre grad av mening 
beroende på form av motivation. Vid internalisering har medarbetaren funnit mening. Då de 
övriga behoven liknar varandra i definition fungerar självbestämmandeteorin som 
övergripande ramverk, som inte bara förklarar bakomliggande orsaker utan även förklarar hur 
motiverade medarbetare finner mening för att nå engagemang.  

I detta examensarbete presenteras två teorier som förklarar begreppet medarbetarengagemang. 
Anledningen till att använda två teorier var att försöka förstå bakomliggande orsaker till 
varför engagemang uppstår samt att diskutera möjliga kopplingar och samverkansmöjligheter 
mellan engagemangs- och motivationsforskning. Brist på samverkan mellan motivations- och 
engagemangsforskare var en aspekt Meyer m.fl., (2004) framförde i sin forskning om 
medarbetarengagemang. 
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 Vilka faktorer möjliggör eller hindrar medarbetarengagemang? 

För att besvara vilka faktorer som möjliggör eller hindrar engagemang följer först vilka hinder 
som framkom av resultatet och tolkningen som gjordes utifrån självbestämmandeteorin. 
Avslutningsvis redogörs vilka faktorer som möjliggör medarbetarengagemang.  

Faktorer som hindrar medarbetarengagemang. 

Informanterna uttryckte under intervjutillfällena exempel på vad de upplevde var potentiella 
hinder för engagemang samt hinder de identifierade fanns i deras arbete. Ett vanligt hinder 
som beskrevs var att inte förstå nyttan med en arbetsuppgift eller att inte få tillräcklig 
information som förtydligar syftet. Detta sammankopplas till Kahns (1990) behov av 
meningsfullhet eller med Deci och Ryans (2008) teori om inre motivation där det enligt båda 
teorier anses vara viktigt med målsättning och syfte för att utföra en uppgift eller genomföra 
ett arbete.  

Både bristande engagemang och bristande motivation ansågs hindra medarbetarengagemang 
eftersom det framkom bristande engagemang uppfattas ”smitta” och att ett hinder var att ”se 
att andra inte bryr sig”, ”inte gör rätt för sig” eller på annat sätt visar på ett bristande 
engagemang. Detta visade hur den personliga tolkningen är väsentlig att utgå från eftersom 
medarbetaren inte bara tolkade sin egen arbetsmiljö utan även tolkade hur andra tycks uppleva 
sin arbetsmiljö. Det vill säga att kollegors upplevelse av hinder ofta påverkade andra i 
organisationen, även om det personligen inte är ett upplevt hinder. Informanterna menade att 
möjliga hinder var konflikter mellan chef och andra medarbetare, eller medarbetare emellan. 
Detta är ett hinder som tolkades störa behov av samhörighet utifrån Kahns teori (1990) och 
säkerhet enligt Ryan & Deci (2000). 

Några informanter berättade om en organisationsförändring som skett i den studerade 
organisationen och denna tolkades hindra medarbetarengagemang. Enligt tolkning utifrån 
Kahn (1990) och självbestämmandeteorin förefaller en organisationsförändring ha potential 
att påverka många olika behov samtidigt. Informanterna beskrev bland annat bristfällig 
information (meningsfullhet, kompetens) och hög osäkerhet (säkerhet/samhörighet) vad 
förändringen skulle innebära. De upplevde också sakna möjlighet till delaktighet 
(tillgänglighet/autonomi), och några av de berörda informanterna beskrev att de inte förstod 
nyttan med förändringen (meningsfullhet). Förändringen begränsade även upplevelsen av 
frihet (autonomi) för vissa av informanterna. Några av dessa informanter uttryckte brist på 
motivation och engagemang vid sina intervjutillfällen och kopplade själva samman detta till 
förändringen.  Trots dessa upplevda hinder beskrev informanterna att det inte var något som 
de ansåg påverkade utförandet av deras arbete. Informanterna berörda av 
organisationsförändringen var därför tillfredsställda i behov rörande kompetens, tillgängliga 
resurser och god gemenskap med sina kollegor för att ha en viss behovstillfredsställelse. 
Tolkning gjordes att denna tillfredsställelse uppvägde de brister som informanterna upplevde i 
samband med organisationsförändringen. Exempelvis uttryckte informanterna (påverkade av 
organisationsförändringen) att de trivdes på grund av god gemenskap och att organisationen 
var en trygg arbetsgivare med goda förmåner. Informanter som uttryckte att de upplevde ett 
bristande engagemang (men ändå utför sitt arbete) liknas vid definitionen av Meyer m.fl. 
(2004) av betingat engagemang vilket innebar att de uppfyllde krav och förväntningar, men 
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inte med inre motivation eller fullt engagemang. Vid ytterligare brister i resurser, 
kompetensutveckling och/eller samhörighet var möjliga konsekvenser ett amotivt beteende 
med bristande engagemang som enligt Deci och Ryan (2008) innebar att en individ inte ansåg 
att det fanns ett värde i att utföra en uppgift. 

En informant uttryckte ett individuellt hinder för medarbetarengagemang. Informanten var 
tidigare sjukskriven under en längre period och hade därför erfarenhet av att uppleva ett 
bristande engagemang på grund av orsaker utöver arbetsresurser och krav. Dennes upplevelse 
var att ett hinder till engagemang var brist på motivation och att denna brist berodde på att det 
fanns annat att förhålla sig till förutom arbete. Även om en arbetsgivare inte alltid har 
möjlighet att eliminera eller reducera personliga hinder är det ändå viktigt att ha det i åtanke 
vid utvärdering eller kartläggning av engagemang. Underlaget i detta examensarbete är dock 
för litet för att vidare förstå hur sjukskrivning på grund av hälsorelaterade problem påverkar 
motivation och engagemang.  

Möjliggöra medarbetarengagemang. 

I resultatet framkom att en majoritet av informanterna uttryckte ett kund- och samhällsfokus 
vid frågor om meningsfullhet vilket tolkas som främjande för medarbetarengagemang. 
Informanterna menade att meningsfullhet i stor utsträckning uppstod från arbete med kunder 
samt upplevelsen att de bidrog till samhället. Det uttrycktes även att bekräftelse, erkännande 
och beröm många gånger skedde i samband med ett lyckosamt kundmöte. Detta tolkas som en 
positiv aspekt för den organisation som informanterna verkar i. Utifrån 
arbetsmiljöföreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö beskrivs aspekter av 
medarbetares arbetsmiljö som arbetsgivare anses ha möjlighet att påverka och kontrollera 
(AFS 2015:14). Enligt Arbetsmiljöverket (2017) är kund och samhälle en extern faktor som 
ofta återfinns i en medarbetares arbetsmiljö beroende på anställning och yrkesform. Till viss 
del har en arbetsgivare mindre påverkanskraft och kontroll över kunder och därför finns det 
en begränsad möjlighet att påverka denna del av en medarbetares arbetsmiljö, beroende på 
arbete och arbetsuppgifter. Tolkning utifrån informanternas upplevelse av meningsfullhet blev 
därför att kund och samhälle var en viktig aspekt för en organisation, alternativt HR-
avdelning, att uppmärksamma då det visar potential att höja (eller sänka) upplevelsen av 
meningsfullhet och inre motivation hos en medarbetare.  

Enligt tolkning av informanternas svar fanns följande arbetsresurser; informationsutbyte, 
feedback, kritik och olika former av erkännande. Dessa uppgavs främja engagemang för 
informanterna. Brist av feedback nämndes även som en hindrande faktor för 
medarbetarengagemang, vilket tolkades som att feedback också var en främjande faktor. 
Dessa tolkades utifrån Saks (2006) teori att arbetsresurser var de fysiska, psykiska och sociala 
eller organisatoriska aspekterna av ett arbete med möjlighet att reducera kostnaderna för 
medarbetarnas arbetskrav. I resultatet framkom det att över hälften av informanterna upplevde 
att de hade information om organisationens vision och målsättning samt att information gavs 
från chefer till medarbetare i många olika forum. Detta tolkades som att information var 
betydelsefullt och anses vara en möjlighet för medarbetarengagemang. Detta var en aspekt 
som Valentin (2014) anser var viktig för att öka motivation, genom att arbeta med att göra 
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individens mål förenliga med organisationens. På samma sätt beskrevs integration enligt Ryan 
och Deci (2000) där integration av målen gör yttre krav till en del av individens mål.  

Kommunikation mellan chef och medarbetare, och medarbetare emellan uppgavs ske i så 
kallade strukturerade samtal i den studerade organisationen. I dessa samtal fanns möjlighet för 
informanterna att diskutera med sin närmaste chef om olika aspekter i sin arbetsroll såsom 
arbetskrav, utmaningar, kompetens- och vidareutveckling. Strukturerade samtal benämndes av 
informanterna som en viktig länk mellan chef och medarbetare där den största delen av 
feedback, bekräftelse och erkännande skedde. Kommunikation och information anses därför 
möjliggöra engagemang vilket också överensstämmer med Saks teori (2006) över faktorer 
som är väsentliga för engagemang.  Enligt tolkning av resultatet var feedback något som har 
möjlighet att påverka samtliga behov exempelvis genom att få feedback från kund (som 
uttryckligen beskrivs av informanterna), chef eller kollegor. I feedback får medarbetaren veta 
hur denne bidrar och får en chans att ”få något tillbaka” vilket var en viktig aspekt för 
meningsfullhet (Kahn, 1990). Känslan av säkerhet stärks genom att ansträngning och väl 
utfört arbete uppmärksammades av andra. Behov av tillgänglighet kan även tillfredsställas 
genom att feedback har potential att leda till vidareutveckling, exempelvis genom att hjälpa en 
medarbetare framåt med en svår uppgift där medarbetaren lär sig något nytt. En majoritet av 
informanterna uttryckte att bekräftelse och beröm främjade medarbetarengagemang. I övrigt 
har det tidigare nämnts under denna diskussion att informanter trivdes i sin arbetsmiljö. 
Informanterna upplevde också att det fanns möjlighet att påverka sin arbetsmiljö. Detta var en 
väsentlig aspekt enligt tolkning utifrån tidigare forskning, eftersom det sammankopplar 
känslan av delaktighet, självständighet och valmöjlighet. Faktorer som främjar 
medarbetarengagemang som framkom i denna organisation föreligger i upplevelsen av 
samhörighet, gemenskap och säkerhet.  

En del i intervjuguiden behandlade det friskfaktorprojekt som bedrevs parallellt med detta 
examensarbete. Detta gällde två frågor i intervjuunderlaget; en om upplevda friskfaktorer och 
den andra om önskvärda. Friskfaktorer är företeelser i arbetslivet som får medarbetare att 
trivas och må bra (Prevent, 2017). Informanterna räknade upp ett flertal företeelser som de 
bedömde fick dem att må bra på arbetsplatsen. Samtliga informanter uttryckte i genomsnitt 
fem olika faktorer. Den mest vanliga faktorn handlade om organisationens fysiska byggnad, 
där motiveringen var att den möjliggjorde ökad samhörighet med kollegor samt möjlighet till 
att arbeta ostört i egna kontor. En annan vanlig friskfaktor var kopplad till flexibilitet i 
arbetstid vilket tillfredsställde behov av att till viss del ha möjlighet att styra sin arbetstid. En 
tolkning utifrån informanternas uttalade friskfaktorer var att dessa är sammankopplade till 
medarbetarengagemang då faktorerna anses till viss del beskriva vad som främjar 
engagemang i den studerade organisationen.  

 Slutsatser 
Den främsta slutsatsen ur detta examensarbete var att medarbetarengagemang har en funktion 
för medarbetares välmående, vilket Macey och Schneider (2008) benämnde i sin forskning. 
Informanterna beskrev en resursrik miljö där engagemang har möjlighet att växa vilket 
Bakker m.fl. benämnde som en viktig förutsättning. Resultatet visade att det till viss del fanns 
en betoning på vikten av tillräckliga arbetsresurser, dock mot att det även behövdes 
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tillräckliga arbetskrav. Tolkning gjordes att det därför blir mindre väsentligt att beräkna 
mängd resurser och istället utgå från medarbetares tolkning av huruvida arbetsmiljön är 
resursrik eller inte. Examensarbetets frågeställning om vilka faktorer som hindrar eller 
möjliggör engagemang visade sig därför vara lite för enkelt ställd eftersom även hinder och 
möjliggörande anses vara hos medarbetarens upplevelse och tolkning av dem. Även 
behovstillfredsställelse enligt självbestämmandeteorin framkom ha betydelse för 
medarbetarengagemang. Vidare visade det sig att om de resurser som finns i en organisation 
enbart tillfredsställer ett och samma behov är detta ett potentiellt hinder för 
medarbetarengagemang. Detta relaterades till tidigare forskning av Arrowsmith och Parker 
(2013) som menade att en medarbetare kan vara tillfreds utan att det leder till mer 
engagemang. Resultatet visade att vissa informanter uttryckte att de utförde sina arbeten men 
inte mer än så vilket sammankopplades med Meyers m.fl. (Albrecht, 2010) teori att 
medarbetare som var betingat engagerade utförde sitt arbete enligt krav och förväntningar. 
Medarbetarengagemang har i detta examensarbetet beskrivits av både teori och uttryckts i 
empiri som det som får medarbetare att ”brinna”, ”vilja göra något mer” och ”lite bättre”. 
Varför är det då viktigt att medarbetarna blir mer engagerade? Varför inte bara nöja sig med 
att människor gör sitt arbete och så är det bra så? Jo, till viss del är detta tillräckligt bra. 

Däremot var inte fokus i detta examensarbete på att undersöka hur medarbetarengagemang 
gör medarbetare bättre på sina arbeten för att bli en bättre tillgång för organisationen. 
Utgångspunkten var istället att förstå engagemang som en viktig komponent i förhållande till 
medarbetares arbetsmiljö.  Tolkning av resultat visade att engagemang påverkade tolkningen 
av arbetsmiljö, och tolkningen av arbetsmiljön påverkade engagemang vilket leder till en god 
cirkel med möjlighet att stärka medarbetares välbefinnande genom att tillhandahålla medel 
som får dem att känna sig självständiga, kompetenta och del av en gemenskap (Figur 3). 
Resultatet har också visat att informanterna upplever att bristande engagemang ”smittar”. 

Detta har ej framkommit under tidigare 
forskning behandlad i detta arbete, men det 
stärker ståndpunkten att det är viktigt med 
engagemang, eftersom andra människor också 
påverkas.  

Inom arbetsmiljöarbete brukar det beskrivas att 
människor är varandras arbetsmiljö. Resultatet 
visade att det som händer i en medarbetares 

miljö inte bara påverkade den enskilde, utan det påverkade också kollegor (i den mån kollegor 
finns). Detta betyder inte att arbetsgivares målsättning blir att driva medarbetare till att 
ständigt vara engagerade, utan istället möjliggöra att förutsättning finns för att kunna bli det. 
Detta är något som återfinns i forskningen om HRM och engagemang där Purcell (2014) 
ansåg att det fanns risker med att arbetsgivare förväntar sig mer engagemang och normaliserar 
därför osunda arbetsbeteenden såsom ständig högre arbetsbelastning och ökande 
övertidstimmar. Däremot anses fördelar med engagemang bli en motvikt och styrka gentemot 
yttre påverkan, exempelvis att engagemang hos medarbetarna bidrar till större tolerans och 
återhämtningstakt i händelse av oförutsedda händelser såsom omorganisationer, 
neddragningar, olycksfall eller liknande.   

 Organisatorisk 
och social 
arbetsmiljö 

Medarbetar-
engagemang 

Medarbetares tolkning av: 

Figur 3. Egen modell  
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För att återkomma till examensarbetets inledande problematisering var att allt fler svenskar 
sjukskriver sig för psykisk ohälsa på grund av arbetsrelaterade orsaker. Detta är ett problem 
både för de individer som drabbas men också för organisationer. Det blir vanligen en fråga för 
de som arbetar med organisatorisk och social arbetsmiljö exempelvis HR-avdelningar. Genom 
att kartlägga och identifiera vad medarbetare uttryckte om vad som hindrar och främjar 
engagemang i deras arbetsmiljö kan projekt och aktiviteter bättre anpassas till personalens 
behov. Detta innebär till exempel en möjlighet att välja en palett av resurser med potential att 
täcka många olika grundläggande behov samtidigt. Eller att stärka behov som upplevs 
bristande. Detta tolkas som en koppling till betydelsen av behovstillfredsställelse för 
medarbetarengagemang. Behov av samhörighet, känsla av kompetens, autonomi samt 
internalisering eller inre motivation var viktiga aspekter för en organisation att 
uppmärksamma. För att återigen återgå till resultatet framkom det att informanterna vanligen 
känner meningsfullhet i arbete med kunder och att detta har kraft att höja upplevelsen av 
meningsfullhet hos en medarbetare. I organisationer där medarbetare arbetade nära kunder 
kan det exempelvis finnas behov av kompetensutveckling i att hantera kunder i sin yrkesroll. I 
den studerade organisationen är detta något som det fokuseras på bland annat genom att kund- 
och samhällsfokus lyfts i organisationens grundläggande värderingar. Detta relateras till vad 
forskare (Valentin, 2014) menade om vikten av att göra målsättningar mellan medarbetare och 
organisation förenliga. Resultatet visade att medarbetarna upplevde att arbeta för en 
organisation som bidrar till samhället påverkade deras upplevelse av meningsfullhet vilket i 
sin tur tolkades som främjande för medarbetarengagemang. 

En av de faktorer som framkom ha potential att hindra medarbetarengagemang var 
organisationsförändring. Utifrån resultatet i detta examensarbete är det inför en förändring 
därför relevant att förstå behovstillfredsställelse och vilka grundläggande behov som möjligen 
blir påverkade. I den studerade organisationen framkom det att det var gemenskapen bland 
kollegor som har möjlighet att påverka mest och som ger goda förutsättningar till motivation 
och engagemang.  

Då behovstillfredsställelse tolkades betydande för medarbetarengagemang framkom en 
praktisk implikation för organisationer som vill tillämpa resultatet i verkligheten. Genom 
förståelse för hur olika faktorer påverkar behovstillfredsställelse erbjuds en hjälp för att 
utveckla hälsofrämjande projekt som är anpassade till organisationens medlemmar. Detta i sig 
bidrar till att medarbetarna känner sig uppmärksammade, vilket enligt resultatet är betydande 
och därför av vikt att ta hänsyn till som arbetsgivare. Till exempel är hälsofrämjande projekt 
som ger medarbetarna möjlighet att uttrycka vad som är positivt, friskt och bra i 
organisationen ett steg i riktning inom positiv psykologi (Cartwright & Holmes, 2006). Vid 
genomförande av sådana former av projekt får arbetsgivaren veta vad som är viktigt för 
medarbetarens trivsel och välbefinnande. Detta kan bland annat innebära att arbetsgivaren 
undviker att ta bort eller reducera aspekter i arbetsmiljön med hög betydelse för medarbetarna 
och som tillfredsställer behov som är viktiga för majoriteten av personalstyrkan. Utifrån 
resultatet är det i den studerade organisationen exempelvis inte en god idé att förändra deras 
fysiska byggnad för mycket om det innebär begränsningar för medarbetarnas gemenskap. 

Slutligen har detta examensarbete bidragit till ökad förståelse om medarbetarengagemang. 
Användandet av självbestämmandeteorin som grundläggande teoretiskt ramverk var något 
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som bidrog till en djupare förklaring till bakomliggande orsaker av engagemang. En 
engagerad medarbetare var någon som befann sig i en behovstillfredställande, resursrik miljö 
som ger förutsättning till motivation för att bli engagerad och engagera. Inte alltid. Inte hela 
tiden – men ibland. Att som arbetsgivare eller HR-ansvarig få med alla på tåget, är kanske 
inte i det viktigaste trots allt. Frågor som istället kan ställas är – har alla möjlighet att lösa 
biljett, fungerar tåget som det ska och är vi på väg åt rätt håll?   

Metoddiskussion 

Kvalitativ metod anses vara lämplig för studier som syftar till att undersöka en informants 
upplevelse av världen samt vid förståelsen av innebörd och mening av ett fenomen 
(Langemar, 2008). Det som undersöktes i detta examensarbete var medarbetares subjektiva 
perspektiv av medarbetarengagemang. På grund av val av kvalitativ metod utförd på en liten 
population (ett kommunbolag) var det inte möjligt att generalisera resultatet till en större 
population. Målsättning med metodval var att nå närhet gentemot informanten för att nå 
fördjupad kunskap. Denna närhet gav en rik empiri, vilket var en fördel med användningen av 
semi-strukturerad intervju samt användandet av tematisk analys (Langemar, 2008). En 
nackdel var att resultatet blev deskriptiv i sin karaktär och till viss del en återgivning av 
informanternas svar. En styrka i den kombinerade tematiska analysen var att den lyfter 
aspekten av författarens förförståelse. En renodlad induktiv analys är inte fri från förförståelse 
och även den baserad på förkunskap. Genom att använda en kombination av olika tematiska 
analyser redovisas tydligt var tidigare forskning och teorier styrt tolkningen. Ett alternativ för 
att öka grad av överförbarhet var att kombinera kvantitativ och kvalitativ metod exempelvis 
genom att med enkäter mäta informanternas upplevda engagemang. Detta valdes bort på 
grund av tidsramen för examensarbetet. Den studerade organisationen avser att följa upp 
resultatet genom att bland annat undersöka medarbetarengagemang i nästa 
medarbetarundersökning.   

Förslag till fortsatt forskning 

Genom denna undersökning av medarbetarengagemang har många frågor aktualiserats som 
behöver fortsatt forskning.  Utifrån examensarbetet resultat och diskussion framkom det att 
frågor om fysisk ohälsa och sjukskrivning är ett område som i större utsträckning behöver 
studeras. Detta är ett väsentligt område för den problematisering som nämndes i inledningen, 
bland annat att undersöka hur anställda som återvänder till arbete efter en längre rehabilitering 
eller sjukskrivning upplever medarbetarengagemang. Trots att urvalet baserades på hälften 
kvinnor och hälften män undersöktes aldrig någon könsaspekt. Detta val gjordes på grund av 
etiska skäl, för att inte röja kvinnornas identitet vilka var få inom den studerade 
organisationen. I fortsatt forskning är därför kön en intressant aspekt att undersöka, 
exempelvis hur anställdas medarbetarengagemang hos kvinnor påverkas i ett mansdominerat 
arbetsklimat. Vidare är friskfaktorer ett intressant ämne att belysa särskilt för att vidare 
identifiera vad i arbetsmiljön som får medarbetare att må bra och trivas samt att flytta fokus 
från negativa aspekter av mänskliga beteenden och istället undersöka vad som främjar 
anställdas välbefinnande. Det är bland annat därför vidare undersökning av friskfaktorer 
sammanställs i en separat rapport för kommunbolagets räkning, i ett led att arbeta 
hälsofrämjande och utifrån det resultat som presenterades här.  
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Bilaga A – Information gällande intervju 

 

Intervjuförfrågan 

Jag vänder mig till dig med en förfrågan om att delta i min studie om friskfaktorer och vad det är som 
gör att människor mår bra på sin arbetsplats. Studien är en del av mitt examensarbete på masternivå i 
Human Resource Management via Luleå tekniska universitet. 

Jag kommer att ställa frågor om bland annat motivation, engagemang och arbetsmiljö där fokus ligger 
på din erfarenhet och upplevelse av dessa områden. 

Som student har jag fyra etiska krav att rätta mig efter enligt god forskningsed: 

Informationskrav, som deltagare har du rätt att bli informerad om syftet med studien. 

Samtyckeskrav, du får själv bestämma över din medverkan – du väljer själv vilka frågor du vill 
besvara eller om du vill avbryta din medverkan. 

Konfidentialitetskrav, all data som samlas in behandlas med konfidentialitet. Ingen enskild individ 
ska kunna identifieras i studieresultatet av andra.  

Nyttjande krav, uppgifter som samlas in kommer enbart att användas för examensarbetets ändamål. 

 

Intervjun är beräknad att ta ca 45–60 minuter.  

Med hopp om din medverkan!  

Linn Wallo 

För ytterligare information eller frågor kan ni kontakta mig på: Linn Wallo (organisationsmail) 
(telefonnummer) eller min handledare 
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Bilaga B – Intervjuguide för semistrukturerad intervju 

Allmänt om informant 

- Ålder/Kön 
- Befattning/Anställningslängd  
- Kort beskrivning av arbetsuppgifter 

Arbetet  

- Vilken typ av arbetsuppgifter är du intresserad av?  
- Vilken betydelse har arbetet för dig i ditt liv? 
- Beskriv faktorer som gör ditt arbete meningsfullt. 
- Vilken är din målsättning med ditt arbete?  (Sätter du själv upp egna mål för ditt arbete?)  
- Hur får du kunskap om organisationens vision och mål?  Hur påverkar dessa mål dig?  

Motivation 

Autonomi 

- Vad innebär motivation för dig? 
- När är du som mest motiverad i ditt arbete? Minst? 
- Beskriv faktorer som främjar din motivation på arbetet? Hindrar? 
- Hur mycket frihet anser du att du har i ditt arbete arbetssituation/arbetsuppgifter 

Känsla av kompetens 

- Hur ser din kompetensutveckling på arbetet? 

Samhörighet 

- Vad tänker du på när jag säger samhörighet? 
- Hur upplever du samhörighet med dina kollegor? 
- På vilket sätt inom organisationen får du stöd – och varifrån kommer stöd? 

Engagemang 

- Vad lägger du in i begreppet engagemang?  
- Vad tror du att ett ökat engagemang leder till? 
- På vilket sätt tror du att organisationen kan bidra till ditt ökade engagemang? 
- Vad tror du kan hindra engagemang i ditt arbete? 

Arbetsmiljö/Välbefinnande och hälsa 

- Vad innebär begreppet organisatorisk och social arbetsmiljö för dig? 
- Vad får dig att må bra/trivas på arbetet? 
- Beskriv vad du anser har positiv inverkan på hälsa, s.k. friskfaktorer?1 
- Vilka friskfaktorer upplever du saknas? Önskvärda? 

  

                                                        
1 För	de	personer	som	inte	är	bekant	med	begreppet	friskfaktorer	ges	en	kort	beskrivning	av	detta	utifrån	Prevents	definition.	
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Bilaga C 

Originalmodell enligt Meyer m.fl. (2010, s. 68)  

Det gulmarkerade är den aspekt av annan teori som ej tagits med i detta examensarbete. 

 

 
Bristande engagemang 

 

 

 

Betingat engagemang 

 

 

 

Fullt engagemang 

 

 

 

Behovstillfredsställelse 

 

Introjekt 
reglering 

Rörelse mot fullt engagemang 

Amotivation Extern 
reglering 

Integrerad 
reglering 

Inre 
motivation 

Samhörighet Kompetens Autonomi 

Organisation 

Aktivitet 

 

Neutral/obunden Varaktig och/eller normativt åtagande (förpliktelse) Affektiv och/eller normativt åtagande (moralisk plikt) 


