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Sammanfattning 
Intresset för engagemang och dess påverkan i organisationer ligger till grund för studien. Syftet 

är att genom en ökad förståelse av anställdas upplevda grad av engagemang och motivation, 

urskilja de faktorer som ligger till grund för ett lägre engagemang, för att sedan ha möjlighet 

att definiera faktorer som kan höja det. 

 

En kvalitativ undersökning har genomförts på ett företag inom tillverkningsindustrin. 

Sammanlagt har tolv respondenter intervjuats - VD, en chef och två ledare samt åtta stycken av 

de produktionssanställda. De tre olika nivåerna av respondenter har analyserats separat med 

relevant teori för att sedan jämföras samt ge möjligheten att studera likheter och skillnader dem 

emellan. Resultatet och analysen visar att engagemanget på företaget upplevs vara lågt samt att 

definitionen av engagemang och motivation kan ha olika betydelse för olika individer. Det 

bristande engagemanget grundar sig i olika faktorer - framför allt i upplevelsen av att det finns 

en “vi och dom”-känsla på företaget - samt anseendet av bristande kommunikation. I 

diskussionen resoneras kring lösningar och problem som individerna på varje nivå bör ta hänsyn 

till för att öka engagemanget. 

 

Studien resulterar i tre olika handlingsplaner som tilldelas varje nivå, där konkreta förslag och 

lösningar presenteras och ligger till grund för ett ökat engagemang. De främsta slutsatserna av 

studien är således att engagemanget måste öka inom företaget samt att den negativa 

inställningen måste försvinna hos de anställda, då det har en destruktiv påverkan på de 

anställdas vardagliga arbete. Studien visar även att ett aktivt arbete och ett hänsynstagande till 

engagemang på arbetsplatsen kan leda till mer lojal, produktiv, effektiv och välmående 

personal. 

 

 

Nyckelord: engagemang, motivation, arbetstillfredsställelse, krav och kontroll, feedback, 

kommunikation, “vi och dom”. 
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Abstract 
The interest for commitment and its effect on organizations is the cause of the study. The 

purpose is that through an increased understanding of the employees experienced grade of 

commitment and motivation, separate the factors that is the ground for a lower commitment, to 

provide possibilities for defining the factors that may improve it. 

 

A highly qualified survey was conducted at a company within the manufacturing industry. All 

together 12 respondents have been interviewed – the MD, three managers and eight production 

workers. The three different levels of respondents have been analysed separately with relevant 

theory and then compared to study similarities and deviations between them. The analysis of 

the results shows that the commitment on the company is considered low and that the definition 

of commitment and motivation can have different meaning for the individuals. The lack of 

commitment derives from several factors – mostly in the experience of the “us” and “them” 

feeling in the company – and the lack of communication. In the discussion, solutions and 

problems that each level should consider to increase the commitment is analysed. 

 

The result of the study is three different action plans addressed to each level, where concrete 

proposals and solutions are presented and serves as a base for an increased commitment. The 

foremost conclusion of the study is that the commitment must increase within the company and 

that the negative approach has to be reduced with the employees, as it has a negative effect on 

the daily work of the employees. The study also shows that an active participation and a 

commitment in the work place may lead to a more loyal, efficient and increased welfare of the 

personnel. 
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Förord 
Vi vill börja med att Tacka vår handledare Bengt Pontén, som genom studiens gång har fått oss 

att fortsätta arbeta i rätt riktning genom att vara ett bra bollplank. Vi vill också ägna ett Tack 

till övriga opponenter, korrekturläsare samt lärare som bidragit på ett positivt sätt till vår studie. 

 

Ett stort Tack ägnas till företaget, kontaktpersonen och alla respondenter som vi har fått 

samarbetat med under studiens gång. Utan dem hade inte samma studie utförts. Vi är 

tacksamma över att ni ägnade Er tid åt oss och vi hoppas att studien i sig skapar ett värde för 

er. 

 

Som grupp, vänner och författare vill vi således tacka varandra för ett gott samarbete och insats 

i detta skrivande. 

 

Stort Tack till alla berörda! 
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1 Inledning 
Följande kapitel presenterar studiens bakgrund, syfte och problemformulering. Vår egen syn på 

engagemang på arbetsplatser illustreras genom en modell. I slutet av kapitlet presenteras 

företaget där studien är genomförd. 

 

 

1.1 Bakgrund 
Studien grundar sig i en fallstudie på ett företag där avsikten är att öka engagemanget på 

arbetsplatsen. Engagemanget är en förutsättning för att i längden trivas på sitt arbete, göra ett 

bra jobb och känna meningsfullhet av det som presenteras. Vår intention är att hur högt eller 

lågt engagemanget är på arbetsplatser, kan det ökas ytterligare. Förändringar i samhället som 

tekniska utvecklingar, internet och vårt levnadssätt, påverkar våra liv och därmed även vårt 

arbetsliv. Oavsett om krav och förväntningar förändras, är det viktigt att vi trivs i och på arbetet, 

framför allt att vi gör det vi är där för att göra - skyldigheten att utföra ett lojalt jobb. 

 

Vad betyder engagemanget på en arbetsplats och vad behövs göras för att höja det? Vem bär 

egentligen på ansvaret? Vår uppfattning är att varje individ har ansvaret att vara engagerad i 

arbetet, men att det oftast är ledaren som får kritik när det inte realiseras. Ledaren bör snarare 

ansvara för att skapa förutsättningar för engagemang på arbetsplatsen, medan individerna själva 

måste bidra med kompetens och erfarenhet för att främja engagemang. Engagemang kan tyckas 

gå hand i hand med motivation och därför kan dessa vara svåra att urskilja. Vi anser att 

engagemang är relaterat till arbetsplatsen medan motivation syftar till individen. Motivationen 

grundar sig i individen själv, dess intressen, personlighet och inre drivkrafter. Engagemanget 

påverkas av de förutsättningar som individen erhåller och behöver den inre drivkraften för att 

kunna realisera det.  

 

Det finns olika definitioner av organisationsengagemang eller arbetsengagemang. Kaufmann 

och Kaufmann anser att begreppen vanligtvis kan definieras som styrkan i individens 

igenkännande och involvering i en särskild organisation (Kaufmann & Kaufmann, 2010). 

Vidare anser andra författare att ett gott engagemang hos medarbetarna inom organisationen 

kan stärka lärandet, välmående, förbättra prestationer och reducera kostnader som 

rekryteringskostnader och sjukfrånvarokostnader (Reuthammar & Thulin, 2001). 

 

 

1.2 Vår syn på engagemang på arbetsplatser 
Engagemang kan upplevas ha många betydelser, beroende på vem som tillfrågas och i vilket 

sammanhang. Söker man synonymer till ordet engagemang, kommer i de flesta fall orden 

intresse, deltagande, medkänsla och uppdrag upp som förslag. Detta visar att ordet har många 

definitioner och kan alltså tolkas olika beroende på kontext. Vår uppfattning av ordet är att man 

kan: 

 

 Få engagemang- genom exempelvis tydliga mål, intressen och belöningar 

 Ge engagemang- genom att dela med sig av sin kunskap och kompetens 
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 Uppleva engagemang- samarbete, känna delaktighet och initiativtagande 

 Utvecklande av engagemang kan ske på organisation- och individnivå 

 Främja engagemang genom ledarskapet- det vill säga skapa förutsättningar för de 

anställda. 

 

Det blir alltmer tydligt och välkänt att den psykosociala arbetsmiljön har en större betydelse i 

organisationer idag, vilket inkluderar variablerna engagemang och motivation. Då variablerna 

är centrala i HR:s roll är vi intresserade av att undersöka hur arbetsrelaterat engagemang och 

motivation kan höjas i organisationer. Utifrån tidigare erfarenheter har vi upplevt att det 

emellertid finns en brist på dessa faktorer och därför ställer vi oss frågan huruvida företag 

fokuserar på dem. 

 

Utifrån definitionerna som nämnts ovan - att engagemang kan fås, ges, upplevas, utvecklas och 

främjas - har vi skapat oss en uppfattning om hur engagemanget kan se ut på arbetsplatser. 

Genom detta har vi skapat en illustration för att förklara sambanden närmare. Definitionerna 

som finns på höger sida om den lila cirkeln står för engagemanget, är faktorer som påverkar 

engagemanget på arbetsplatsen och representerar konkreta och generella faktorer. 

Definitionerna på vänster sida av cirkeln står för fysiska och individuella faktorer. Denna studie 

består av en uppdelning av VD, chef, ledare och produktionspersonal. Oavsett titlar, typ av 

hierarki eller grupper så kommer de inblandade individerna att påverka varandra. Det handlar 

om ett samspel där varje individ har en egen personlighet, behöver vissa förutsättningar samt 

ger andra vissa förutsättningar. Förutsättningarna för engagemanget på arbetsplatsen 

sammanfattas således genom att det är individens personlighet och dess förutsättningar, andra 

individer med dess personlighet och förutsättningar, som samspelar med hur arbetsplatsen är 

utformad. 

 

 
Figur 1, Vår syn på engagemang på arbetsplatsen. 
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1.3 Problemformulering 
Utifrån tidigare forskning tolkar vi att organisationen måste öka sitt engagemang hos de 

anställda, för att kunna överleva i en konkurrensutsatt omvärld. Företag behöver således 

motivera sina medarbetare till ett ökat engagemang i arbetet, främst hos de produktionsanställda 

som har den största kunskapen om arbetet i sig. Tidigare forskning belyser problem som kan 

uppkomma vid ett lågt engagemang och en bristande motivation hos de anställda. Forskningen 

visar även vad ett ökat engagemang kan innebära för företaget. Tidigare forskning betonar även 

vikten av ledarskapets roll i organisationer för arbetsrelaterat engagemang samt vilka faktorer 

som kan medföra ett högre engagemang hos de anställda. 

 

I studien kommer vi främst att fokusera på hur engagemanget kan öka på företag samt vilka 

faktorer som ligger till grund för ett lägre engagemang. Vi kommer även att belysa ämnet på 

tre nivåer; produktionspersonal, ledare, chef och VD. Utifrån nivåerna presenteras tre olika 

handlingsplaner som innehåller konkreta råd för främjande av ett ökat engagemang. Vi ser 

ämnet som intressant ur ett HR-perspektiv då arbetsengagemang och motivation är centrala i 

företags arbetsmiljö- och utvecklingsarbete. 

 

 

1.4 Syfte 
Syftet med studien är undersöka anställdas upplevda grad av engagemang och motivation och 

urskilja de faktorer som ligger till grund för ett lägre engagemang. Syftet är också att redovisa 

en handlingsplan med faktorer som anses kunna öka engagemanget hos de anställda. 

 

Följande frågeställningar ska besvaras genom undersökningen; 

 Vad betyder individernas engagemang för en organisation? 

 Vad innebär det att vara engagerad och hur kan engagemang främjas på olika nivåer? 

 Vilken betydelse har ledarens roll för de anställdas engagemang? 

 Vilka faktorer kan bidra till ett högre engagemang och vilka effekter kan det ge 

organisationen och individen? 

 

 

1.5 Företaget i studien 
Det företag som studeras är verksamt inom tillverkningsindustrin och är beläget i en kommun 

i Mellansverige. Företagets produkter säljs över hela världen och produkternas styrka är dess 

tekniska utformning samt höga kvalitet. Företaget är ledande tillverkare på marknaden genom 

sina specifika krav på kvalitet, utseende, prestanda och brandsäkerhet. 

 

Idag arbetar drygt 50 anställda på företaget och organisationen är uppbyggd i tre nivåer – VD, 

chefer och produktionspersonal. Företaget har en lång historia då det är strax över 100 år 

gammalt. Genom åren har mycket förändrats inom industriarbeten och framför allt inom 

arbetsförhållandena, arbetsmiljö och utveckling av tekniken i form av datorer och maskiner. 

Förändringar påverkar arbetssituationen på olika sätt och detta kan ha inverkan på 

organisationen. 
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2 Teoretisk referensram 
Följande kapitel presenterar uppsatsens teoretiska utgångspunkter med fokus på faktorer som 

påverkar engagemanget på arbetsplatsen samt vilken roll individens förutsättningar har för att 

skapa engagemang på arbetsplatsen. 

 

 

2.1 Arbetstillfredsställelse och arbetsrelaterat engagemang 
Under denna rubrik kommer vi att förklara relevanta teorier som beskriver det huvudsakliga 

syftet med arbetet, vad arbetsrelaterat engagemang är och hur det kan påverka individer och 

organisationer. 

 

Engagemang förekommer i olika former och inte enbart i två lägen - engagerad eller 

oengagerad. Engagemang är töjbart, en person kan vara mycket engagerad eller lite engagerad, 

det finns med andra ord olika grader av engagemang. Hur starkt engagerad en individ är beror 

på styrkan av dess känslomässiga bindning, det vill säga den inre viljan av att tillhöra 

organisationen. Individer som arbetar i företag enbart för lönens skull har den lägsta graden av 

engagemang och antas vara likgiltiga och inte bry sig om vad som händer eller hur det går för 

organisationen. Individer fortsätter därigenom att tillhöra organisationen av olika anledningar 

och det kan till exempel innebära att man har svårt att bryta sig ur och har svårigheter att få 

annat arbete. (Reuthammar & Thulin, 2001) 

 

Även Kaufmann och Kaufmann (2010) definierar organisationsengagemang eller 

arbetsengagemang som styrkan i individens igenkännande och involvering i en särskild 

organisation. De menar att individen genomgår en processtankegång där 

organisationsförpliktande engagemang anses vara en ständig process hos medarbetarna. Denna 

attityd innebär att medarbetarna har utvecklat en stark tro på organisationens mål och 

värderingar och är därigenom beredda att prestera för organisationen, samt har en stark önskan 

om att få stanna kvar som organisationsmedlemmar (Kaufmann & Kaufmann, 2010). 

 

Både Kaufmann och Kaufmann (2010) och Reuthammar och Thulin (2001)  kan urskilja tre 

former av förpliktande engagemang; Engagemang baserat på kontinuitet, innebär att viljan att 

fortsätta i organisationen är kopplad till tron på att det kostar mer att avsluta sin anställning än 

det man har investerat under många år hos organisationen. Affektivt engagemang, är ett uttryck 

för att styrkan i personens vilja att stanna i organisationen grundar sig i att organisationens och 

personens egna värderingar och målsättningar stämmer överens. Normativt engagemang, syftar 

till en persons pliktkänsla till organisationen utifrån det sociala tryck som berörd individ 

upplever. 

 

Att engagemang är positivt är klargjort från tidigare forskning då engagemang inom 

organisationer har ett negativt samband med utbrändhet. I motsats till utbrändhet, har 

engagerade människor en känsla av energisk och genuin hängivenhet till sina arbetsuppgifter 

och känner sig därmed kapabla att hantera krav på jobbet (Schaufeli & Bakker, 2006). 

Arbetsrelaterat engagemang definieras som en positiv, tillfredsställande jobb-relaterad känsla 



12 
 

som karaktäriseras av vigör (vigor), hängivelse (dedication) och absorbering (absorption). 

Schaufeli och Bakker utreder de tre faktorerna enligt följande: Vigör definieras av en hög nivå 

som energi och mental motståndskraft under arbetet, det vill säga vilja att lägga ner kraft och 

energi på arbetet samt motståndskraft mot svårigheter. Hängivelse definieras av att vara djupt 

involverad i sitt arbete och uppleva en känsla av mening, entusiasm, inspiration, stolthet och 

utmaning. Absorbering definieras som full fokusering och genom att vara helt upptagen av 

uppgiften, vilket gör det svårt att släppa arbetet. (Schaufeli & Bakker, 2006) 

 

Att ha flyt i något man gör har de flesta individer stött på i något sammanhang och Fredriksson 

(2007) utgår ifrån en teori kring så kallat Flow, där fokus ligger vid att förstå vad som får oss 

individer att må bra och inte på vad som gör oss sjuka. Liksom Schaufeli och Bakker (2006) 

definierar Vigör, Hängivelse och Absorbering, definieras även flow som en positiv, 

tillfredsställande jobb-relaterad känsla. Flow innebär en optimal upplevelse av att må 

utomordentligt, där man förlorar grepp om tid och rum och upplever starkt engagemang. För 

att uppnå flow måste man bland annat engagera sig i en meningsfull uppgift som kräver all 

kapacitet. Det är viktigt att den uppgift som individerna ställs inför inte överstiger deras 

förmåga, eftersom det då kan upplevas som ångest i stället för välbefinnande. Är uppgiften å 

andra sidan för enkel finns det risk att individen istället blir uttråkad (Fredriksson, 2007). 

 

Ett gott engagemang bland medarbetarna kan stärka både lärandet, välmåendet, förbättra 

prestationer och reducera kostnader som rekryteringskostnader och sjukfrånvarokostnader. 

Rekryteringsprocessen kan vara en viktig del i strävan efter engagemang eftersom det är då 

grunden för matchningen mellan individer och arbetsuppgifter grundas (Reuthammar & Thulin, 

2001). Kira (2003) benämner det regenerativa arbetet som handlar om att mänskliga resurser 

tillåts att växa och utvecklas. Regenerativt arbete tros dessutom vara en grund både för hållbar 

individuell utveckling och hållbar organisationsutveckling. Kira (2003), liksom Reuthammar 

och Thulin (2001), tar upp begreppet matchning och anser att orsaken till att mänskliga resurser 

förbrukas är bland annat på grund av att det blir en missmatch, att organisationsstrukturen inte 

stödjer det nya arbetslivet, vilket i sin tur leder till att mänskliga resurser snarare förbrukas. 

 

 

2.2 Motivation i arbetslivet 
Under denna rubrik förklarar vi hur individers motivation i arbetslivet kan påverka dem och 

organisationen, eftersom vi tror att det finns ett starkt samband till 

organisationsengagemanget. För att uppnå arbetstillfredsställelse och arbetsrelaterat 

engagemang måste man således även se till individens biologiska och individuella 

motivationsfaktorer samt vad omgivningen har för effekt på engagemanget. Liksom 

engagemang finns motivation inte bara i två lägen, utan är töjbart i olika grader. 

 

Förväntningsteori, är en kognitiv teori om motivation i arbetslivet. Teorin syftar till att 

människor finner motivation i arbetet när de känner att de kan uppnå det som de förväntar sig 

och vill i arbetslivet. Detta leder i sin tur till att ens förväntningar blir till medvetna 

föreställningar om det egna arbetets konsekvenser för belöningsönskemål och för betydelsen 

av belöningen för individen. Belöning kan handla om yttre belöningar i form av materiella 
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värden och lön, men även en inre tillfredsställelse av uppskattning och status. (Kaufmann & 

Kaufmann, 2010) 

 

Enligt Reuthammar och Thulin (2001) kan människor vara engagerade på två olika sätt - internt 

och externt. Externt engagemang är vad en organisation får när de anställda har för liten kontroll 

över sin situation, med andra ord gör medarbetarna det som förväntas att de ska göra. Internt 

engagemang uppstår när individen känner engagemang för ett visst projekt, person eller 

program som är baserat på dess egna förslag och villkor. (Reuthammar & Thulin, 2001) 

 

Hertzbergs (1987) Motivationsteori bygger på hygien- och motivationsfaktorer. Fysiska och 

psykiska arbetsförhållanden, löneförhållanden, status och arbetstrygghet är de viktigaste 

hygienfaktorerna, medan motivationsfaktorerna handlar om prestationer, uppskattning, ansvar 

och utvecklingsmöjligheter. Fredriksson (2007) menar att i Hertzbergs motivationsteori 

motiveras individen som mest när den känner att den gör ett bra jobb och detta skapas genom 

att man tydligt vet vad som förväntas av en och får erkännanden på olika sätt (Fredriksson, 

2007). 

 

Self-determination theory (SDT) förklarar vad som gör människor motiverade. Teorin inriktar 

sig på hur människans biologiska drivkrafter motiverar oss genom viljan att tillfredsställa sina 

psykologiska behov. Människans drivkraft till att tillfredsställa basbehoven ses vara 

förklaringen till varför vi motiveras och anpassar oss (Sansone & Karackiewicz, 2000). Inom 

SDT förekommer tre motiverande basbehov: känsla av kompetens, självbestämmande och 

social meningsfullhet. Känsla av kompetens står för människans behov av att kunna kontrollera 

sina resultat och känna sig duktig. Självbestämmande står för behovet av att få bestämma över 

sitt eget liv och sin egen tillvaro. Social meningsfullhet står för behovet att interagera med andra 

och känna tillhörighet. (Sansone & Karackiewicz, 2000) 

 

Inom SDT delas motivation upp i fyra olika kategorier som har olika typer av autonomi. Den 

första kategorin av motivation är inre motivation och kan förklaras som att engagemanget i 

aktiviteten motiveras av att det är roligt och intressant samt att själva aktiviteten i sig är 

anledningen till att man deltar. Den typen ses som den mest autonoma delen. Den andra formen 

av motivation, identifierad reglering innebär att personen engagerar sig i aktiviteten eftersom 

den upplevs som meningsfull. Det är således resultatet från aktiviteten som vill uppnås. Den 

tredje formen av motivation kallas för introjekterad reglering och den ses som den näst minst 

autonoma. Denna form är en införlivad form av yttre motivation. Yttre motivation är en 

motivationsform där engagemanget i aktiviteten är ett verktyg för att uppnå någonting annat 

som exempel att få beröm eller vinna ett pris. Man vill genom sin inre vilja leva upp till andras 

förväntningar. Den sista och minst autonoma formen av motivation är extern reglering vilket 

innebär att engagemanget beror på extern press och krav, eller en vilja att få en belöning. 

Motivationstyper med högre grad av autonomi korrelerar med positiva effekter så som 

tillfredsställelse och vilja att stanna kvar inom organisationen. (Gagne & Deci, 2005) 

 

Ruthammar & Thulin (2001) beskriver också tre grunder för motivation men fokuserar på 

varför individer engagerar sig i organisationer. (1) Instrumentellt utbyte, uppnås när en individ 
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accepterar influenser för att den hoppas uppnå en reaktion som är fördelaktig från en annan 

grupp eller person. (2) Identifiering med organisationen och dess anställda eller rykte uppstår 

när en individ accepterar influenser för att skapa en relation till en person eller grupp. (3) 

Internalisering innebär en överensstämmelse med organisationens värderingar. (Reuthammar 

& Thulin, 2001) 

 

 

2.3 Krav, kontroll och ledarens roll för engagemang och 
motivation i arbetslivet 
Följande kapitel kommer att handla om krav, kontroll och ledarens roll för engagemang och 

motivation i arbetslivet, då vi tror att de är faktorer som påverkar och samspelar med varandra 

i arbetet. 

 

Vissa människor klarar svåra påfrestningar bättre än andra och håller samtidigt hälsan i behåll. 

Hälsan är betydelsefullt för arbetet då vi försörjer vår familj, hjälper andra eller till och med 

försvarar vårt land. KASAM förklarar hälsans förutsättningar istället för ohälsans orsaker. Den 

grundläggande tesen för KASAM är att tillvaron ska vara sammanhängande och detta förklaras 

genom tre komponenter – begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (Antonovsky, 1991). 

Begriplighet handlar om hur man uppfattar världen som möjlig att förstå och förklara. Individer 

med hög känsla av begriplighet, förväntar sig att kunna förstå eller förklara de den möter. 

Hanterbarhet innebär en upplevelse av att de problem man ställs inför går att hantera och hur 

hjälp och stöd finns att hitta. Meningsfullhet står för den emotionella delen och är individuell. 

Vissa frågor och områden i livet kan vara viktiga och även ha en stark emotionell betydelse. 

(Antonovsky, 1991) 

 

Åteg, Hedlund & Pontén (2004) drar slutsatsen att det goda arbetet innebär ett arbete som är 

förståeligt, hanterbart och meningsfullt samtidigt som hänsyn tas till den anställdes värderingar 

och behov, vilket bidrar till personlig utveckling och hälsa. Det är fullt möjligt att denna 

definition av det goda arbetet överlappar eller sammanfaller med innehållet i ett attraktivt 

arbete. (Åteg et al., 2004) 

 

Det regenerativa arbetet definieras också vara begripligt, hanterbart och meningsfullt. Arbete 

som innehåller variation, meningsfulla uppgifter och målformulering, svarar på individens 

psykologiska behov och skapar därmed potential för utveckling och välbefinnande i arbetet. 

Gränslöst- och personligt arbete kräver mångsidig kompetens hos de anställda. Socialt 

samverkande arbetstagare ökar känslan av hanterbarhet i arbetet då individer är beroende av 

den information och stöd som de får utav andra medarbetare. Att se värdet på sina åtgärder kan 

göras genom att öka det egna ansvaret hos en arbetstagare, alternativt sätta medarbetarna 

närmare interna och externa individer. Detta medför en tillåtelse för dem att uppleva att de gör 

ett arbete som har ett värde för andra och dem själva. (Kira, 2003) 

 

Det ställs alltfler nya krav på individen. Större närvaro krävs då vi bland annat behöver göra 

fler personliga val i arbetet, gränserna för arbetet expanderar och ökade krav på kompetens 

eftertraktas (Kira, 2003). Granberg (2011) definierar tre jobbfaktorer som ligger bakom en 
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boreout- en slags omvänd utbrändhet; Tristess, som innebär att all lust för arbetet har försvunnit. 

Understimulans, kraven från chefen är för låga och därför känner sig individen understimulerad. 

Ointresse, man känner ingen djupare mening och arbetet upplevs vara utan betydelse 

(Granberg, 2011). 

 

För att förhindra sjukskrivningar och utbrändhet brukar man föra fram betydelsefulla 

komponenter i arbetet som meningsfulla arbetsuppgifter, inflytande över sitt arbete och sin 

arbetssituation, möjlighet att se en helhet i sitt arbete samt att krav ska kunna ställas på 

ledningen. Krav och kontroll fokuserar på den enskilda individens upplevelse av relationen 

mellan meningsfullhet, inflytande och överblick gentemot hur pressat jobbet är (Granberg, 

2011). Även Kira (2003) som refererar till Karasek och Theorells (1990) krav- och 

kontrollmodell, visar att det finns en obalans mellan arbetskrav och de anställdas kontroll, vilket 

kan leda till stressrelaterade sjukdomar. Modellen beskriver arbetskraven som; deadlines, 

personliga konflikter och rädsla att förlora jobbet, medan kontroll handlar om huruvida 

individen hanterar och kan styra sitt arbete. Genom att hitta en balans mellan krav och kontroll 

i arbetet har individen stora möjligheter till att utvecklas samt finna välmående i arbetet (Kira, 

2003). 

 

Det ställs allt fler krav på individen då det krävs att den gör fler personliga val i arbetet, 

samtidigt som ökade krav på kompetens eftertraktas. Chefens roll blir då att ständigt införa och 

stödja processer där organisationens behövda struktur och regler diskuteras och utformas. 

Chefsrollen innefattar även att leda dialoger och förhandlingsprocesser för det gemensamma 

sökandet efter meningsfulla arbetsuppgifter, arbetsroller samt hantering av arbetets gränser 

(Kira, 2003). Ledarskap innefattar hur förtroende, kommunikation och information fungerar 

mellan ledning och anställda. Med information menas att de anställda får veta vad som sker 

inom organisationen. Det är viktigt att ledningen eller ledarskapet är innovativt och att det finns 

en vilja och utvecklingsambition (Åteg et al., 2004). 

 

Som ledare bör man undvika att prata mycket om talanger, talangutveckling eller high 

potentials och istället lägga större vikt vid att prata om träning, utveckling, utbildning, hårt 

arbete och ansträngning. Man bör även lägga större vikt vid att vara uppmärksam och 

uppmuntrande till de insatser som lett till god prestation eller ett bra resultat, än att 

uppmärksamma och belöna resultatet i sig (Söderfjell, 2012). Vid tillfällen då en individ gjort 

en utmärkande prestation, bör man som ledare hellre visa ett intresse för hur individen tänkte 

och vilka strategier han eller hon använde sig av, än ekonomiskt belöna det faktiska resultatet 

(Söderfjell, 2012). 

 

Fredriksson (2007) menar att om den högsta chefen i en organisation är mindre kompetent, 

engagerad eller ambitiös än vissa andra i organisationen så kommer dessa människor att anpassa 

sig genom att sänka nivån på deras ambition och engagemang, alternativt till och med söka sig 

till en annan arbetsplats. En duktig chef bör istället lyfta organisationen genom att attrahera 

andra duktiga och engagerade människor samt lyfta engagemang och ambitioner hos vissa i den 

existerande organisationen (Fredriksson, 2007). Transformerande ledarskap handlar om ett 

beteende hos ledaren som skapar förutsättningar och ökar chanserna för att medarbetarna ska 
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bevara eller utveckla en självständig drivkraft till sina arbetsuppgifter. Transformerande 

ledarskap påverkar och förändrar medarbetarnas inställning till sitt arbete så att de successivt 

börjar utföra saker av autonoma motiv, än av yttre, instrumentella och kontrollerande motiv 

(Söderfjell, 2012). Det transformerade ledarskapet har genom forskning visat sig vara det mest 

effektiva sättet att leda verksamheter, då ledarna tycks bidra till att medarbetarnas behov av 

kompetens och samhörighet blir tillfredsställda (Söderfjell, 2012). 

 

Employee Voice eller Medbestämmande syftar till att omfatta alla typer av möjligheter där 

anställda kan göra sina röster hörda och utöva ett visst inflytande över beslut som påverkar 

deras intressen. Detta kan ses ur två olika aspekter, där den första aspekten ger medarbetarna 

ett direkt inflytande över hur man utför sitt arbete. Detta innebär bland annat hur man väljer 

mellan olika arbetsmetoder, hur de tillåts att påverka sitt arbetsförhållande samt deras dagliga 

arbetstider. Denna form av medbestämmande utarbetas i förhållandet mellan individen och 

deras chef, alternativt kring beslut som är uppbyggda i arbetslaget. Laganda, 

problemlösningsgrupper och självstyrande team är exempel på grupper med arbetstagare som 

kan påverka beslut om själva arbetet och de villkor som omedelbart påverkar dem. Den andra 

aspekten är indirekt inflytande, som handlar om de anställdas chefer vilka informerar, samråder 

och/eller förhandlar med företrädare som väljs ut av de anställda eller utses av fackföreningar 

på arbetsplatsen. Direkt inflytande tenderar att de anställda växer, utvecklas, blir mer erfarna 

och leder till att dessa kräver mindre tillsyn. (Boxall & Purcell, 2011) 

 

 

2.4 Attraktivt arbete 
När man har kunskap om hur medarbetare kan bli engagerade, hur får man dem då att stanna 

kvar inom organisationen samt uppleva arbetet attraktivt? Under denna rubrik kommer vi att 

beskriva vad attraktivt arbete kan ha för betydelse för individen och organisationen. 

 

Ett gott arbete innebär ett arbete som är förståeligt, hanterbart och meningsfullt samtidigt som 

hänsyn tas till den anställdes värderingar och behov, vilket bidrar till personlig utveckling och 

hälsa. Det är fullt möjligt att det goda arbetet överlappar eller sammanfaller med innehållet i ett 

attraktivt arbete (Åteg, et al., 2004).  Det finns en del faktorer som spelar roll för att arbetets 

innehåll ska upplevas som attraktivt för individen och ett utav dem är arbetstakten. För att bidra 

till ett attraktivt arbete ska arbetstakten bestå av både intensitet, lugna perioder och pauser. 

Detta innebär att arbetstakten ska variera. En annan faktor som spelar roll är handlingsfrihet. 

Detta innebär möjligheten att organisera och styra sitt eget och andras arbete, sköta sig själv, 

planera det egna arbetet, sköta sina arbetsuppgifter själv samt planera arbetet för sig själv och 

andra (Åteg, et al., 2004). Individer måste även finna arbetstillfredsställelse för att arbetet ska 

uppfattas som attraktivt, och det kan vara att den känner att arbetet är stimulerande och att 

personen i sig känner sig eftertraktad. Den sista kategorin som har betydelse för attraktivt arbete 

är arbetsförhållandet, som syftar till bl.a. ledarskap, arbetsmiljö och relationer på arbetsplatsen 

(Åteg, et al., 2004). I (bilaga 1) finns en helhetsbild av attraktivt arbete och i (bilaga 2) finns en 

beskrivning av modellen. 
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Även Kira (2003) beskriver det goda arbetet genom instrumentella belöningar, sociala 

relationer och inre värderingar. Arbetet ska därmed vara förståeligt, hanterbart samt 

meningsfullt utifrån medarbetarnas individuella behov och värderingar. Detta i sin tur leder till 

ökade förutsättningar, personlig utveckling samt ökat välmående. Det goda arbetet genomgår 

en förändring till det hållbara arbetet som enligt Kira handlar om att arbetande människor 

använder sig av olika förmågor i sitt arbete såsom fysiska, kognitiva, sociala och emotionella 

resurser. (Kira, 2003) 

 

För att skapa en bra arbetsplats för de anställda, samt bidra till högre engagemang, kan “Moveit-

egenskaper” användas. Genom att utjämna olika former av motstånd inom organisationen, 

exempelvis bristande motivation och engagemang, kan man använda sig av Moveit-

egenskaperna, som därmed skapar förutsättningar för ett långsiktigt och kontinuerligt 

arbetsmiljöarbete (Åteg, et al., 2005). Ett kontinuerligt arbetsmiljöarbete i en långvarig 

förändringsprocess är egentligen inte syftet med Moveit, utan handlar om att lägga den grund 

som i många fall behövs för att ett arbetsmiljöarbete med ett brett deltagande ska komma igång, 

vilket skapar förutsättningar för ett ständigt arbetsmiljöarbete och därmed ökar 

förutsättningarna för att höja engagemanget på arbetsplatsen. Moveit-egenskaperna finns som 

en del i förändringsprocessen och handlar om; probleminsikt, lokal kunskapsutveckling, 

acceptans och förväntan, val och tillämpning av metod, införande av rutiner samt 

arbetsmiljöutveckling i en kontinuerlig förändringsprocess. (Åteg, et al., 2005) 

 

 
2.5 Teoridiskussion 
Under denna rubrik kommer vi att jämföra och diskutera teorierna utifrån den teoretiska 

referensramen. 

 

Teorierna om motivation presenteras som en individuell och personlig del, men även hur 

omgivningen och förutsättningarna spelar roll för utvecklandet av motivationen. 

Förväntningsteorin som Kaufmann och Kaufmann (2010) presenterar handlar dels om inre 

tillfredsställelse och yttre belöningar och därför representerar denna teori både vad individuella 

faktorer och organisatoriska faktorer har för inverkan på motivationen. De yttre är i form av 

materiellt värde, som till exempel lön och de inre om status och uppskattning. Sansone & 

Karackiewicz (2000) förklarar begreppet SDT och gör det även ur ett individperspektiv. De tre 

motiverande basbehoven står för människans behov av att kunna kontrollera sina resultat och 

känna sig duktig, bestämma över sin tillvaro samt att interagera med andra och känna 

tillhörighet. Fokus ligger alltså på individens egna behov (Sansone & Karackiewicz, 2000). 

 

Reuthammar och Thulin (2001) nämner motivation och främst varför individer engagerar sig i 

organisationer. De stödjer detta på tre grunder som också bottnar i individens egna perspektiv. 

Grunderna karaktäriserar hur individen identifierar sig med organisationen och hur bra dennes 

värderingar överensstämmer med organisationens, men även hur influenser och reaktioner kan 

vara fördelaktigt. Detta stämmer överens med vad Gagne och Deci (2005) skriver om 

identifierad reglering. 
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Ser vi däremot till Hertzbergs motivationsteori som Fredriksson (2007) tar upp övergår 

perspektivet från individen till faktorer som finns runt om och har inverkan på hur individen 

kommer att motiveras i fortsättningen. Egenskaperna i arbetet som arbetsförhållanden, lön, 

status och trygghet spelar stor roll. Prestationer, uppskattning, ansvar och 

utvecklingsmöjligheter är också viktiga för individen för att skapa trivsel. Dessa är således 

faktorer som är svåra för individen att påverka på egen hand. Det kan vara något ledaren eller 

chefen har som uppgift. Reuthammar och Thulin (2001) tar också upp motivationen ur ett icke-

individuellt perspektiv och anser att människor är engagerade på två olika sätt – internt och 

externt. Det interna engagemanget kommer man i kontakt med när man genom egen vilja 

upplever engagemang för ett visst projekt eller en person. Den externa upplevs främst när 

anställda har för liten kontroll över sitt arbete. Denna teori påminner om Kaufmann och 

Kaufmanns (2010) förväntningsteori, eftersom de också tar upp faktorer som inte bara är 

individuella, men även om Gagne och Decis (2005) SDT-teori som berör inre och yttre 

motivation. 

 

Genom tidigare nämnda teorier presenteras hur individer blir motiverade av biologiska och 

individuella faktorer samt hur omgivningen och förutsättningarna spelar roll för utvecklandet 

av motivationen. Intresset ligger därför också i att identifiera en del begrepp och faktorer som 

organisationen kan göra för att öka engagemanget. Hur ser medarbetarens arbetssituation ut? 

Hur förhåller man sig till arbetets utformning, krav, kontroll eller om arbetet rent av är för 

kravlöst och vad har ledaren för roll? 

 

Majoriteten av teorierna förklarar att det är viktigt att känna meningsfullhet, hanterbarhet och 

begriplighet. Begreppen speglar vidden över hela arbetssituationen - det vill säga de faktorer 

som individen själv, saker runtomkring och arbetsplatsen har - som spelar roll för 

engagemanget. Antonovsky (1991) definierar dessa tre faktorer som KASAM, och har den 

samlade tolkningen att de förklarar hälsans förutsättningar. 

 

För att människan ska uppleva begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet behöver krav och 

kontroll finnas i arbetssituationen. Granberg (2011) beskriver att individen behöver ha krav på 

sig för att kunna förstå meningen och relationen mellan meningsfullhet, inflytande och 

överblick. Att ha kontroll går under samma premisser. Även Kira (2003) menar att det ställs 

alltfler krav på individen, bl.a. på kompetensen. Kira utgår dels ifrån Karasek och Theorells 

(1990) krav- och kontrollmodell som tyder på att det finns en obalans mellan de arbetskrav som 

individen ställs inför samt individens kontroll över sitt arbete. Denna obalans är således viktig 

att vända på- till en balans- för att uppleva välmående i arbetet (Kira, 2003). Obalans kan leda 

till något som Granberg (2011) beskriver som boreout och dess tre innefattande arbetsrelaterade 

delar som definieras som; tristess, understimulans och ointresse. 

 

För att stimulera arbetstagaren i arbetet och se till att det bästa tas till vara hos varje individ 

krävs ett sunt ledarskap, en god arbetsmiljö och ett medbestämmande. Åteg, et al., (2004) 

förklarar att ledarskap består av förtroende, kommunikation och information mellan ledningen 

och de anställda. Fredriksson (2007) är inne på samma spår och menar även att en duktig chef 

bör lyfta organisationen genom att attrahera andra duktiga och engagerade människor. Boxall 
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och Purcell (2011) skriver att anställda kan göra sina röster hörda och utöva inflytande via två 

aspekter, genom direkt eller indirekt inflytande. Teorierna tyder på att både medarbetaren och 

ledaren med dess förutsättningar är viktiga för hur engagemang skapas, underhålls och 

utvecklas. 

 

Det går att dra paralleller till Reuthammar och Thulins (2001) teori samt Kaufmann och 

Kaufmanns (2010) teori om engagemang, då samtliga författare betonar att orsaken till 

individernas engagemang är beroende av hur stark känslomässig bindning de har till 

organisationen. Författarna anser att det finns olika anledningar till att individer upplever 

engagemang på arbetsplatserna och några av faktorerna kan handla om svårigheter att bryta sig 

loss från organisationen då man är rädd att förlora något, att individer har en stark tro på 

organisationen eller att de trivs som dess organisationsmedlemmar. Samtliga författare kan 

även urskilja tre former av förpliktigande engagemang; Engagemang baserat på kontinuitet, 

affektivt engagemang och normativt engagemang. Dessa tre förpliktiganden förklarar att 

orsaker till att individer finner engagemang i organisationer beror på att man tror att det kostar 

mer att avsluta sin tjänst än att stanna kvar, att organisationens värderingar och målsättningar 

stämmer överens med individens eller att individen känner ett socialt tryck att stanna kvar i 

organisationen. (Reuthammar & Thulin, 2001; Kaufmann & Kaufmann, 2010) 

 

Utifrån teorier från Fredriksson (2007), Åteg et al., (2004), Schaufeli och Bakker (2006), 

Hertzberg (1987) samt Reuthammar och Thulin (2001), kan det konstateras att arbetets innehåll 

har stor betydelse för att medarbetarna i organisationen ska uppleva engagemang. Författarna 

påpekar att arbetsuppgifterna måste stämma överens med den anställdes förmåga att utföra 

arbetsuppgifterna. Arbetets innehåll ska varken vara för svårt för individen, då det finns risk för 

utbrändhet som Kira (2003), Granberg (2011) och Fredriksson (2007) tar upp, men inte heller 

för enkelt så att individen istället upplever tristess. Arbetet måste vara stimulerande och 

individen behöver ha krav ställda på sig så att den känner att den får utmaningar och blir 

engagerad i arbetet. 

 

2.5.1 Kritiskt förhållningssätt av teorierna  
Det finns gott om teorier som tyder på att engagemang och motivation kan höjas och främjas 

på en arbetsplats, men hur väl fungerar de i praktiken? Det kan vara svårt att tillämpa teoretiska 

modeller som handlar om att förändra människors beteende, i detta fall höja deras engagemang 

och motivation, då människor inte är förutsägbara och kan sällan generaliseras utifrån beteende 

och känslor. Även om människor har bra förutsättningar för att bli engagerade och motiverade, 

så kan andra aspekter förhindra det, oavsett om det gäller arbetsplatsrelaterade faktorer eller 

fritidsrelaterade faktorer. Svårigheter med att främja engagemang och motivation kan finnas då 

vi blir engagerade av olika saker, vilket då försvårar processen med att hitta en arbetsmodell 

som passar alla. 

 

Flertalet av teorierna i denna analys förespråkar att arbetet ska vara förståeligt, hanterbart samt 

meningsfullt utifrån medarbetarnas individuella behov och värderingar, men vad innebär det 

egentligen i praktiken och hur ska man göra för att det ska passa alla olika personligheter i en 

organisation? 
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Vidare påpekar flertalet av de teoretiska källorna att motsatsen till utbrändhet och boreout är 

engagemang, men det kan även bli en omvänd effekt- om du som chef eller ledare inte lyckas 

främja engagemang, så kan istället utbrändhet och boreout riskera att uppstå hos individerna. 

 

 

3 Metod 
Följande kapitel presenterar hur studien är genomförd. 

 

3.1 Val av metod 
Vi har valt att göra en fallstudie som enligt Denscombe (2009) förklarar utmärker sig genom 

att endast inrikta sig på en undersökningsenhet som är av verklig karaktär. Fokuseringen är 

således att få en djupgående redogörelse för händelser, förhållanden, erfarenheter eller 

processer som förekommer i ett särskilt fall. Vår studie kan benämnas som en enskild fallstudie 

då endast ett företag undersöks. Studien är ett verkligt fall och fokuserar på det specifika fallet 

på djupet. Genom intervjuer med anställda på företaget är syftet att generera ett 

tillvägagångssätt för att höja engagemanget på företaget. Fallstudien ger därmed djupare 

förklaringar av den specifika kontexten som är av intresse för studien. 

 

Nackdelar med fallstudier är enligt Denscombe (2009) främst dess trovärdighet i eventuella 

generaliseringar som görs, där forskaren måste visa på vilket sätt det aktuella fallet liknar eller 

avviker mot andra fall av samma sort. Fördelar med fallstudier sägs vara den möjligheten att 

använda flertalet olika metoder för att kunna undersöka verkligheten mer noggrant, vilket bidrar 

till chansen att förstå hur olika faktorer hänger samman, påverkar och påverkas av varandra 

(Denscombe, 2009). Genom att göra en fallstudie kan vi förstå hur olika faktorer hänger 

samman, påverkar och påverkas av varandra, vilket gör metoden lämplig för vår studie då vi är 

intresserade av att undersöka ett fenomen samt dess påverkan. Då vi enbart har inriktat oss på 

ett företag, måste vi beakta trovärdigheten i det resultat som vi kan utläsa av studien, eftersom 

generaliseringar kan minska trovärdigheten i studien. 

 

Valet att använda oss av en kvalitativ undersökning grundar sig i att få en djupare förståelse för 

det givna fenomenet samt för att belysa vikten av engagemang och motivation på arbetsplatser. 

Författarna Kvale och Brinkmann (2014) samt Justensen och Mik-Meyer (2011) menar att 

fördelarna med denna typ av metod är att en djupare förståelse kan ges av ett givet fenomen 

samt skapa en bättre beskrivning och förståelse av det personliga hos en individ, vilket är till 

fördel när man söker efter att få beskrivande förklaringar. För att förstå hur individerna känner 

och tycker, bör man göra en djupare undersökning kring deras åsikter och tänkande (Kvale & 

Brinkmann, 2014; Justensen & Mik-Meyer, 2011). Vår ambition är att kunna identifiera 

faktorer som påverkar engagemanget på arbetsplatsen och det förvärvas genom att intervjua 

enskilda medarbetare istället för att endast få fram generella mätbara svar. Det kvalitativa 

förhållningssättet strävar efter att förstå andra människors syn på livet genom deras erfarenheter 

och inställningar, vilket ligger till grund för våra frågeställningar. 
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Det beskrivande och personliga kan erhållas genom ett möte liksom Kvale och Brinkmann 

(2014) beskriver som ett tillfälle som frambringar kunskap mellan två deltagare i en 

interpersonell situation där ett gemensamt intresse delas. Det är den personliga kontakten och 

intervjupersonernas livsvärld som gör denna del av fasen till något spännande, samtidigt som 

intervjuaren har den stora uppgiften att få denna stund att fortsätta leva och utvecklas (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Genom förståelse för de intervjuade individerna, kan tolkningar och analys 

göras för att besvara syfte och frågeställningar om engagemang på arbetsplatser. Skiljer sig 

svaren åt mellan intervjupersonerna eller är svaren återkommande? Anser intervjupersonerna 

att engagemanget kan höjas ytterligare och i så fall hur kan det höjas? Dessa frågor är centrala 

intresseområden för vår kvalitativa undersökning. Genom att besvara våra frågeställningar och 

vårt syfte kan vi utläsa ett resultat som genererar tre olika handlingsplaner för att utvinna 

möjligheten att skapa ett ökat engagemang på arbetsplatsen. 

 

Studien berör både ett deduktivt- och ett induktivt tillvägagångssätt. Deduktion innebär att 

testbara hypoteser härleds från teorier och sedan försöks falsifieras, medan induktion är mer 

inriktad på kvalitativ undersökning och bygger på att forskaren gör observationer för att få fram 

resultat som sedan kan stärkas av teorier (Kvale & Brinkmann, 2014). Genom samarbete med 

företaget har vi undersökt engagemanget och hur det kan främjas ytterligare. Därmed har vi 

testat vår hypotes och förförståelse och försökt falsifierat den gentemot teorin som vi har utgått 

ifrån vid val av forskningsfrågor. 

 

 

3.2 Deltagare och material 
Studien innefattar sammanlagt tolv anställda, varav åtta medarbetare från produktionen, två 

arbetsledare, en produktionschef samt företagets VD. Urvalet gjordes genom 

produktionschefen och en av arbetsledarna som valde ut frivilliga medarbetare i produktionen, 

vilket således resulterade i sammanlagt åtta män och kvinnor i åldrarna 23-65 år. 

Urvalsmetoden gjordes utifrån två kriterier; 

1.  Frivilligt deltagande. 

2.  Tillgänglighet- personal som närvarade på företaget vid intervjutillfällena. 

 

Då all data är insamlad av oss direkt från respondenterna är det således primärdata. De som 

deltog i studien har mellan 2-40 års arbetslivserfarenhet. Våra önskade kriterier när de anställda 

valdes ut var en personalspridning med några från produktionen, ett par arbetsledare, 

produktionschefen och VD, för att sedan kunna utgå ifrån ett individperspektiv, chef- och 

ledares perspektiv samt ett ledningsperspektiv. Intervjuerna är gjorda enskilt, eftersom att vi 

ansåg att vi då skulle få mest utförliga och rättvisa svar då engagemang och motivation kan 

anses vara känsliga och personliga ämnen. Även cheferna föreslog att intervjuerna skulle göras 

med en respondent i taget. 
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3.3 Genomförande 
För att komma i kontakt med respondenterna tog vi kontakt med företagets produktionschef 

och förklarade syftet med studien. Därefter kontrollerades detta med företagets VD och ett möte 

över telefon bestämdes mellan oss och produktionschefen. Antal respondenter, tidsåtgång och 

tillvägagångssätt bestämdes i samråd med produktionschefen. 

 

En intervjuguide (se bilaga 3) och ett “Informationspapper” (se bilaga 5) skickades ut via mejl 

till produktionschefen som ombads dela ut dessa till respondenterna. Informationspapperet 

innehöll etiska förhållningssätt kring undersökningen som respondenterna fick skriva under och 

godkänna (se bilaga 4). 

 

Vid första tillfället genomfördes nio intervjuer, resterande tre gjordes dagen efter. Vid båda 

tillfällena utnyttjades ett arbetsrum på företaget. Varje intervju tilldelades ca 30 min, men vid 

behov fick vi tillåtelse att dra över med ytterligare 30 min. En utav oss ställde samtliga av 

frågorna för att göra intervjuerna så samstämmiga som möjligt, medan den andre fokuserade på 

att skriva korta anteckningar samt övervakade tiden. Intervjuerna inleddes med att informera 

respondenterna om syftet med studien liksom Kvale och Brinkmann (2014) beskriver att i 

samband med intervjun ska undersökningspersonerna underrättas om ”informerat samtycke”. 

Det innebär att de blir informerade om studiens syfte, risker och fördelar men också att 

deltagandet är frivilligt. Det är även viktigt att klargöra forskningens konfidentialitet, det vill 

säga hur och vem som kommer ha tillgång till den presenterade datan (Kvale & Brinkmann, 

2014). 

 

3.3.1 Intervjuguide 
I studien användes semistrukturerade intervjuer som enligt Justensen och Mik-Meyer (2011) 

innebär att intervjuaren utgår från en intervjuguide där teman och huvudfrågor är utformade på 

förhand. Denna typ av intervjumetod ger även plats åt avvikelser från guiden under intervjun, 

om intervjupersonen tar upp intressanta ämnen som inte är förväntade (Justensen & Mik-Meyer, 

2011). Utifrån val av intervjumetod användes en egenutformad intervjuguide som innehöll fyra 

olika frågeområden. Intervjuguiden skickades på förhand till vår handledare för att kontrollera 

kvaliteten på frågorna och efter några råd valde vi att prioritera vissa frågeområden, eftersom 

vi såg en risk vid att inte hinna med alla frågor. 

 

Det första frågeområdet i intervjuguiden syftade till att få reda på bakgrundsfakta om 

respondenterna, exempelvis hur gamla de var och det andra frågeområdet fokuserade på 

företaget, där vi ville veta vad respondenterna hade för form av arbetsuppgifter och huruvida 

de ansåg sig kunna påverka sitt arbete. Det tredje området var inriktat på engagemang och 

motivation, där syftet var att få reda på när respondenterna kände sig engagerade i arbetet, samt 

vilka faktorer som inte gjorde dem engagerade. Det fjärde området handlade om roller och 

ansvar, där intresset låg i att undersöka vad respondenterna tyckte om vad ledarens roll var när 

engagemang ska främjas eller när det inte upplevs. Vi ville även veta vad deras egen roll var i 

det hela samt ifall ansvarsrollerna uppfylls. I slutet avrundades intervjun genom att ställa frågan 

“Är det något som du vill tillägga?”. Respondenterna tackades efteråt med fika i 

personalrummet för deras medverkande. 
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3.3.2 Databearbetning 
Intervjuerna spelades in (med respondenternas tillåtelse) för att enkelt kunna gå tillbaka till 

materialet när det skulle transkriberas. Stor vikt lades vid själva transkriberingen och tolkningen 

av intervjuerna. Diverse frågor löstes vid själva intervjutillfället tillsammans med respondenten. 

Vid databearbetningen lades stor vikt vid kategorisering av vissa ljud, pauser och formuleringar 

på ett likartat sätt för att behålla objektiviteten i respondenternas svar. För att lättare kunna 

besvara studiens syfte vid kodningen klassificerades och matchades respondentens svar ihop 

med teorin som var till förfogande. Kodning är enligt Kvale och Brinkmann (2014) att bryta 

ner, undersöka, jämföra, begreppsliggöra och kategorisera data. Kodning leder ofta till 

kategorisering, som innebär att meningen i långa intervjuuttalanden omvandlas till några få 

koncentrerade kategorier. En fördel med kodning kan vara att forskaren lär sig att bekanta sig 

med varje tänkbar detalj i materialet, vilket ger en överblick som kan vara till en nytta (Kvale 

& Brinkmann, 2014). 

 

Sker transkriberingsarbetet på ett slarvigt eller ostrukturerat sätt som inte sammanstämmer för 

författarna kan kodningen bli opålitlig. Syftet är att respondenternas ord och gester ska tolkas 

på ett så sanningsenligt sätt som möjligt. Vi såg tolkningen som en viktig del då materialet är 

en betydelsefull grund för hur engagemanget sedan skulle definieras samt höjas på företaget 

och därav var pålitligheten en mycket viktig del. 

 

Under skrivprocessen eftersträvades en noggrannhet och objektivitet för att behålla 

tillförlitligheten. Intervjuandets kvalitet ligger också i hur kvaliteten på utskriften ser ut. Innan 

utskriften sker bör man överväga hur, om och varför man gör den samt hur man på bästa sätt 

får den så lik berättarformen som möjligt. Vägen mellan berättarformen och den skriftliga 

diskursen bygger nämligen på en rad bedömningar och beslut (Kvale & Brinkmann, 2014). 

 

3.3.3 Etiska överväganden 
Vid intervjutillfället var avsikten att skapa en behaglig stämning med ett öppet klimat. Enligt 

Vetenskapsrådet1 förklaras de forskningsetiska principerna samt dess innebörd genom fyra 

benämningar; Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet, vilka vi har utgått ifrån. Principerna innebär att informera om forskningens 

syfte, att deltagarna själva har rätt att välja om de vill medverka i undersökningen, att de när 

som helst kan avbryta intervjun, att informationen behandlas anonymt och att den endast 

används för den pågående studien (ibid). Under ett möte presenterade vi oss själva samt vår 

undersöknings syfte. Under själva intervjun försäkrades att respondenterna förstod syftet och 

fick sedan signera ett dokument om att de hade tagit del av forskningsetiska principerna. 

 

 

3.4 Metoddiskussion 
Nedan kommer vi att föra en diskussion kring vårt val av metod och urval. Vi kommer även 

diskutera huruvida metoden, urvalet, olika synsätt och etiska principer förhåller sig till ett 

kritiskt synsätt. 

                                                           
1  http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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3.4.1 Fallstudien 
Valet av att göra en fallstudie grundade sig i en vilja att gå på djupet på ett specifikt företag för 

att sedan kunna reflektera över det generellt. Inför studien har vi haft en ambition om att 

genomföra en studie om engagemang på ett produktionsföretag av anledningen att det finns en 

naturlig och tydlig hierarkisk skillnad mellan produktionspersonalen och de högsta cheferna. 

En sådan hierarkisk organisationsstruktur ansågs passa in i vår studie och därefter kontaktades 

företaget. En fördel med fallstudier är dess tendens att studera saker i detalj och redogöra för 

komplexiteten i en situation, speciellt vid sociala relationer och processer som tenderar att 

ömsesidigt påverka varandra, där forskaren behöver ha förståelse för en sak för att kunna förstå 

andra (Denscombe, 2009). En nackdel med fallstudier kan istället vara svårigheten att 

generalisera resultaten som redovisas då det kan vara en individuell aspekt för varje enskilt 

företag (Denscombe, 2009). I studien har vi undersökt tidigare forskning inom området för att 

få svar på eventuella kunskapsluckor samt förstå den kunskap som redan finns. Området är väl 

studerat och vi hoppas på att kunna fylla eventuella kunskapsluckor med detta centrala ämne 

som vi anser blir alltmer viktigt för människors och företags välmående. Vi vill belysa ämnet 

då vår förförståelse grundar sig i att ämnet inte får den uppmärksamhet som det borde hos 

företag och där kan vi finna en eventuell kunskapslucka. 

 

3.4.2 Val av metod och urval 
Nackdelar med den kvalitativa metoden antas vara aspekter som moral, etik, ärlighet och graden 

av tolkning. Som intervjuare är det lätt att påverka respondenten med sina egna gester, 

följdfrågor och jargong. Det är därför av stor vikt att vara väl påläst, ha tydliga riktlinjer för 

intervjun samt hur utformningen av tolkningen ska gå till, vilket är något som vi lagt stor vikt 

vid för att få ett trovärdigt resultat. Vi har även valt att förhålla oss till vår egen modell (Figur 

1) för att ständigt behålla samma inriktning och betydelse av begreppet engagemang. 

Kvantitativa metoder handlar istället om undersökningsmetoder som producerar ett material 

som bygger på siffror eller tal och som kan analyseras genom olika slags beräkningar (Justensen 

& Mik-Meyer, 2011), vilket hade varit mer relevant för oss om syftet var att göra beräkningar, 

mätningar, eller grupperingar. 

 

Urvalsmetoden kan vi även ställa oss kritiska till, eftersom det är produktionschefen och 

arbetsledaren på företaget som delvis valde vilka medarbetare som skulle delta i intervjuerna. 

Visserligen utifrån kriterierna frivilligt deltagande och tillgänglighet, men det blir trots allt ett 

bortfall. Detta kan ses som ett sätt att få ett oriktigt och ett ogrundat resultat, men utifrån vår 

förförståelse tros det vara det mest givande då även produktionschefen och arbetsledaren ville 

få ut så mycket som möjligt av intervjuerna. Företaget har en stark kultur där arbetet är en del 

av vardagen för många. De flesta av de anställda bor i närheten där företaget är beläget och 

detta kan i sin tur göra att relationer ser annorlunda ut. Med insikt i detta samt vetskap om att 

vissa är mer eller mindre benägna att höja sin röst, föredrar vi att intervjua medarbetare som 

uppfyller kriterierna trots att det kan ge ett visst styrt resultat. 

 

Undersökningen bör få ett liknande resultat om den upprepades eller genomfördes på ett annat 

företag då de flesta frågorna inte var direkt riktade till företaget, utan var ämnade att spegla 
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engagemang på arbetsplatser generellt. Vid annan indelning av respondenterna kan ett annat 

resultat uppkomma. Valet av metod är således lämplig i relation till frågorna och 

undersökningens syfte, dock kan resultatet grunda sig i hur det undersökta objektets form och 

kontext ser ut och om de har något speciellt syfte till att genomföra undersökningen. 

 

Valet av intervjumetod kan ifrågasättas, då det finns ett par att välja mellan. Beslutet togs att 

använda semistrukturerade intervjuer före strukturerade intervjuer eller ostrukturerade 

intervjuer då Justensen och Mik-Meyer (2011) menar att det finns plats för avvikelser från 

intervjuguiden, ifall intervjupersonerna skulle tillägga något viktigt och intressant. Då våra 

intervjufrågor delvis ber om exempel på situationer hos intervjupersonerna får de chans att ge 

ett beskrivande svar istället för vad Justensen och Mik-Meyer (2011) förklarar som 

ostrukturerade intervjuer, där istället intervjupersonen leder intervjun. Vidare förklarar 

författarna även strukturerade intervjuer som frågor med exakt ordning där inga avvikelser ska 

finnas. 

 

Vid intervjutillfällena uppmärksammades att medarbetarna inte hade tagit del av frågorna i 

förväg, dels på grund av att en respondent påpekade betydelsen av att få dem i förväg, men även 

då vissa respondenter upplevdes vara oförberedda vid intervjutillfället. Anledningen till att 

frågorna inte delades ut är oklar. I efterhand inser vi att det kan ha varit till vår fördel då vi 

insåg att medarbetarna haft chans att prata ihop sig och bilda team om vad som skulle svarats 

på vissa frågor. Intervjuerna varierade i tid då vissa var mer villiga att prata än andra. Delvis 

ställer vi oss kritiska till vår egen kapacitet att hålla tiden som var satt för varje intervju då 

många varade längre än beräknad tid. Samtidigt upplevde vi ett engagemang från de flesta 

respondenterna att de ville utveckla och förklara sin situation för oss. 

 

3.4.3 Synsätt och paradigm 
När en kvalitativ undersökning ska göras är det av stor vikt att utgå ifrån olika synvinklar och 

paradigm för att få en djupare och bredare förståelse av fenomenet. Justensen och Mik-Meyer 

(2011) menar att det är genom att särskilja de olika perspektiven som formar vårt sätt att se på 

den sociala världen. Ontologi och epistemologi står för två viktiga förhållanden i varje 

samhällsvetenskaplig undersökning. Dessa handlar om hur vi anser att världen är konstruerad 

(ontologi) och hur vi når kunskap om denna beskaffenhet (epistemologi) (Justensen & Mik-

Meyer, 2011). Vi tror således att dessa synvinklar kan påverka vår förståelse av den verklighet 

som finns runt oss och som vi befinner oss i samt hur vi kan få kunskap om den. 

 

Andra synsätt är hermeneutiken, positivism och fenomenologin, som också påverkar vårt 

synsätt. Kvale och Brinkmann (2014) menar att inom hermeneutiken studeras tolkningar av 

texter och tonvikten ligger på tolkarens förkunskap när man tolkar meningen med texten. Vår 

undersökning angriper ett hermeneutiskt synsätt eftersom vi dels tolkar empirin och texterna, 

men även för att vi är medvetna om vår förförståelse av problemet. Syftet var även att få en 

djupare förståelse av fenomenet “arbetsrelaterat engagemang”. Genom att göra intervjuerna på 

plats på företaget samt se hur de anställda arbetar ute i produktionen, tror vi att vår förståelse 

och tolkning av respondenternas svar blir fördjupad då vi lättare kan sätta oss in i deras situation 

och därmed bättre förstå varför de tycker som de tycker. Genom besöket i produktionen ansåg 
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vi att det skulle leda bort vår förförståelse, alternativt stärka den, och därigenom ge oss ett mer 

trovärdigt resultat när vi tolkade intervjuerna i transkriberingen. Detta är viktigt att reflektera 

kring när vi sedan mäter graden av trovärdighet och tillförlitlighet. Ett problem som kan uppstå 

med kvalitativa metoder när trovärdighet ska mätas är att det är svårt att återupprepa ett tillfälle 

där individer har varit inblandade i. Som vi tidigare har resonerat kring, är det svårt att mäta 

och bedöma människors beteenden och därför är det till fördel att använda sig av olika metoder, 

exempelvis observation. 

 

Anledningen till att vi har valt bort att utgå ifrån ett positivistiskt synsätt är då Gustavsson 

(2004) och Kvale och Brinkmann (2014) menar att det positivistiska synsättet syftar till att det 

som inte går att mäta betraktas som mindre intressant och påståenden som inte kan verifieras 

klassas som meningslösa och är därmed “icke-vetenskap”. Det kan vara problematiskt att mäta 

människors beteenden och åsikter, vilket leder till tolkningsfrågor och då passar detta synsätt 

mindre bra även om det kan ses som positivt att använda detta synsätt i en enkätundersökning 

som syftade till att se samband och mäta statistik hos de anställda. Intresset av att mäta vårt 

resultat med andra liknande undersökningar är inte relevant eftersom syftet är att studera ett 

problem som det givna företaget har. 

 

Valet att generalisera produktionspersonalens insamlade empiri har resulterat i att det är svårt 

att urskilja vad var och en har sagt, vilket kan upplevas som ointressant då inte olika perspektiv 

ställs mot varandra. Orsaken till att svaren är generaliserade har sin grund i de etiska principerna 

där avsikten är att inte kunna urskilja vad var och en har sagt, men även för att respondenterna 

bad oss att undvika att skriva vissa saker i arbetet för att det kan uppstå “Skvaller” på företaget 

då man inte vill “Få skit av andra medarbetare”. 

 

En grund i studien har även varit att se engagemanget ur olika perspektiv. Utifrån detta delades 

personalen in i olika nivåer - produktionspersonal, chef och ledare samt VD. För att behålla och 

förtydliga dessa perspektiv är det även fördelaktigt med en generalisering av empirin. 

 

 

 

4 Resultat och analys 
Under följande rubrik presenteras empiri och analys på ett sammanvävande sätt. 

Produktionspersonal, ledare och chef samt VD presenteras separat. 

 

4.1 Produktionspersonalen 
För att göra respondenterna till största del anonyma, har vi valt att generalisera deras svar utifrån 

intervjufrågorna. Majoriteten har svarat snarlikt på samtliga frågor och därför anser vi att det är 

möjligt att göra en generalisering av respondenterna. Citaten redovisas löpande i texten och 

härstammar från någon av respondenterna. 
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4.1.1 Bakgrund 
I snitt har produktionspersonalen varit anställda i många år på företaget, de flesta har arbetat 

där i minst 16 år. De flesta arbetar som maskinoperatörer som är den generella befattningen för 

personalen ute i produktionen, men några har även andra uppgifter som programmerare, 

lagerarbetare och ”ihopsättare”. Åldrarna på produktionspersonalen är mellan 24-56 år. Vid 

intervjutillfället ställdes frågor om varför de arbetar där samt om de känner sig tillfreds med 

sina arbetsuppgifter. Utifrån svaren kan vi utläsa att det antingen var en ren slump att personen 

började arbeta på företaget eller genom kontakter och praktik. 

 

4.1.2 Attraktivt arbete 
De flesta respondenterna beskriver att de upplever en trygghet i arbetsuppgifterna eftersom att 

de vet vad de ska göra och att det är en ”Bekvämlighet” att jobbet är nära hemmet, vilket i sin 

tur innebär att de flesta känner sig tillfreds med sina arbetsuppgifter. Produktionspersonalen 

nämner att det dessutom är en bra och fräsch miljö att arbeta i. Den hårda arbetsmarknaden 

beskrivs och några av dem menar att “Man får vara nöjd om man har ett arbete”. 

 

Reuthammar och Thulin (2001) påpekar att hur starkt engagerad en individ är beror på dess inre 

vilja av att tillhöra organisationen. De menar att individer fortsätter att tillhöra en organisation 

av olika anledningar och i ett oengagerat tillstånd kan detta exempelvis bero på att man har 

svårigheter att få ett annat arbete och stannar för att man erhåller en lön. Detta tyder på att 

respondenterna från produktionen trivs på sitt arbete med hänsyn till dess förhållandevis långa 

anställningstid, men även negativa faktorer benämns som gör att arbetstillfredsställelsen 

minskar. Många respondenter förklarar att arbetet känns mer stressigt nu än förut, varav en 

förklarar det genom ”Allt ska göras på kortare tid och så” och en annan genom att ”Det finns 

inte någon stege att klättra på”. Det framkommer att flertalet upplever att de inte får respons 

eller blir lyssnade på från personer högre upp i hierarkin, vilket kan upplevas som psykiskt 

påfrestande. 

 

Reuthammar och Thulin (2001) urskiljer tre former av engagemang; kontinuitet, affektivt och 

normativt. Kontinuitet i form av att det kan vara svårt att få ett annat arbete och kan ses som ett 

samband till det normativa engagemanget som innebär att man ser en pliktkänsla till 

organisationen utifrån det sociala tryck som den berörda individen upplever. En respondent 

uttrycker att det finns en upplevelse av en viss jargong eller grupperingar på arbetsplatsen och 

detta kan resultera i att pliktkänslan till organisationen kan grunda sig mer i grupptryck än vad 

individen själv tycker och tänker. Affektivt engagemang däremot, är mer komplext i att hitta 

ett djupare samband till eftersom ingen av respondenterna från produktionen i rak mening 

menar att de trivs och arbetar på företaget för att deras värderingar stämmer överens. De tre 

individuella grunderna karaktäriserar hur individen identifierar sig med organisationen och hur 

bra dennes värderingar stämmer med organisationens, men även hur influenser och reaktioner 

kan vara fördelaktigt. Detta stämmer överens med vad Gagne och Deci (2005) skriver om 

identifierad reglering. 
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4.1.3 Krav, kontroll och ledarens roll i arbetet 
Vid intervjutillfället diskuterades vad man förväntar sig av varandra på arbetsplatsen. För att ge 

olika perspektiv blev respondenterna ombedda att beskriva dels vad de förväntar sig av sina 

medarbetare i produktionen och sina chefer, men även vad som förväntas av ledningen på 

företaget. 

 

Produktionspersonalen förväntar sig att ledningen ska göra sitt bästa för att företaget ska gå 

runt, eftersom respondenterna annars menar att det inte finns jobb framöver för dem. En 

respondent anser att det är ledningens ansvar att motverka “vi och dom”-känslan som råder 

samt den negativa stämningen. De förväntar sig även att ledningen ska ta hand om dem, ha 

bättre inblick i deras arbetsuppgifter och därigenom ha ett bättre samarbete, vara stöttande och 

visa mer uppskattning. En respondent uttrycker sig och menar ”Ris och ros! Om man gjort 

något fel eller bra, att få reda på det på ett mer personligt sätt” och en annan anser att det är 

bättre att ”Ta tjuren vid hornen på en gång”. Genom “vi och dom”-känslan som beskrivs, 

upplevs olika maktpositioner. Cheferna förväntas vara ett bollplank och finnas där för hjälp och 

råd och utifrån detta ges en förklaring; ”Om jag bjuder till så mycket jag kan så bjuder dom till 

så mycket de kan”. Produktionspersonalen vill även att cheferna ska visa sig mer ute i 

produktionen, även om de generellt uppskattar sina närmsta chefers arbeten. 

 

Vad man förväntar sig av sina arbetskollegor upplevs som en mer komplext fråga. ”Man 

förväntar ju sig åt åtminstone att de ska göra det som de har betalt för att göra”. Då 

respondenterna redan påtalat det låga engagemanget har några svårt att komma på något 

specifikt svar, eftersom man inte förväntar sig så mycket. Att hjälpas åt och arbeta som ett team 

där man ger och tar anses vara viktigt, påpekar de flesta, och detta tycks upplevas till viss del. 

En respondent nämner att de har kunskapen som behövs, trots att det finns en bitterhet som 

påverkar arbetet negativt på flera sätt. Vidare förklaras att det troligtvis är många som ”Vill gå 

emot strömmen” ute i produktionen, men att vissa inte vågar för att inte riskera att hamna i 

konflikter med arbetskollegor. Genom att gå emot denna ström, som förklaras, skulle den 

negativa stämningen kunna försvinna. Citatet syftar till att det idag förekommer att en del av 

produktionspersonalen motsträvar chefer och ledare i vissa frågor, för att visa sin missnöjdhet 

med förändringarna i företaget. 

 

Uppnår medarbetarna vad Fredriksson (2007) beskriver som flow, genom att engagera sig i en 

meningsfull uppgift som inte överstiger dess förmåga, skapar detta välbefinnande i arbetet samt 

minskar risken för att bli uttråkad. Fokus ligger vid att förstå vad som får oss individer att må 

bra och inte på vad som gör oss sjuka. Liksom respondenterna beskrivit, råder viss negativ 

stämning i produktionen och utifrån deras beskrivningar om vad de förväntar sig av varandra 

på arbetsplatsen, tyder det på att de vill uppnå en mer positiv anda för allas skull. Skulle 

produktionspersonalen och ledningen tillsammans arbeta för att få ett flow i arbetet samt se till 

att ledarskapet fungerar genom förtroende, kommunikation och information som Åteg et al., 

(2004) beskriver, kan även engagemanget höjas. Detta kan bli en utmaning för chefer och ledare 

då det nämndes i intervjuerna att “Man har tröttnat på ledningen” och att personalhanteringen 

på företaget tycks vara illa, vilket leder till att en del av respondenterna vill gå emot chefer och 

ledare samt påvisa företagets varumärke som något negativt. 
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Genom en bättre kommunikation mellan de olika nivåerna kan olika motstånd utjämnas inom 

organisationen utifrån vad Åteg et al., (2005) kallar ”Moveit-egenskaper”. Då syftet med 

Moveit är att få igång ett arbetsmiljöarbete som en förändringsprocess, kan detta resultera i att 

de löser både faktorerna som brister inom den inre och yttre motivationen, men även den 

negativa stämningen som finns. 

 

4.1.4 Motivation och engagemang 
När respondenterna blev tillfrågade att ge exempel på när de blev engagerade i sitt arbete 

förklarades “Att det är något man måste vara för att man på arbetsplatsen är ett team”. Genom 

konkreta exempel definierades framför allt; frihet att kunna planera, eget ansvar, 

problemlösningar i arbetsuppgifter, utmaningar, när arbetet flyter på, när man är nöjd med sin 

arbetsdag, när man är involverad i projekt och får testa på utmaningar och utvecklas samt när 

feedback ges i arbetet. 

 

Majoriteten av teorierna förklarar att det är viktigt att känna meningsfullhet, hanterbarhet och 

begriplighet. Begreppen speglar vidden över hela arbetssituationen, det vill säga faktorer som 

individen själv-, saker runtomkring- och arbetsplatsen i sig har, som på något sätt har påverkan 

på engagemanget. Antonovsky (1991) definierar dessa tre faktorer som KASAM och har den 

samlade tolkningen att de förklarar hälsans förutsättningar. 

 

Gällande KASAM kan man således tillfredsställa alla de faktorer som anses kan göra arbetet 

bättre och mer tillfredsställande. Respondenterna beskriver faktorer som alla nivåer inom 

företaget kan göra för att höja motivationen. Produktionspersonalen menar att de själva skulle 

kunna hjälpas åt, anordna och följa med på saker som arrangeras utanför arbetet, vara positiva, 

“Ge och ta”, “Inga piskor”, skapa ett trevligt klimat samt bry sig om varandra. En respondent 

betonade specifikt att man ska ”Göra rätt för sig” i arbetet. Av cheferna förväntas att de ska 

ordna så att det blir en trivsam arbetsplats, visa uppskattning, engagera sig mer i medarbetarnas 

arbetsuppgifter, sätta rimliga krav, visa sig mer i produktionen, motivera mer på plats, höja 

lönerna samt vara mer positiva. 

 

Den upplevda graden av KASAM har därigenom en viss brist då vissa önskvärda behov kan 

upplevas som självklara, men som ändå inte uppfylls på företaget. Detta innebär således att 

engagemanget kan höjas. 

 

För att människan ska uppleva begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet behöver krav och 

kontroll finnas i arbetssituationen. Granberg (2011) beskriver att individen behöver ha krav på 

sig för att kunna förstå meningen och relationen mellan meningsfullhet, inflytande och 

överblick. Att ha kontroll går under samma premisser. Även Kira (2003) menar att det ställs 

alltfler krav på individen, bland annat på kompetens. Kira utgår dels ifrån Karasek och Theorells 

(1990) krav- och kontrollmodell som tyder på att det finns en obalans mellan de arbetskrav som 

individen ställs inför samt individens kontroll över sitt arbete. Denna obalans är således viktig 

att vända på- till en balans- för att uppleva välmående i arbetet (Kira, 2003). Obalans kan leda 
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till något som Granberg (2011) beskriver som boreout och dess tre innefattande arbetsrelaterade 

delar som; tristess, understimulans och ointresse. 

 

Oavsett om det finns ett högt eller lågt arbetsengagemang är det viktigt att notera att det oftast 

går att höja ytterligare. Samtliga respondenter menar att engagemanget går att höja på 

arbetsplatsen, eftersom att de syftar till att engagemanget generellt upplevs vara relativt lågt. 

När de resonerar kring eventuella anledningar, exempelvis då produktionspersonalen och 

ledningen är på olika nivåer och upplevelsen av en ”vi och dom”- känsla, visar de således vad 

som kan bli resultatet av ett ökat engagemang då en respondent specifikt uttrycker sig - ”Om 

det höjs kommer det gå bättre för företaget för alla kommer vilja jobba hårdare. Nu drabbar 

den här stämningen alla”. Tillsammans förklaras några förbättringsförslag som bättre 

samverkan, mer kunskap, mer intresse från ledningen samt att ta bort den varierande 

arbetstiden. Kopplingen mellan förväntningar och belöningar kan ses som skev då Kaufmann 

och Kaufmann (2010) beskriver förväntningsteorin och dess yttre belöningar samt inre 

tillfredsställelse. Faktorer som både lön, uppskattning och status benämns och det kan jämföras 

med tidigare svar, då produktionspersonalen upplever detta som en brist. Däremot förklaras att 

de förut var nöjda med förmånerna som de hade och dessa kan dras som paralleller till 

tillfredsställelse av de yttre belöningarna. En jämförelse kan även dras mellan den inre 

tillfredsställelsen då produktionspersonalen är uppskattade av varandra. 

 

Förväntningsteorin representerar både vad individuella faktorer och organisatoriska faktorer 

har för inverkan på motivationen. De yttre belöningarna är i form av materiellt värde, som till 

exempel lön, och den inre tillfredsställelsen om status och uppskattning. Sansone och 

Karackiewicz (2000) förklarar begreppet SDT och gör det ur ett individperspektiv. De tre 

motiverande basbehoven står för människans behov av att kunna kontrollera sina resultat och 

känna sig duktig, bestämma över sin tillvaro samt att interagera med andra och känna 

tillhörighet. Fokus ligger därigenom vid individens egna behov (Sansone & Karackiewicz, 

2000). Det går även att dra paralleller till Hertzbergs (1987) hygien- och motivationsfaktorer 

då det finns något inre och yttre som påverkar gällande arbetstrygghet, fysiska och psykiska 

arbetsförhållanden kontra uppskattning, ansvar och utvecklingsmöjligheter. 

 

Vems ansvar anser man att det är att skapa engagemang och motivation? Respondenterna är till 

största del överens om att det är allas gemensamma ansvar. En respondent menar att det är upp 

till sig själv då motivationen inte kan komma uppifrån, medan andra menar att det är allas 

ansvar. Dock finns det en önskan om att det grundar sig mer i toppen av företaget, men att det 

inte bara är VD:ns ansvar. Vidare poängteras att det är lättare att bli engagerad om man 

engagerar sig i det man ska göra, samtidigt som vikten av förmåner tas upp från flera håll. ”Man 

måste hitta på saker för att få folk engagerade så man bryr sig om företaget. T.ex. ta tillbaka 

mackan och fruktkorgen för det gjorde oss engagerade då man kände att dom brydde sig i oss. 

Sen sa de att det kostade pengar så allt togs bort och hur känner man sig då? Nu har det ju gått 

bra för företaget men ändå får vi inte det mer. Det är ju inget krav för företaget att ge oss det 

men det är en förmån och det gör väldigt mycket.” 
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SDT förklarar vad som gör oss motiverade och påminner om KASAM i sina motiverande 

basbehov. Gagne och Deci (2005) delar upp teorin om motivation i SDT i fyra olika delar med 

olika grad av autonomi. De två första typerna inre motivation och identifierad reglering 

uppfylls till stor del av respondenterna, då man anser sig vara tillfreds med sina arbetsuppgifter 

och för att de känns meningsfulla i den mån att arbetsuppgifterna känns meningsfulla gentemot 

vad de har för kompetens. De två sistnämnda grunderna introjekterad reglering och extern 

reglering upplevs inte lika väl då man upplyser om att man saknar att få beröm eller 

uppskattning som kan generera en inre vilja. Finns ingen inre vilja kan det vara svårt att leva 

upp till andras förväntningar. Den externa pressen och kraven upplevs av respondenterna som 

högre än vad de själva har kapacitet för och detta kan resultera i det motsatta av vad Gagne och 

Deci (2005) beskriver – tillfredsställelsen och viljan att stanna kvar inom organisationen är 

frånvarande. 

 

Respondenterna fick frågor kring vad de tror skapar engagemang och motivation på 

arbetsplatser samt vad som skapar det motsatta. De främsta faktorerna som skapar engagemang 

är att viljan av att göra bra ifrån sig, feedback från- och mellan alla nivåer, delaktighet samt 

genom nya utmaningar. Något som respondenterna är ense om är att det är viktigt att känna ett 

driv av att vilja ha kul samt en vilja av att utvecklas. En respondent uttrycker sig enligt följande; 

”Så länge det finns nya utmaningar så tror jag att man har en drivkraft. Går du i samma spår 

år ut och år in... ja, då kommer bitterheten automatiskt”. Det påtalas att det finns en saknad av 

att inte tjänstemännen visar sig ute i produktionen mer, vilket produktionspersonalen uppfattar 

som ett bristande intresse. En respondent förklarar att ”Det är oftast en brist i kommunikationen 

från att de tar åt sig en beställning till att det kommer till oss, och då har det gått åt för mycket 

tid. De måste ha bättre kontakt med oss för att se om det verkligen funkar eller inte. De kollar 

ofta på datorn om vi har material till beställningen men det stämmer inte för det visas i annat 

mått”. 

 

Vad de tror skapar oengagemang och omotivation förklaras genom att det är ”Tvärtemot det 

som är motiverande och engagerande i arbetet”, exempelvis monotont arbete, ointresserade 

chefer och ledare, drivkrafter som inte finns och som behöver hjälp med att skapas, dålig 

stämning bland personalen och bristande feedback från chefer och ledare. 

 

I frågan om de någon gång har känt sig oengagerade, svarar samtliga att de har varit det. 

Orsaken grundar sig främst i att arbetet ibland kan upplevas som enformigt, vid tillfällen då 

beslut tas och som de inte kan påverka, när stora ordrar tas utan eftertanke och när man inte 

känner sig lyssnad på. En respondent poängterar ”Att man påverkas ju av varandra också” och 

menar att en individs inställning till saker- personlighet och omtänksamhet- också har betydelse 

för engagemanget. De flesta poängterar att det finns, som en respondent beskrev det som 

“Svarta dagar” i livet, och syftar till att vissa dagar är ingenting roligt och att det självklart i 

sin tur påverkar arbetet.  Respondenterna fick också frågan om de tycker att deras arbete kan 

ses som ett attraktivt arbete, vilket resulterade i varierande svar. 

 

Enligt Åteg et al., (2004) innebär det goda arbetet att arbetet är förståeligt, hanterbart och 

meningsfullt samtidigt som hänsyn tas till den anställdes värderingar och behov, vilket i sin tur 
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leder till personlig utveckling och hälsa. Utifrån hur respondenterna beskriver att engagemang 

skapas, tyder det på att de förstår och vet hur de kan gå tillväga för att höja engagemanget 

ytterligare. För att uppnå det goda arbetet och få en mer tillfredsställande arbetsplats borde 

produktionspersonalen även fokusera på hur de kan få arbetet mer förståeligt, hanterbart och 

meningsfullt. Utifrån detta finns det stor chans enligt Åteg et al., (2004) att arbetet kommer att 

ses som mer attraktivt. 

 

Respondenterna har tydliga förklaringar till vad som gör dem omotiverade och oengagerade i 

ett arbete och i deras svar kan man utläsa att de ser en brist i många av de motivationsfaktorer 

som Hertzbergs (1987) teori tar upp då de bland annat nämner feedback och uppskattning. Det 

Regenerativa arbetet innehåller enligt Kira (2003) variation, meningsfulla uppgifter och 

målformulering och kan genom sina psykologiska komponenter skapa potential för utveckling 

och välbefinnande. Kira (2003) nämner också att en social samverkan mellan arbetstagarna är 

viktigt och i det stöd som de kan ge varandra. 

 

 

4.2 Chef och ledare 
Anledningen till att rubriken är benämnd “Chef och ledare” grundar sig i att vi emellertid har 

valt att skilja produktionschefen och de två ledarna åt genom studien. Chefen och ledarna har 

vi valt att klassificera under samma nivå, men då svaren ibland skiljer sig åt har vi valt att 

särskilja titlarna. 

 

4.2.1 Bakgrund 
Åldrarna på chefen och ledarna är mellan 49 till 62 år. Den ena ledaren har gått en tvåårig 

gymnasieskola och den andra ledaren har ingen utbildning. Chefen har en gått en 

högskoleutbildning samt arbetsrelaterade kurser. Titeln för chefen är “Produktionschef” och 

innefattar bland annat ledarskap och produktionsansvar. Befattningarna för ledarna innefattar 

utveckling och arbetsledning. Ledarna bor i närheten och anledningen till att de arbetar på 

företaget tycks vara för att det antingen är beläget nära hemmet eller att man “Blev kvar”. 

Chefens anledning till att den började på företaget var för att det ansågs vara spännande. 

 

4.2.2 Attraktivt arbete 
Chefen och ledarna har varierande arbetsuppgifter som bland annat innebär att ”Vägleda 

arbetet för produktionspersonalen”, hantering av personalfrågor inköp och produktutveckling. 

Samtliga anser att de känner sig tillfreds med sina arbetsuppgifter då de bland annat har ”Frihet 

under ansvar” samt får komma i kontakt med människor. Åteg, et al., 2004 förklarar att det 

finns en del faktorer som spelar roll för att arbetets innehåll ska upplevas som attraktivt för 

individen, där ett utav dem är arbetstakten och en annan är handlingsfrihet. Detta innebär 

möjligheten att organisera och styra sitt eget och andras arbete, sköta sig själv, planera det egna 

arbetet, sköta sina arbetsuppgifter själv samt planera arbetet för sig själv och andra (Åteg, et al., 

2004). Ledarna och chefen förklarar därmed att det ingår i deras roll att vägleda arbetet för 

produktionspersonalen och att de har handlingsfrihet inom vissa ramar. 

 



33 
 

Chefen och ledarna anser att deras arbeten delvis kan ses som attraktiva arbeten. De beskriver 

att personalarbetet kan vara krävande och att många troligtvis skulle se det som något jobbigt. 

Övervägande tror de inte att någon utifrån skulle se deras arbeten som speciellt attraktiva, men 

att det är attraktivt i den mån då de bland annat får arbeta med idélösning och ha “Frihet under 

ansvar”. Ledarna och chefen ser ett problem vid att de anställda inte ser sina arbeten som 

attraktiva arbeten, då de misstänker att medarbetarna förmodligen inte ser sin egen del i 

helheten i företaget. Produktionspersonalens arbeten tros dessutom kunna upplevas som 

enformigt och stressigt. Det finns en upplevd negativ jargong på företaget som tros påverka 

medarbetarnas åsikter. ”Alla har ju sitt jobb av olika anledningar, förr var gubbarna väldigt 

på och var rädd för att göra fel och nu bryr sig ingen”. 

 

Utifrån Åteg, et al., (2004) kan paralleller dras mellan chefen och ledarna och deras upplevda 

grad av arbetstillfredsställelse då författarna förklarar att individer måste finna 

arbetstillfredsställelse för att arbetet ska uppfattas som attraktivt. Eftersom att de varken kan se 

sina egna arbeten som fullt attraktiva, eller tror att produktionspersonalen ser sina arbeten som 

attraktiva, kan det finnas en lucka mellan arbetstillfredsställelse och själva arbetet. Den 

sistnämnda kategorin som har betydelse för attraktivt arbete är arbetsförhållanden, som syftar 

till ledarskap, arbetsmiljö och relationer på arbetsplatsen (Åteg, et al., 2004). Kriteriet uppfylls 

till viss del inte då det framkommer i intervjuerna att det finns en negativ stämning i företaget 

mellan de anställda. Produktionspersonalen nämner vid flertalet gånger att det finns en upplevd 

“vi och dom”-känsla på företaget, vilket chefen och ledarna bekräftar. Detta kan i sin tur 

påverka arbetsförhållandet som Åteg, et al., (2004) förklarar i sin teori. 

 

Chefen och ledarna förklarar att produktionspersonalen blivit av med tidigare förmåner, vilket 

antas ligga till grund för att inte se sitt arbete som attraktivt. För att göra arbetet till något som 

istället uppfattas som attraktivt tror man att ”Det gamla tänket” måste bort hos alla på företaget. 

Ser vi till Hertzbergs motivationsteori (1987) övergår perspektivet från individen till faktorer 

som finns runt om och har inverkan på hur individen kommer att motiveras i fortsättningen. 

Faktorer i arbetet såsom arbetsförhållanden, lön, status och trygghet spelar stor roll. Även 

prestationer, uppskattning, ansvar och utvecklingsmöjligheter är viktiga förutsättningar för att 

skapa trivsel (Fredriksson, 2007). Detta är således faktorer som är svåra för medarbetaren att 

påverka på egen hand, vilket innebär att det blir ledarna och chefens uppgifter. Genom att 

medarbetarna har mist något som kan uppfattas som en trygghet i deras arbeten - de rutinerade 

förmånerna i form av fruktkorg och frukostmacka - bör chef och ledare i företaget försöka 

återställa den tryggheten hos medarbetarna, för att kunna göra dem mer motiverade samt kunna 

se arbetet som mer attraktivt. 

 

4.2.3 Krav, kontroll och ledarens roll i arbetet 
Chefen och ledarna menar att de kan påverka sin arbetssituation “Inom vissa ramar”. De kan 

påverka den genom att bl.a. göra sina röster hörda, arbetstiderna, ledighet och flexibilitet, 

medan det som inte går att påverka handlar om investeringar, hur marknaden ser ut för företaget, 

företagets konkurrenter samt stress.  Åteg, et al., (2004) och Boxall och Purcell (2011) nämner 

att medbestämmande eller Employee Voice handlar om att de anställda får säga sitt och kan 

utöva ett visst inflytande över beslut på arbetsplatsen som påverkar deras intressen. Detta kan 
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handla om valet mellan arbetsmetoder och arbetstider. Åteg, et al., (2004) förklarar att för att 

stimulera arbetstagaren i arbetet och för att se till att det bästa tas till vara hos varje individ 

krävs bland annat ett medbestämmande. Utifrån ledarna och chefens svar tros ett relativt stort 

inflytande hos de anställda finnas på arbetsplatsen som då kan stimulera arbetstagarna i arbetet. 

Genom att öka detta medbestämmande i frågor ökar således stimulansen hos arbetstagarna 

ytterligare. 

 

Ledarna och chefen anser att deras kunskap och kompetens stämmer ”Hyfsat” eller ”Okej” 

överens med deras arbetsuppgifter. Det beror delvis på att de har fått lärt sig genom tidigare 

arbeten och därmed fått erfarenhet samt att det finns utmaningar i arbetet. Samtliga anser att de 

är tillräckligt insatta i medarbetarnas arbetsuppgifter. Chefen anser sig inte vara insatt på 

detaljnivå, men tillräckligt. En utav ledarna anser att den är väl insatt ute i både produktionen 

och inne på kontoret. Både Granberg (2011) och Kira (2003) påpekar att det ställs alltfler krav 

på individen, på dess kompetens och därför är det viktigt att människan känner att den har 

kontroll över sin arbetssituation. Granberg (2011) beskriver att individen även behöver ha krav 

på sig för att kunna förstå meningen och relationen mellan meningsfullhet, inflytande och 

överblick. Utifrån vad Kira och Granberg beskriver, tolkas ledarna och chefen ha tillräckligt 

med kontroll över sitt eget arbete och medarbetarnas då de dels anser att deras egen kompetens 

och kunskap stämmer överens med arbetsuppgifterna samt att de är tillräckligt insatta i 

medarbetarnas arbetsuppgifter. 

 

Då chefen och ledarna menar att de har den tillräckliga kompetensen och kunskapen för arbetet 

samt att de finner arbetet utmanande, antas det inte finnas någon obalans mellan arbetskraven 

och deras kontroll över arbetet som Kira (2003) utgår ifrån i Karasek och Theorells (1990) krav- 

och kontrollmodell. Utifrån modellen kan det utläsas att genom att hitta en balans mellan krav 

och kontroll i arbetet har individen stora möjligheter till att utvecklas samt finna välmående i 

arbetet (Kira, 2003), vilket innebär att chefen och ledarna har stora utvecklingsmöjligheter i 

sina arbeten. 

 

Vad chefen och ledarna förväntar sig av ledningen är att det finns en struktur i företaget som 

håller och att man ser till helheten. Det är viktigt att det läggs energi och investeringar på rätt 

saker, att man gör sitt bästa för företaget och arbetskamrater samt att man är lojal. Vidare önskas 

att man tar tillvara på arbetstiden och är prestigelös, “Då alla kan göra fel”. Av cheferna 

förväntas att de är lyhörda, håller vad de lovar samt lägger energi på rätt saker. 

 

Det förväntas även att alla chefer är med och bygger upp en hållbar struktur i företaget och 

föregår med gott exempel. Åteg et al., (2004) menar att ledarskap innefattar hur förtroende, 

kommunikation och information fungerar mellan ledning och anställda. Med information menas 

att de anställda får veta vad som sker inom organisationen. Det är viktigt att ledningen eller 

ledarskapet är innovativt och att det finns en vilja och utvecklingsambition. Utifrån hur Åteg et 

al., (2004) förklarar ledarskap, tros ledarna och chefen förstå att det är viktigt med 

utvecklingsambition inom ledarskapet, då de nämner att det är viktigt att chefer och ledning är 

med och bygger upp en hållbar struktur i företaget samt att de ser vikten av att investera i rätt 

saker för att kunna utveckla företaget. Frågan är om det uppfylls, trots deras åsikter? Ledarna 
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och chefen förklarar att det är viktigt med lojalitet, förtroende och lyhördhet, vilket även Åteg 

et al., (2004) nämner gällande ledarskap. Även om chefer och ledare i organisationen poängterar 

vikten av dessa faktorer, är det viktigt att beakta att det framförs och uppfylls i verkligheten hos 

de anställda på företaget. 

 

Det ledarna och chefen förväntar sig av produktionspersonalen är att man gör ett bra jobb utifrån 

sina förutsättningar. De vill att man ska tycka att det är någorlunda roligt att gå till jobbet och 

att man är positiv. En förväntning ligger även vid att det inte ska förekomma skvaller hos de 

anställda på företaget. Kira (2003) menar att när det ställs allt fler nya krav på individen, då vi 

bland annat behöver göra fler personliga val i arbetet och ökade krav på kompetens eftertraktas, 

blir chefens roll i det hela att ständigt införa och stödja processer där organisationens behövda 

struktur och regler diskuteras och utformas (Kira, 2003). Liksom Kira (2003) skriver, ställs det 

högre krav på individen, vilket innebär att chefer och ledare måste sätta tydligare regler för vad 

som gäller på företaget. Om de önskar att inte skvaller och negativ stämning ska förekomma på 

företaget, bör riktlinjer för detta utformas. Om det redan finns en upplevd negativ stämning på 

företaget, kan det vara svårt att undgå skvaller och “neddragande gnäll” hos medarbetarna, 

såvida inga policyer eller riktlinjer finns kring detta. 

 

4.2.4 Motivation och engagemang 
Majoriteten anser att det är personalen i sig som skapar engagemang och motivation på 

arbetsplatser. Delaktighet och “Att inte vilja vara arbetslös” tros även vara faktorer till ett 

engagemang. Exakt vad som skapar motivation och engagemang hos de anställda på 

arbetsplatser upplevs vara en svår fråga att besvara, men en orsak som chefen och ledarna 

nämner är “Att inte vilja vara arbetslös”.  Reuthammar och Thulin (2001) förklarar att individer 

som enbart arbetar för lönens skull har den lägsta graden av engagemang. Dessa fortsätter då 

att tillhöra organisationen av orsaker som kan handla om att det är svårt att få något annat arbete. 

 

En annan anledning till att engagemang och motivation skapas på arbetsplatser kan vara 

Kaufmann och Kaufmanns (2010) teori kring organisationsförpliktande engagemang. Teorin 

stämmer överens med chefens och ledarens antydan om att det är viktigt att ställa upp för 

varandra och att göra sitt bästa. De menar att genom att ha utmanande och intressanta 

arbetsuppgifter skapas engagemang och det kan även upplevas när det finns ett mål som ska 

nås. 

 

Chefen och ledarna beskriver att de främst upplever engagemang och motivation vid tillfällen 

där de känner att de kan lösa situationer samt när det finns utmaningar i arbetet. Flertalet teorier 

förklarar att det är viktigt att känna meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet, vilket 

definieras som KASAM av Granberg (2011) och utifrån att chefen och ledarna känner sig nöjda 

med arbetsuppgifterna de hanterar idag, antas individerna därmed känna meningsfullhet, 

hanterbarhet och begriplighet i arbetet. Om de istället upplever att de har för liten kontroll över 

sitt arbete, brister hanterbarheten och begripligheten och därmed kan istället oengagemang och 

omotivation uppstå. Chefen förklarar att om den inte känner sig engagerad i sitt arbete så 

kommer en upplevd känsla av “Dåligt samvete”, vilket tyder på att man varken kan känna 

meningsfullhet, hanterbarhet eller begriplighet i sitt arbete. 
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Chefen och ledarna menar att engagemanget och motivationen påverkas av vilken inställning 

man har till det man ska göra och varför man arbetar på arbetsplatsen. De menar att om man 

inte får någon feedback eller har några uppsatta mål kan det skapa oengagemang och 

omotivation. Kira (2003), liksom Reuthammar och Thulin (2001), tar upp begreppet matchning 

och anser att orsaken till att mänskliga resurser förbrukas är bland annat på grund av att det blir 

en missmatch - att organisationsstrukturen inte stödjer det nya arbetslivet - vilket i sin tur leder 

till att mänskliga resurser snarare förbrukas. Genom att dra paralleller mellan Kira (2003), 

Reuthammar och Thulin (2001) och oengagemang och omotivation, kan en tolkning göras kring 

de anställdas inställning till arbetsuppgifterna och matchningen av arbetet, vilket gör att de 

mänskliga resurserna snarare förbrukas än används. Vi tolkar det som att om en anställd har en 

inställning till att endast gå till sitt arbete för att få en lön utan några uppsatta mål, kan det leda 

till en missmatch om företaget i sin tur ställer högre krav på medarbetaren än vad den är beredd 

att arbeta för. Detta kan leda till att den då blir oengagerad och omotiverad och snarare förbrukar 

sina mänskliga resurser. 

 

Ledarna förklarar att de kan finna oengagemang i arbetet vid tillfällen då ingenting fungerar, 

vilket kan jämföras med en obalans i arbetet som enligt Granberg (2011) kan leda till något som 

beskriver som boreout och dess tre innefattande arbetsrelaterade delar som definieras som 

tristess, understimulans och ointresse. 

 

Vidare förklarar chefen att oengagemang kan skapas då produktionspersonalen inte känner sig 

sedd eller kan påverka situationer, medan omotivation kan handla om huruvida de trivs med sitt 

arbete eller sin arbetssituation. En utav ledarna och chefen förklarar att engagemang beror på 

inställningen till arbetet samt om man väljer att se det positivt eller negativt; 

“T.ex. nu ska jag såga den här jävla träbiten för 100:e gången eller nu ska jag såga den här 

träbiten igen och sen är jag klar. Beror på om man är negativ eller positiv. Gäller att få folk 

att förstå att man kan inte gå hit och bara vara negativ hela tiden. Det tar så mycket energi”. 

 

Liksom Söderfjell (2012) nämner, bidrar transformativa ledare många gånger till en självgående 

drivkraft hos medarbetarna i deras arbetsuppgifter, vilket kan vara en lösning på de problem 

som framstår vid oengagemang och omotivation. Om medarbetarna själva lyckas finna en inre 

drivkraft inför sina arbetsuppgifter, kan chefer och ledare lägga större vikt på andra 

arbetsuppgifter. En större inre drivkraft kan vara lösningar på många problem, till exempel att 

de blir mer självgående och känner en större frihet under ansvar och kan därmed kontrollera sin 

arbetssituation bättre. Även en vilja av att utvecklas kan främjas hos medarbetarna. Genom 

transformativt ledarskap och självdrivande medarbetare kan ett flow uppstå som Fredriksson 

(2007) beskriver som en positiv, tillfredsställande jobb-relaterad känsla. För att uppnå flow 

menar Fredriksson (2007) att man måste engagera sig i en meningsfull uppgift som kräver all 

kapacitet, vilket cheferna och ledarna kan hjälpa medarbetarna med genom att delegera 

utmanande arbetsuppgifter till dem samt frambringa projektarbeten. 

 

De anställdas inställning till sitt arbete och deras grad av engagemang och motivation kan 

grunda sig i vad individens biologiska och individuella motivationsfaktorer är samt vad 
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omgivningen har för effekt på engagemanget. Kaufmann och Kaufmann (2010) utgår ifrån 

Förväntningsteorin och menar att ens förväntningar blir till medvetna föreställningar om det 

egna arbetets konsekvenser för belöningsönskemål och för betydelsen av belöningen för 

individen (Kaufmann & Kaufmann, 2010). Belöning kan handla om en inre tillfredsställelse av 

uppskattning och status, vilket kan vara svårt för de anställda att uppfylla om samtliga upplever 

att det finns en negativ stämning med skvaller och där det saknas feedback och uppskattning. 

Liksom chefen förklarar att det kan uppstå oengagemang hos de anställda då de inte känner sig 

sedd, kan det bero på att de inte känner en inre tillfredsställelse i form av belöning i arbetet. 

 

Chefen och ledarna tror att medarbetare kan man främja engagemang på arbetsplatsen genom 

sin inställning, vilket anses ske per automatik om de själva vill något. De tror även att de kan 

främja engagemang genom att vara lyhörda och genom att visa att de bryr sig. Cheferna tros 

främja engagemang genom att föregå med gott exempel, lyssna, ta tillvara på synpunkter, ge 

feedback, förklara varför man måste ta vissa beslut, sätta tydliga mål, vara tydliga, vara mer 

öppna och genom att själv visa engagemang. Tillsammans bör de alla försöka “Sluta älta 

gammalt” och fokusera på det som fungerar samt komma med konkreta förslag för det som inte 

fungerar. Chefens och ledarnas svar överensstämmer med vad bland annat Åteg, et al., (2004) 

skriver om hur arbetstagare kan stimuleras i arbetet genom ledarskapet, en god arbetsmiljö samt 

ett medbestämmande. 

 

Övervägande tror chefen och ledarna att deras ledarstil påverkar de anställdas motivation och 

engagemang. De anser att de bör vara lyhörda som ledare och chef samt försöka åtgärda saker 

som medarbetarna ber om, om det är möjligt. Det anses vara viktigt att lyssna och försöka förstå 

hur medarbetarna tänker och ser på olika saker. Dock anser chefen och ledarna att man ändå 

måste ta vissa beslut för att komma framåt, vilket inte alltid är positivt för den enskilde. Andra 

faktorer som påpekas är feedback, åtgärder av brister och genomförbara förbättringar. 

Majoriteten försöker ha sunt förnuft och bemöta andra med respekt, då bra ledarskap kan öka 

engagemanget. Fredriksson (2007) menar att en duktig chef bör försöka lyfta organisationen 

genom att attrahera andra duktiga och engagerade människor samt lyfta engagemang och 

ambitioner hos vissa i den existerande organisationen, vilket chefen och ledarna bör eftersträva. 

Även Granberg (2011) menar att för att förhindra sjukskrivningar och utbrändhet hos de 

anställda på företaget, ska krav kunna ställas på ledningen, vilket chefen och ledarna bör ta 

hänsyn till då de påpekar att det är viktigt med feedback. 

 

Chefen och ledarna vill att produktionspersonalen ska uppleva sitt arbete som inspirerande, 

intressant, yrkesstolt och meningsfullt, vilket påminner om Schaufeli och Bakkers (2006) teori 

om vigör (vigor), hängivelse (dedication) och absorbering (absorption). Hängivelse definieras 

av att vara djupt involverad i sitt arbete och uppleva en känsla av mening, entusiasm, 

inspiration, stolthet och utmaning, vilket chefen och ledarna önskar att produktionspersonalen 

uppfattar sitt arbete som. 

 

Både chefen och ledarna anser att engagemanget bör höjas på företaget, som det ser ut idag. 

Orsakerna till ett lägre engagemang är blandade, men det framkommer att det har skett en del 

förändringar som personalen upplever som negativt, exempelvis reglering av arbetstid, 
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neddragning på personal, neddragning på vissa förmåner som har funnits tidigare (frukt och 

frukost) samt investeringar i maskiner, vilket har inneburit att engagemanget sjunkit hos 

produktionspersonalen. Kaufmann och Kaufmann (2010) och Reuthammar och Thulin 

(2001)  kan urskilja tre former av förpliktande engagemang där Engagemang baserat på 

kontinuitet kan förklara medarbetarnas lägre grad av engagemang då de stannar kvar i företaget 

enbart för att de tror att det kostar mer att avsluta sin anställning än fortsätta, trots 

motivationsgrad. Affektivt engagemang, då produktionspersonalen upplever att arbetet passar 

dem då deras målsättningar och värderingar stämmer överens med företagets. Normativt 

engagemang, då denna typ av förpliktande organisationsengagemang hänför sig till en persons 

pliktkänsla till organisationen utifrån det sociala tryck som berörd upplever, vilket kan handla 

om att de flesta bor i närheten av företaget. 

 

Chefen och ledarna påpekar att ett lågt engagemang kan påverka både produktionen och 

sjukfrånvarokostnader, vilket Reuthammar & Thulin (2001) förklarar att ett gott engagemang 

hos medarbetarna inom organisationen snarare kan stärka både lärandet, välmåendet, förbättra 

prestationer och reducera kostnader, vilket bör beaktas och eftersträvas. 

 

 
4.3 VD 
 

4.3.1 Bakgrund 
VD:n ansvarar för att leda och utveckla företaget samt arbetar med exportförsäljning. VD:n och 

de andra ägarna anser att det är kunderna som avgör vad som går att sälja i det långa loppet och 

därför är det viktigt att vårda företaget för att kunna växa. 

 

4.3.2 Attraktivt arbete 
VD:n känner sig tillfreds med sina arbetsuppgifter, men önskar att mer tid skulle finnas. För att 

få mer tid vill han kunna vara mer duktig på att delegera samt att få medarbetarna att göra 

arbetsuppgifterna. “Jag har det ständigt i bakhuvudet att försöka få vår organisation att växa 

genom att människor växer i uppdraget. Folk som växer blir oftast lite smartare, lite effektivare, 

lite listigare och så ökar kapaciteten.”. Kira (2003) förklarar Det goda arbetet genom 

instrumentella belöningar, sociala relationer och inre värderingar. Arbetet ska därmed vara 

förståeligt, hanterbart samt meningsfullt utifrån medarbetarnas individuella behov och 

värderingar. Detta i sin tur leder till ökade förutsättningar, personlig utveckling samt ökat 

välmående (Kira, 2003). Utifrån vad Kira (2003) antyder, kan VD:n öka sin personliga 

utveckling genom att nå sina mål samt träna på att delegera arbetsuppgifter. Detta kan då leda 

till det goda arbetet. VD:n som ägare, förmodas vara medveten om vilka mål som eftersträvas 

och därmed bör arbetet bli mer förståeligt, hanterbart och meningsfullt. 

 

VD:n ser sitt arbete som ett attraktivt arbete då han delvis har ägarnas förtroende att vara VD 

samt genom att ansvara för utveckling och ledning av företaget. VD:n tror att övriga anställa på 

företaget även finner sina arbeten som attraktiva arbeten då företaget tillverkar fina produkter. 

Vidare påpekas att det gäller att inse hur viktig man som anställd är och vad ens syfte är oavsett 

befattning. Vidare menar VD:n att som chef har man ett ansvar att försöka omvandla ”Det är 
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bara ett jobb” till att “Det är roligt att gå till jobbet”. Det framkommer att VD:n har 

värderingar kring hur det önskas att de anställda ska uppfatta sina arbeten, men att det kan vara 

svårt att som chef och ledare att tillämpa dem i praktiken. Enligt Söderfjell (2012), bör man 

som chef snarare välja hur man pratar med sina medarbetare och lägga stor vikt vid att 

uppmuntra och berömma individen i sig, än att ekonomiskt belöna prestationer och resultat. 

Detta bör beaktas eftersom att det benämns att han vill att de anställda ska förstå hur viktiga de 

är som anställda samt vad deras syfte är. 

 

4.3.3 Krav, kontroll och ledarens roll i arbetet 
VD:n kan påverka sin arbetssituation och ställer höga krav på sig själv, vilket gör att han vet 

vad som behöver göras för att de ska nå de mål som sätts upp. Det som inte går att påverka lika 

mycket är det som sker i praktiken, men VD:n menar att han vet vad som behövs göras. Karasek 

och Theorells (1990) krav- och kontrollmodell som refereras i Kira (2003), tyder på att det är 

viktigt att som chef och medarbetare hitta en balans mellan arbetskrav och individens kontroll 

över sitt arbete, vilket då kan innebära att VD:n kan hitta en obalans i de situationer i praktiken 

som han inte kan påverka. Generellt bör det finnas en bra balans när det gäller krav och kontroll 

i arbetsuppgifterna eftersom att han nämner att hans arbetsuppgifter stämmer bra överens med 

sin kunskap och kompetens. VD:n förklarar att ”The sky is the limit” då det ska gå att lyfta 

företaget hur högt man vill. 

 

Av ledningen, chefer och medarbetare förväntas att de är ärliga, raka och lojala, oavsett nivå. 

VD:n tror att medarbetarnas förväntningar av honom är att göra sitt bästa för att vara med och 

utveckla företaget till en säker, trygg och framgångsrik arbetsplats. Boxall och Purcell (2011) 

beskriver att Employee Voice eller Medbestämmande syftar till att omfatta alla typer av 

möjligheter där anställda kan göra sina röster hörda och utöva ett visst inflytande över beslut 

på arbetsplatsen som påverkar deras intressen. Det är då viktigt att företagskulturen stödjer detta 

för att medarbetarna ska kunna ge VD:n ärliga och raka åsikter som förväntas. 

 

4.3.4 Motivation och engagemang 
VD:n försöker förstå och läsa människor samt försöker hitta det som tryggar och motiverar 

dem. Det anses vara en stor skillnad att få människor att vilja göra det VD:n vill, jämfört med 

att de gör det för att de endast blir tillsagda. VD:n förklarar att han känner sig engagerad när 

han ser engagerade medarbetare och när anställda går ihop och löser något tillsammans. Enligt 

Reuthammar och Thulin (2001) kan människor vara engagerade på två olika sätt - internt och 

externt. Internt engagemang kan skapas när chefer och ledare skapar förutsättningar för 

medarbetarna att finna engagemang i projekt och arbetsuppgifter som de själva ger förslag på. 

VD:n och cheferna bör då vara med och sätta ramarna och villkor för medarbetarna, men sedan 

låta medarbetarna lösa arbetsuppgifter själva eller tillsammans. VD:n vill att 

produktionspersonalen roterar ute i produktionen för att lära sig nya saker och utvecklas, vilket 

kan resultera till ett internt engagemang. 

 

Det är sällan VD:n känner sig uttråkad eller oengagerad i arbetet, men kan uppstå i situationer 

inom administration, byråkrati samt vid krävande förhandlingar med facket. VD:n tror att 

orsaker till oengagemang och omotivation hos anställda är när medarbetarna inte vet vilka mål 
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som företaget strävar efter eller inte har de förutsättningar som krävs för att klara dessa, 

alternativt när de inte kan påverka sin arbetssituation. Fredriksson (2007) menar att dessa spelar 

roll för individens upplevelse av trivsel. Utifrån Hertzbergs motivationsteori (1987) är det 

viktigt att VD och chefer skapar förutsättningar för medarbetarna för att veta vilka mål som ska 

eftersträvas, för att känna trygghet och trivsel i arbetet. Genom att medarbetarna känner att de 

kan påverka sitt arbetsförhållande, få ta ansvar samt får utvecklingsmöjligheter, minskar risken 

att de upplever oengagemang och omotivation. Utvecklingmöjligheter hos anställda kan liknas 

vid det regenerativa arbetet som Kira (2003) anser handla om att mänskliga resurser tillåts att 

växa och utvecklas. Enligt Kira (2003) tros regenerativt arbete vara en grund både för hållbar 

individuell utveckling och hållbar organisationsutveckling, något VD:n bör sträva efter att 

utveckla hos de anställda. 

 

VD:n menar att alla har ett ansvar att skapa engagemang på arbetsplatsen. Dock anses det vara 

viktigare att veta att medarbetarna når företagets mål på ett bra sätt och som en positiv bi-effekt 

så tycker de även att det är kul att gå till jobbet. VD:n vill att medarbetarna ska uppleva arbetet 

som något roligt samt känna att de är en viktig del i deras maskineri genom att försörja världen 

med produkter till vackra rum. Även upplevelsen av att det är en arbetsplats där man som person 

kan, om man vill sträcka sig lite extra och få kunna växa, växa med sin uppgift, önskas hos 

medarbetarna. Reuthammar och Thulin (2001) påpekar att ett gott engagemang hos 

medarbetarna inom organisationen kan stärka både lärandet, välmåendet, förbättra prestationer 

och reducera kostnader som rekryteringskostnader och sjukfrånvarokostnader. Genom att 

upplysa de anställda om vad ett sämre engagemang kan medföra på företaget, kan sannolikheten 

öka att de anställda hellre vill satsa på att försöka skapa ett bättre engagemang för att stärka 

lärandet, välmåendet och undvika sjukfrånvarokostnader. 

 

VD:n försöker att föregå med gott exempel genom att “Leva som man lär”. Fredriksson (2007) 

betonar vikten av att medarbetare anpassar sig efter den högsta chefen i företaget. Om den anses 

vara mindre kompetent, engagerad eller ambitiös än andra i organisationen så kommer 

medarbetarna att anpassa sig genom att sänka ambitionsnivån och engagemanget, alternativt till 

och med söka sig till en annan arbetsplats (Fredriksson, 2007). Utifrån detta anses det vara 

viktigt att VD:n lever upp till “leva som man lär” samt genom att agera på samma sätt som han 

själv förväntar sig att medarbetarna ska agera på företaget. Om VD:n visar ytterligare 

engagemang finns chansen att medarbetarna tar efter det beteendet och i sin tur lyfts då hela 

företagets engagemang upp en nivå. 

 

VD:n påpekar att engagemanget på företaget är bra, men att det kan förbättras ytterligare. Han 

föreslår att man skulle kunna ge medarbetarna ekonomiskt utbyte (bonus) för att förbättra 

engagemanget. VD:n menar att företaget måste hänga med marknaden och dess krav också, för 

att hela tiden bli bättre. Förväntningsteorin syftar till att människor finner motivation i arbetet 

när de känner att de kan uppnå det som de förväntar sig och vill i arbetslivet och kan handla om 

yttre belöningar och inre tillfredsställelse (Kaufmann & Kaufmann, 2010). Om VD:n vill öka 

engagemanget och tror att ekonomiska utbyten kan vara lösningar på det, bör han först försäkra 

sig om att samtliga medarbetare i verkligheten ser det som en tillfredsställande belöning som 

ökar engagemanget. 
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Kaufmann och Kaufmann (2010) anser det vara av vikt att förstå individens biologiska och 

individuella motivationsfaktorer samt vad omgivningen har för effekt på engagemanget. Det 

behöver dock inte innebära att ett ekonomiskt utbyte är en motivationsfaktor hos samtliga 

anställda, eftersom VD:n menar att de anställda har gett olika reaktioner på det förändrade 

industriarbetet och då kan det finnas andra faktorer som gör dem mer motiverade än ekonomiskt 

utbyte. Även Söderfjell (2012) menar att som ledare ska man vara försiktig med att belöna ett 

faktiskt resultat, därför bör VD:n vara tydlig med att förklara varför han ger ut bonus och 

intressera sig för individernas prestation. 

 

För att höja engagemanget på företaget vill VD:n göra deras företagskultur och deras 

värderingar mer kända. VD:n tror även att engagemanget kan höjas genom kommunikation, 

tydliggörande av mål, såväl internt som externt, genom att kommunicera deras framgångar så 

att folk kan känna att de har gjort något bra, samt genom att stärka självkänslan inom företaget. 

Det transformerande ledarskapet kan främja tydliggörandet av mål och även stärka 

självkänslan i företaget. Söderfjell (2012) anser att det transformerande ledarskapet innefattar 

ett beteende hos ledaren som bland annat skapar förutsättningar och ökar chanserna för att 

medarbetarna ska bevara eller utveckla en självständig drivkraft till sina arbetsuppgifter, vilket 

även VD:n tycks sträva efter i företaget. 

 

Vidare förklarar VD:n att företaget ska fortsätta vara lönsamma och därigenom kan bonus 

tilldelas. Feedback diskuteras vid löne- och utvecklingssamtal och då vill även VD:n få 

feedback.  Fredriksson (2007) och Söderfjell (2012) betonar vikten av ett bra ledarskap. 

Författarna anser att en bra ledare delvis bör lyfta organisationen genom att attrahera andra 

duktiga och engagerade människor samt lyfta engagemang och ambitioner hos vissa i den 

existerande organisationen, vilket VD:n bör lägga stor vikt vid för att kunna fortsätta vara 

lönsamma. 

 

Vidare anses det av VD att det är viktigt med en rak och rättvis kommunikation, men att det 

även är viktigt att behålla poster inom företaget. “Det är inte just så att jag går och säger att 

nu ska du göra si eller så, för då förlorar ju produktionsledaren sin uppgift”. VD:n förklarar 

att han även kan gå direkt till personen i fråga och ge personlig feedback, alternativt säga det 

på månadsmöten till samtliga i personalen. Hertzbergs (1987) motivationsteori bygger på 

hygien- och motivationsfaktorer, där uppskattning är en viktig motivationsfaktor.  Utifrån 

VD:ns svar går det att utläsa att det således är produktionschefen och arbetsledarna som 

ansvarar för att ge produktionspersonalen den feedback som behövs. För att förverkliga detta 

är det viktigt att VD:n är tydlig med att förklara för chefer och ledare vilken roll de har i 

företaget, för att undvika utebliven feedback. 

 

VD:n hävdar att han med tvång har infört att alla anställda ska äta lunch i företagets 

gemensamma matsal eftersom att det tidigare var uppdelat mellan tjänstemän och 

produktionspersonalen. Tidigare fanns det även en uppdelning som innebar att endast 

tjänstemännen blev bjudna på frukost, men inte produktionspersonalen. Vidare förklaras att det 

kan vara svårt för företagsledningen att framföra varför man behöver göra besparningar i 
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företaget för produktionspersonalen, därav den uteblivna “frukostmackan”. “Och då tyckte jag 

och vi i ledningen att det var bättre att spara på sådana grejer än att behöva avskeda en 

person”. Utifrån Hertzbergs (1987) motivationsteori kan det upplevas som en arbetstrygghet 

för de anställda, då de märker att företaget prioriterar att göra inbesparingar av materiella ting 

än att säga upp personal, vilket är en viktig hygienfaktor hos människor. 

 

 

5 Diskussion 
I följande kapitel kommer diskussioner kring studiens empiri, etiska dilemman och kritiskt 

ställningstagande av resultatet och analysen att presenteras. 

 

5.1 Produktionspersonal 
Problemen som upplevs av produktionspersonalens antas grunda sig i att de upplever sig 

“överkörda” av chefer och ledningen till följd av den förändring som ska ha förekommit i 

företaget. Förändringen tycks handla om ändrade arbetstider, indragen fruktkorg, frukostmacka 

samt att flertalet tillfälligt anställda behövs skolas in på arbetsplatsen. Förändringen antas ha 

grundat sig ekonomiskt, vilket produktionspersonalen upplever som negativt, eftersom de anser 

att det enbart påverkar dem och inte de andra anställda. Produktionspersonalen menar att denna 

förändring inte enbart har påverkat dem negativt genom uteblivna förmåner, utan även bidragit 

till den negativa stämningen och det låga engagemanget på företaget. En negativ stämning och 

att man inte upplever att arbetet har en mening, kan leda till vad Granberg (2011) definierar 

som en boreout. 

 

Vidare anser produktionspersonalen att det finns en upplevd “vi och dom”- känsla på företaget, 

vilket främst syftar till tjänstemännen “På andra sidan betongväggen”. Produktionspersonalen 

tolkas uppleva detta som eventuella maktkamper mellan dem och kontorspersonalen vid vissa 

tillfällen. Ett tillfälle beskrivs vara då en del tjänstemän enbart hälsar på dem ute i produktionen 

när de visar runt sina kunder, eftersom att de sällan annars visar sig ute i produktionen. Den 

upplevda känslan av en styrd hierarki leder till att chefer och ledningen kommer längre ifrån 

produktionspersonalen. Att VD:n värdesätter att personalen ska hålla sina poster och ge 

feedback i olika led, upplever produktionspersonalen som ett “Maktbehov”. En del av 

produktionspersonalen tycker att “Vissa sitter på fel positioner” i företaget då de inte anses vara 

tillräckligt kompetenta för sina arbetsuppgifter, men produktionspersonalen bör då även beakta 

att företaget går bättre nu än vad det gjort på flera år, vilket till viss del kan grunda sig i ett bra 

ledarskap och kompetent personal. 

 

Det åligger även ett problem vid att produktionspersonalen anser att det finns en stor brist på 

kommunikation och information i företaget, vilket tolkas bero på dålig sammanhållning mellan 

produktionspersonal, chefer och ledare. Den dåliga kommunikationen och informationen gör 

att produktionspersonalen inte förstår varför snabba beslut och ändringar tillämpas och därmed 

skapas en upplevelse av att känna sig mer “Överkörda”, eftersom att de inte säger sig få vara 

delaktiga i besluten. Besluten kan handla om ändrade arbetstider, förflyttningar av personalen 

eller beställningsordrar som ska uträttas. Åteg et al., (2004) poängterar att en viktig del i 

ledarskapet är att förtroende, kommunikation och information ska fungera mellan ledningen 
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och de anställda. Det är således viktigt att det läggs ett större fokus på dessa faktorer om det 

finns brister i dem. 

 

Ett minskat förtroendet för VD och cheferna sägs ha uppstått då produktionspersonalen flertalet 

gånger påpekat brister utan åtgärder. Chefer tycks vara bristande i att visa 

produktionspersonalen uppskattning när de utfört ett bra arbete eller arbetat övertid. Faktorerna 

påstås ha lett till att produktionspersonalen gett upp hoppet om att det ska ske någon förändring 

i de frågor som anses vara viktiga för dem, vilket har fått dem att inte vilja lägga någon extra 

energi vid att göra ett bättre arbete. Boxall och Purcell (2011) betonar vikten av anställdas 

Employee Voice, där det är viktigt att anställda ges möjligheten att ha ett visst inflytande över 

beslut som kan komma att påverka dem. Den dåliga stämningen på företaget har lett till att de 

flesta är negativa och vissa upplever sina kollegor som otrevliga och lata. Det har förmodligen 

skapats en kultur i företaget där fokuseringen snarare ligger vid att visa sitt missnöje, än att 

lägga extra energi på sina arbetsuppgifter. Detta beror på att personalhanteringen anses vara 

dålig. 

 

Utifrån intervjuerna gjordes en tolkning av att en del av produktionspersonalen inte tycks våga 

gå emot kulturen “att vara negativ och osamarbetsvillig”. Några nämner att de egentligen inte 

tycker illa om alla chefer och ledare, men att alla hamnar i maskopi och att de är medvetna om 

att vissa beteenden inte är acceptabla. 

 

Lösningar på produktionspersonalens nivå kan delvis vara att “Släppa gammalt och se framåt”. 

Produktionspersonalen bör ta hänsyn till chefer och ledare då även de har krav på sig i arbetet. 

Även om det finns historiska konflikter i deras minnesbild, måste de ge VD och chefer nya 

chanser och möjligheter för att de tillsammans ska kunna arbeta som ett team. Det finns en 

upplevelse av illvilja mot VD, chefer och ledare som är överdrivna på grund av rykten, vilket 

måste upphöra. Troligtvis kan detta resultera i att “vi och dom”- känslan försvinner eller 

åtminstone minskas. 

 

Det finns en upplevd känsla av att produktionspersonalen vill leva kvar i det gamla gällande 

rutiner, arbetstider och förmåner. Personalen tros därför inte ta hänsyn till att företaget måste 

följa med i samhällets- och omvärldens utveckling, då det råder stor konkurrens på marknaden. 

Det sker ständig förändring i arbetslivet och det måste även företag anpassa sig efter. Det är 

därmed viktigt att alla på företaget får en förklaring till varför vissa beslut tas och varför vissa 

situationer uppstår. Schaufeli och Bakker (2006) beskriver att inom “Vigör” kan man ha 

motståndskraft mot svårigheter i arbetet. Det blir tydligt att produktionspersonalen inte har en 

tillräckligt stark positiv och tillfredsställande jobb-relaterad känsla för att förmå sig att undgå 

negativiteten och svårigheterna de upplever i arbetet. 

 

Det är även viktigt att personalen försöker vara positiva och finna ett inre engagemang för sin 

egen skull, trots åsikter kring chefer och ledare i företaget. Oavsett om produktionspersonalen 

är missnöjda med ledarskapet i företaget, finns det ingen anledning till att inte ha en god 

stämning och sammanhållning ute i produktionen. Flertalet respondenter nämner att det finns 

en bra gemenskap i produktionen, vilket bör värdesättas. Varje individ på företaget bör ta ansvar 
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för sin egen motivation och engagemang och definiera vad som gör dem motiverade och 

engagerade i arbetet. Flertalet teorier påpekar den goda hälsan, som kommer från ett gott 

engagemang, vilket gynnar dem själva. När man själv är motiverad, är det således lättare att 

sprida sin motivation vidare till andra. Enligt Kira (2003) kan detta även leda till en hållbar 

individuell utveckling och en hållbar organisation. 

 

Trots motgångar och ett bristande engagemang hos personalen, är det viktigt att ta vara på de 

faktorer som är positiva. Instressegruppen som blev nedlagd, bör produktionspersonalen 

återuppta med hjälp av chefer och ledares uppmuntran, för att sedan stärka gemenskapen. 

Vidare menar produktionspersonalen att genom att komma närmare chefer och ledare samt 

genom att få en insyn i deras arbetsuppgifter och krav som de ställs inför, kan “vi och dom”-

känslan försvinna, samtidigt som det ökar förståelsen av varför beslut tas. Vidare önskas mer 

uppskattning från chefer och ledare genom personlig feedback samt genom att få vara 

deltagande i beslut och förslag som framförs. Detta kan leda till att sedan kunna erhålla en 

känsla av att vilja prestera mer för företaget. Då samtliga finner sina arbetsuppgifter 

tillfredsställande och att det finns en bra arbetsmiljö på företaget, är det något som personalen 

bör ta tillvara på. 

 

 

5.2 Chef och ledare 
Problem som finns på chef- och ledarnivå antas grunda sig i att de sitter “mitt emellan” VD och 

produktionspersonal. Vidare tycks produktionspersonalen ha svårt för att förstå vilka krav som 

ställs på cheferna och ledarna. Att sitta i en post som är mitt emellan, kan vara komplext då 

man har två och ibland flera sidor att både rätta sig efter och styra över. Att både nå ut med sina 

budskap samt att ta emot direktiv, kan vara ett svårt arbete och det är viktigt att man som 

mellanchef får lika mycket stöd själv som man ska kunna ge andra. Antonovsky (1991) redogör 

för “KASAM” som innebär att arbetet ska upplevas hanterbart, meningsfullt och begripligt. Det 

är viktigt att alla nivåer i företaget upplever och uppfyller dessa faktorer för att de ska kunna 

utvecklas. 

 

På företaget råder en viss brist i kommunikationen. Vem ska gå till vem och måste man 

verkligen följa hierarkiledet när man har en fråga? Något som kan förhindra en utveckling av 

kommunikationen är “vi och dom” -känslan som beskrivs. Cheferna och ledarna har ansvaret 

att se till att produktionsmedarbetarna gör vad de ska, trivs och har det bra på jobbet. Chefen 

och ledarna har svårt att få grepp om faktorer som medarbetarna har synpunkter kring då dessa 

- enligt empirin - aldrig riktigt tillkännages. De faktorer som faktiskt tillkännages, har cheferna 

och ledarna senare svårt att överföra till sina överordnade. Detta antas grunda sig i problemet 

som tidigare nämnts, att produktionspersonalen inte för fram sina synpunkter samt problem och 

förbättringsförslag på det sätt som de borde. En annan faktor som spelar roll för 

kommunikationen är att produktionschefen har för mycket att göra under sin arbetstid. 

Troligtvis behöver chefen och ledarna tillsammans mer tid för att kunna göra ett bättre jobb 

samt då ha mer tid för att arbeta med engagemang och motivation. Det är minst lika viktigt att 

VD:n får ta del av informationen så att även han får förutsättningarna för att göra ett gott arbete. 
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Karasek och Theorell’s (1990) krav- och kontrollmodell visar att en obalans mellan arbetskrav 

och kontroll kan leda till stressrelaterade sjukdomar. 

 

Samtliga anställda på arbetsplatsen ska få förutsättningar till att göra ett bra jobb, men hur kan 

detta uppnås när det finns brister i kommunikationen? När produktionspersonalen inte framför 

sina åsikter till chef och ledare upplever ledarna det svårt att veta vad personalen önskar, främst 

vid att inse att det finns problem eller synpunkter över huvud taget. Detta leder i sin tur att 

chefen och ledarna har svårt att genomföra förändringar och därmed finns en förståelse om att 

även de ibland kan känna en hopplöshet i arbetet. En annan viktigt aspekt att ta hänsyn till, är 

de förutsättningar ledarna och chefen får av VD:n. Ledarna och cheferna beskriver att de 

generellt upplever att de har mycket “Frihet under ansvar” och att de kan påverka sitt arbete 

“Inom vissa ramar”. Genom tolkning av teorin kan det antas att förutsättningar inte bara har 

med valmöjligheter och gränser att göra, utan även om mer konkreta faktorer som feedback, 

stöd och kollegor. 

 

En av de främsta svårigheterna som chefen och ledarna har är att produktionspersonalen allmänt 

“Lever kvar i gammalt” och därigenom har svårt att fokusera och se objektivt på beslut som 

fattas. Frukostmackan som tidigare nämnts som en viktig förmån enligt produktionspersonalen, 

är en sådan sak som chefen och ledarna inte ser som en lösning att återta eftersom att de tror att 

de kommer att hitta nya saker att reta upp sig på istället. Istället menar de att de borde arbeta 

bort det “Gamla tänkandet” genom att bland annat försöka arbeta mer som ett team där man är 

positiv, har tydliga mål och föregår med gott exempel. 

 

Feedback är ett återkommande begrepp i studien, främst på chef- och ledarnivå, men även hos 

produktionspersonalen. Hertzbergs (1987) motivationsteori antyder att man blir som mest 

motiverad när man får erkännanden på olika sätt. Produktionspersonalen tillkännagav att de 

skulle värdesätta mer uppskattning i form av feedback och det är något som cheferna och 

ledarna även är medvetna om som brister. De beskrev att de är medvetna om att de inte har 

någon god framförhållning när det gäller att sprida information och förklara varför vissa beslut 

och ändringar tas. Detta kan bero på att deras egen arbetssituation inte uppfylls, men som de 

önskar att de anställda får vara mer delaktiga inom. 

 

På grund av negativiteten som finns inom företaget och främst i produktionen, blir ledarskapet 

således påfrestande. Samtliga medarbetare kan definiera faktorer som motiverar människor på 

arbetet och detta tyder på att de har förståelsen för hur ett gott engagemang kan se ut och främjas 

i företag. Chefen och ledarnas fokus borde vara att återfå förtroendet hos produktionspersonalen 

och sedan arbeta vidare med handlingsplanerna som denna studie resulterar i. Negativiteten har 

gjort det svårt för chefen och ledarna att ha den makt som en ledar- eller chefspost ska ha. 

Gamla vanor och personliga synpunkter har resulterat i att man ser upp till vissa chefer och 

ledare mer än andra, vilket i sin tur gör att vissa positioner mister sin makt och innebörd. När 

frågor om exempelvis övertidsarbete ställs till produktionspersonalen, kan svaret bero på vem 

som ställer frågan till dem. Genom att använda sig av vad Söderfjell (2012) beskriver som ett 

transformerande ledarskap, ökar förutsättningarna för att återta makten och förbättra arbetet. 
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Lösningar som chefen och ledarna kan fokusera på för att få ett trevligare arbetsklimat för 

medarbetarna, är att främst se till att bli bättre på att ge feedback. Ledarna och cheferna bör 

därmed försöka ge feedback i vardagliga situationer och även påminna varandra om att de är 

värdefulla. Tidigare konstaterades att produktionspersonalen inte alltid når fram med 

synpunkter som de har och därför måste chefen och ledarna arbeta för att bli mer lyhörda för 

att uppfatta signaler från produktionspersonalen. Oavsett problemets omfattning så får man se 

det ur ett perspektiv där värdet av handlingen är mer värd än själva handlingen. Det har 

framkommit att produktionspersonalen skulle vilja ha mer “frihet under ansvar” medan chefen 

och ledarna menar att produktionspersonalen inte förstår att de redan har det. Detta måste 

tydliggöras och även förklaras vart gränsen går, vilken kan spara tid från sådant som skapar 

förvirring och istället lägga tiden på något viktigare. 

 

Genom att skapa en öppen kommunikation kan också “vi och dom” -känslan förminskas, vilket 

leder till en gemenskap inom organisationen. För att sedan hålla gemenskapen vid liv krävs ett 

ordentligt grundarbete. Förtroendet till de högre uppsatta är av produktionspersonalen bristande 

och där måste chefen och ledarna arbeta för att göra produktionspersonalen mer delaktiga i 

deras arbete. Genom att förklara företagets nuläge, varför vissa beslut tas och vad de kommer 

att leda till, kan de gemensamt skapa mer förståelse för varandra. Det är viktigt att de intresserar 

sig för produktionspersonalens arbete genom att visa sig ute i produktionen mer än vad de gör 

idag. Kira (2003) visar exempel på att stimulering av individens psykologiska behov kan skapa 

potential för utveckling och välbefinnande i arbetet. 

 

För att öka engagemanget bör även chefen och ledarna se till att ha en bättre framförhållning 

av exempelvis ordrar och ändrade arbetstider. För visso kan sådana beslut ibland komma som 

en överraskning, men genom att föra frågan vidare till VD:n - att det upplevs som ett problem 

i produktionen när arbetsbelastningen blir för hög - kan de ändå göra en insats. De kan också 

låta produktionen vara mer involverade i beställningarna som tas, eftersom det egentligen är de 

som besitter specialistkunskapen om hur arbetet går till, ser ut och hur mycket tid som behövs. 

 

För att öka arbetstrivseln och generera en mer positiv stämning på golvet bör man reflektera 

kring arbetsrotation, projektarbeten och utmaningar med produktionspersonalen. Medarbetarna 

har olika mål och drömmar, vilka bör tas tillvara på och försöka förverkliga dem. För vissa kan 

det handla det om att få ett “Hej”, för någon annan handlar det om att få en smörgås och för en 

annan handlar det om att få gå en utbildning för att få lära sig mer. 

 

Gällande negativ stämning, måste chefen och ledarna stå på sig mer när det kommer till 

ryktesspridning, misskötsel och dålig stämning. Det bör formuleras förklaringar som de kan 

framföra samt sätta upp tydligare mål som även förklarar varför beslut tas och varför regler 

finns. 
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5.3 VD 
Problemen på denna nivå misstänks delvis grunda sig i att det finns ett “glapp” mellan VD och 

produktionspersonal. Produktionspersonalen tycks inte förstå varför VD:n behöver genomföra 

förändringar, samtidigt som VD:n inte tycks veta produktionspersonalens åsikter och den 

situation som de upplever. Det kan även finnas ett problem då VD:n delvis är ägare och hanterar 

många ekonomiska krav och arbetsuppgifter, medan produktionspersonalen vill att han ska vara 

mer intresserad för personalhanteringen. Fredriksson (2007) menar att om den högsta chefen i 

en organisation är mindre kompetent, engagerad eller ambitiös än vissa andra i organisationen 

så kommer dessa människor att anpassa sig genom att sänka ambitionsnivån och engagemanget, 

alternativt till och med söka sig till en annan arbetsplats. 

 

Problem kan även grunda sig i att VD:n säger sig vara mindre bra på att delegera 

arbetsuppgifter, vilket kan leda till stor arbetsbelastning. Det framkommer att VD:n har tydliga 

visioner om hur ledarskapet ska skötas och hur personalhanteringen bör vara, men som 

sannolikt inte förverkligats då det inte prioriteras. Att det förespråkas bestämda poster i 

företaget, kan även vara en bidragande orsak till “vi och dom” -känslan då 

produktionspersonalen kommer längre ifrån chefer och kan även leda till att kommunikationen, 

informationen och feedbacken brister. Dessa komponenter definieras av Åteg et al., (2004) som 

viktiga för ett fungerande ledarskap. 

 

VD:n är mån om att bra prestation ska ge belöning- i form av studiebesök på utförda arbeten 

eller i form av bonus- men är det verkligen det som produktionspersonalen anser vara belöning 

för dem? Det har klartgjorts vid flertalet tillfällen att de är missnöjda över den indragna 

frukostmackan och fruktkorgen som var en del av deras vardag, vilket kan vara en mer lämplig 

belöning för dem än bonus och studiebesök. Som Kaufmann och Kaufmann (2010) förklarar, 

är belöningar viktiga för individer i arbetslivet. Förändringen som medförde ändrade arbetstider 

tolkas även vara en negativ motivationsfaktor hos personalen, vilket man bör se över andra 

lösningar vid. 

 

En del av produktionspersonalen är missnöjda över sina löner, vilket VD:n bör fundera över att 

reglera, alternativt ge en förklaring till varför lönenivån är som den är idag. VD:n tycks vilja 

främja ett ökat engagemang på företaget för alla anställda och bör då ställa sig frågande till 

främjande lösningar som kan vara genomförbara. Det framkommer trots allt i intervjuerna att 

företagets varumärke kan påverkas genom att de anställda anser att personalhanteringen är 

bristfällig, vilket VD:n och chefer bör förändra. 

 

Lösningar för problemen på denna nivå grundar sig i att arbeta för att skapa ett förtroende hos 

de produktionsanställda. Detta kan göras genom att ta hänsyn till deras behov för att främja 

engagemang och motivation för alla anställda. “Småsaker” som inte är för krävande att ordna 

bör ordnas, för att visa intresse för de anställda. Det kan handla om förmåner och belöningar 

som uppskattas hos personalen. Det är även viktigt att VD:n står på sig i åsikter och frågor som 

inte är möjliga att ordna, för att tydliggöra det för personalen. Detta kan medföra att de kan 

“Släppa gammalt och se framåt”. Som högsta chef är det även viktigt att leva upp till det man 

förväntar sig av sina anställda, samtidigt som man föregår med ett gott exempel, då den högsta 
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positionen har tendens att kunna påverka en viss beteendenivå hos de anställda. Fredriksson 

(2007) menar att en duktig chef bör lyfta organisationen genom att attrahera andra duktiga och 

engagerade människor samt lyfta engagemang och ambitioner hos vissa i den existerande 

organisationen. 

 

VD:n måste utreda vad som gör de anställda motiverade och engagerade och därefter skapa 

förutsättningar för dem. För att tillfredsställa de anställdas behov av att utvecklas, testa nya 

utmaningar samt ta mer ansvar, kan delegering av arbetsuppgifter, utbildningar, arbetsrotation 

och projektarbeten erbjudas till personalen. Som VD är det uppskattat av chefer, ledare och 

produktionspersonal att vara lyhörd och se till de anställdas behov. Även genom att uppmuntra 

medbestämmande och låta produktionspersonalen delta i fler beslut som tas. 

 

Då produktionspersonalen delvis ser ledarskapet som bristande, är det av stor vikt att fokusera 

på att förbättra det. Chefer och ledare ska ha riktlinjer om vilken typ av ledarskap som ska 

finnas på företaget samt hur det ska anpassas. Chefer och ledare måste få det stöd och de 

förutsättningar de behöver för ett anpassat ledarskap. VD:n själv måste även ifrågasätta om han 

får de förutsättningar som han behöver av sina medarbetare, samt tydliggöra för personalen vad 

han i sin tur kräver av dem i arbetet. 

 

En väsentlig faktor att ta hänsyn till, är att stötta chefen och ledarna som till viss del får uppleva 

för mycket negativitet i sina arbeten. Handlingsplanerna som denna studie resulterar i, kan göra 

att samtliga nivåer behöver extra stöd. På de andra nivåerna har bristen av feedback uppkommit 

och det är således lika viktigt för VD:n att ge feedback till anställda. Genom att ge en mer 

personlig feedback visar det medarbetarna uppskattning samtidigt som de även har i uppgift att 

ge feedback tillbaka. Genom att visa mer intresse och komma närmre individer skapas 

förståelse. Vid tillfällen då en individ gjort en utmärkande prestation, bör man som ledare hellre 

visa ett intresse för hur individen tänkte och vilka strategier han eller hon använde sig av, än 

ekonomiskt belöna det faktiska resultatet (Söderfjell, 2012). 

 

För att öka engagemanget och motivationen på arbetsplatsen bör VD:n uppmuntra 

medarbetarna till deltagande i intressegrupper, medbestämmande, fackklubbar, projektarbeten, 

arbetsrotation mm. 

 

En generell upplevelse finns vid att både VD, chefer och ledare har mycket ansvar och har 

således många arbetsuppgifter att sköta. Chefen har ett personalansvar och påpekar att tiden 

inte alltid räcker till. Ett alternativ för att lösa detta kan vara att delegera ut, eller anställa en 

person, som endast arbetar med personalansvaret på företaget. Detta i sin tur kan förenkla 

arbetet för hela hierarkin, då var och en enklare kan fokusera på sin specifika uppgift. För att 

öka produktiviteten och personalens effektivitet bör engagemang och motivation underhållas i 

företaget genom att bli en del av de vardagliga arbetsrutinerna. 
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5.4 Sammanfattning av empiridiskussion 
Nedan presenteras en sammanfattning och slutsats av den empiriska diskussionen på de olika 

nivåerna; produktionspersonalen, chef- och ledare samt VD. Genom empirin har vi urskilt 

olikheter och likheter i samtliga respondenters svar, som vi anser är faktorer som påverkar 

engagemanget i företaget. 

 

5.4.1 Olikheter mellan organisationsnivåer 
Inbesparingar i företaget: De olika nivåerna i företaget är oense om vad som bör göras som en 

“besparing” i företaget eller inte. Chef, ledare och VD anser att det var nödvändigt att bespara 

de anställda den traditionella frukostmackan och fruktkorgen då företaget var inne i en sämre 

ekonomisk period. Chef, ledare och VD menar att de gjorde den bedömningen för att utesluta 

att säga upp personal i företaget. Produktionspersonalen i sin tur, anser att frukostmackan och 

fruktkorgen var en förmån för dem som togs bort och som inte tillbakafördes när det sedan gick 

bra för företaget igen, vilket får produktionspersonalen att känna sig lågt prioriterade. 

Produktionspersonalen menar att fruktkorgen inte bara sågs som en förmån för dem, utan även 

som något som var bra för kroppen. Vidare anser bland annat produktionspersonalen att det 

måste ske en nyinvestering av flertalet maskiner, vilket även nämns på ledarnas nivå. Chef och 

VD nämner inget om nyinvesteringar i maskiner, men påtalar att det nu går bra för företaget 

rent ekonomiskt. 

 

Vad som är förmåner och belöningar för personalen: VD:n uttalar sig om att personalen ska 

belönas rent ekonomiskt eller genom att få möjlighet till att åka på studiebesök till platser där 

deras produkter används. Produktionspersonalen i sin tur menar att det är de gamla förmånerna 

i form av frukostmacka, fruktkorg och föregående arbetstider som uppskattas och som de vill 

ha tillbaka. 

 

Produktionspersonalens löner och utvecklingsmöjligheter: VD:n beskriver att personalen ska 

känna att de kan utvecklas och sträcka sig i sina arbetsuppgifter. Vidare antyder VD:n att det 

finns utvecklingsmöjligheter, medan produktionspersonalen anser att det inte finns någon stege 

att klättra på i företaget för att utvecklas, delvis när det gäller lön, men även gällande utbildning. 

 

Feedback inom företaget: Produktionspersonalen påpekar att det finns en brist hos chefer och 

ledare när det gäller att ge feedback till personalen. Detta är en viktig faktor som 

produktionspersonalen menar drar ner engagemanget. Chefer och ledare i sin tur betonar vikten 

av att ge och ta feedback inom företaget då det är en bidragande faktor till ett ökat engagemang. 

Vidare påtalas att feedback är en viktig del inom ledarskap för att undvika oengagemang hos 

de anställda, dock inte i den grad som chefen och ledarna i verkligheten ger feedback till 

produktionspersonalen. VD:n å andra sidan, menar att ämnet feedback diskuteras till stor del på 

utvecklings- och lönesamtal hos de anställda. Vidare förklarar VD:n att det är viktigt att behålla 

sina poster i företaget, vilket innebär att det är produktionspersonalens närmsta chef och ledare 

som ska ansvara för att ge feedback till dem. 

 

Kommunikation och information: Produktionspersonalen känner sig överkörda i beslut som tas 

och anser att det finns en bristande kommunikation och information i företaget. De förstår inte 
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varför vissa beslut tas då de inte får någon förklaring till detta. Chefen och ledare antas vara 

medvetna om att det finns en brist vid att förmedla information till produktionspersonalen 

gällande förändringar, men att det är viktigt med en tydlig kommunikation och information 

inom företaget. VD:n påpekar således att det är viktigt att ha en rak och rättvis kommunikation 

i företaget. VD:n, chef och ledare tycks vara ense om vikten av att förklara varför beslut tas i 

företaget samt att information framförs hos resterande i personalen, vilket 

produktionspersonalen inte samtycker. 

 

Utveckling av företaget: Chefer, ledare och VD:n påpekar betydelsen av att företaget utvecklas 

för att kunna hänga med på marknaden. Detta tolkar vi som en orsak till den flexibla arbetstiden 

som tillkommit för att kunna vara mer flexibla och de ekonomiska neddragningarna på grund 

av ett ökat tryck från marknaden. Dessa faktorer är produktionspersonalen missnöjda med då 

de “Vill ha kvar det gamla”, som den inarbetade fredagen i veckan samt tidigare förmåner. 

Chefen och ledarna anser att produktionspersonalen inte ser till helheten och visar låg förståelse 

till varför beslut fattas. Produktionspersonalen menar i sin tur att alla nya beslut och 

förändringen som skett i företaget enbart påverkar dem negativt. 

 

Produktionspersonalens upplevelse av ett attraktivt arbete: Det tycks finnas en olikhet vid 

VD:ns antagande om produktionspersonalens upplevelse av ett attraktivt arbete i sina 

arbetsuppgifter, jämfört med vad chef, ledare och produktionspersonalen anser. VD:n förmodar 

att de anställda ser sina arbeten som attraktiva arbeten då företaget tillverkar fina produkter. 

Chefen och ledarna tror inte att produktionspersonalen ser sina arbeten om attraktiva arbeten 

p.g.a. stress och enformighet i arbetsuppgifterna. Produktionspersonalen däremot, tolkas inte se 

sina arbeten i sig som attraktiva arbeten, men känner sig nöjda och tillfreds med sina 

arbetsuppgifter då de vet vad de ska göra samt att det är bekvämt med ett arbete nära hemmet. 

 

Vad som ska göras för att öka engagemanget: VD:n, chef och ledare är till stor del överens om 

vad som behövs göras för att öka engagemanget. Detta handlar om att tydliggöra mål, redovisa 

företagets framgångar hos personalen, stärka självkänslan inom företaget samt att ge mer 

feedback. Produktionspersonalen menar istället att de saker som behövs göras för att öka 

engagemanget handlar om att skapa ett gott klimat, få en bättre samverkan med chefer, ledare 

och ledningen samt reglera den flexibla arbetstiden. Utifrån detta kan vi utläsa att det finns ett 

glapp mellan vad chef, ledare och VD anser, gentemot produktionspersonalen. 

 

5.4.2 Likheter mellan organisationsnivåer 
Engagemanget måste ökas: samtliga respondenter i studien är överens om att engagemanget i 

företaget kan och bör ökas. Respondenterna är eniga om att det är allas ansvar att åstadkomma 

detta. 

 

Den goda arbetsmiljön: Generellt sett kan vi även utläsa av respondenterna att det finns en fin 

arbetsmiljö i företaget som bör värdesättas hos de anställda. Samtliga finner sina arbetsuppgifter 

tillfredsställande och flertalet påpekar att miljön på företaget är fräscht samt att lokalerna 

upplevs vara fina att arbeta i. 
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Betydelsen av en bra kommunikation: Utifrån analysen kan vi utläsa att samtliga respondenter 

förespråkar en tydlig kommunikation samt att bra information ska finnas i företaget mellan de 

olika nivåerna, trots att det finns brister i den nuvarande kommunikationen och informationen. 

 

Förväntningarna på varandra i företaget: Respondenternas förväntningar på varandra stämmer 

överens då samtliga förväntar sig att alla ska göra sitt bästa utifrån sina förutsättningar. VD, 

chef och ledare påpekar att det är viktigt med lojalitet, produktionspersonalen påpekar att det 

är av vikt att “vi och dom”- känslan försvinner, vilket chefen och ledarna uppmärksammat. 

Produktionspersonalen förväntar att det ska finnas en bra samverkan hos alla på företaget, vilket 

kan ha en negativ påverkan av de strikta poster i företaget som VD:n förespråkar. 

 

Orsaker till omotivation och oengagemang: Samtliga respondenter har en liknande bild av vad 

som orsakar omotivation och oengagemang på arbetsplatsen. VD, chef och ledare anser att det 

främst är otydliga mål och när anställda inte kan påverka sin arbetssituation som orsakar 

oengagemang. Produktionspersonalen förklarar i sin tur att det kan uppstå när “Inget flyter på”, 

vilket kan jämföras med föregående svar om att inte kunna påverka arbetssituationen. Andra 

faktorer som benämns är feedback, stress och “vi och dom”-känslan, vilket de flesta 

respondenter nämnde flertalet gånger under intervjuerna. 

 

Vad som främjar engagemang: Respondenterna är eniga om vissa faktorer som anses främja 

engagemang, nämligen; utveckling, utmanande och intressanta arbetsuppgifter, feedback samt 

problemlösningar. VD, chef och ledare nämner även tydlighet gällande mål och beslut. 

Produktionspersonalen anser även att involvering i projekt är främjande för engagemang, vilket 

kan jämföras med utmanande och intressanta arbetsuppgifter samt vid problemlösningar. 

 

 

5.5 Etiska dilemman i resultatet och analysen 
I studien kan vi finna tre etiska dilemman, vilka vi kommer att presentera nedan. 

 

Det första dilemmat som vi kan utläsa har sin grund i att det föreligger ett grupptryck och en 

viss jargong på företaget, vilket leder till att personalen inte vågar “Gå emot strömmen”, trots 

att det finns en inre vilja av att göra det. Genom den uppfattningen som beskrivs av makt, 

maktobalans och maktkamper, vågar troligtvis inte alla säga som de tycker. Det vi då ställer oss 

kritiska till är om alla har lika åsikter och hur sanningsenliga produktionspersonalens svar är då 

vi fick övervägande liknande svar. Vi ställer oss därför kritiska till hur påverkade de är av 

varandra gällande åsikter och arbetssituation. 

 

Det andra dilemmat grundar sig i frågan; hur kan stämningen uppfattas vara övervägande 

negativ på företaget, samtidigt som respondenterna verkar vilja hitta lösningar på det bristande 

engagemanget? Det kan ses som ett dilemma då några respondenter menar att de skulle våga 

“Gå emot strömmen” och hitta lösningar på det bristande engagemanget, trots det upplevs det 

inte.   
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Det tredje dilemmat att ta hänsyn till är vad som egentligen är definitionen av “chef” enligt 

produktionspersonalen. Emellanåt upplevs det som att definitionen “chef” används för att 

enbart få skylla på någon som är högre upp i hierarkin än en själv, för att man ser sig i underläge. 

Vid intervjutillfällena insåg vi även att det kan finnas en delad syn på vilka som faktiskt är 

ledningen, vilka som är chefer samt vilka som är ledare. Detta kan leda till att många chefer blir 

utpekade och får ta kritik som de inte borde, samtidigt som någon annan undgår detta. 

 

Som vi tidigare nämnt, är syftet främst att studera engagemanget i produktionen på företaget 

och sedan få olika perspektiv på engagemanget genom att jämföra andra berörda parters (chef 

och ledare samt VD) syn på engagemanget. Utifrån detta finns det flertalet anställda som vi inte 

har tagit hänsyn till. Exempel på dessa titlar är säljare, ekonomer och IT-personal. Vi inser att 

även dessa spelar stor roll för hur engagemanget på företaget och vad som upplevs ute i 

produktionen, då dessa har sina kontor “Bakom betongväggen”, liksom VD:n. Som det tidigare 

beskrivits är det främst mellan tjänstemännen “Bakom betongväggen” och 

produktionspersonalen som det förekommer en “vi och dom” - känsla, men eftersom att även 

intervjuade ledare och chefer är medvetna om detta är det troligt att en allmän känsla kring detta 

upplevs i företaget. 

 

 

6 Slutsats 
Följande kapitel presenteras de grundläggande slutsatserna av studien samt de 

handlingsplaner som studien har resulterat i. 

 

 

6.1 Handlingsplaner 
Nedan följer en presentation av tre handlingsplaner på diverse nivå av respondenterna i studien. 

I handlingsplanen redovisas varje nivås problem som har analyserats utifrån respondenternas 

svar i resultatet och analysen. Varje problemområde har tillämpats lösningar samt förklaringar 

till varför det bör lösas. Utifrån de lösningar som vi har kommit fram till samt övervägandet av 

varför de ska lösas, förmodas ett högre engagemang och motivation kunna främjas i företaget. 

 

 

Produktionspersonal 

Problem Hur kan det lösas? Konkreta lösningar Varför ska det 

lösas? 

Känslan av att 

känna sig 

”överkörd”. 

Genom ett ökat inflytande 

och medbestämmande. 

Gäller främst i frågor kring 

variabel arbetstid, förmåner 

och beslut som tas. 

Genom regelbundna 

informationsmöten och 

genom att låta personalen 

få vara med och rösta fram 

beslut i frågor som det 

finns möjlighet för 

personalen att påverka. 

För att få en bättre 

sammanhållning i 

företaget och ett 

stärkt förtroende hos 

ledare, chefer och 

VD. 
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”Vi och dom”- 

känslan. 

Genom ett större förtroende 

för ledare, chefer och VD 

samt genom bättre 

samverkan mellan nivåerna 

i företaget. 

Genom ökat samarbete och 

grupp- och 

fritidsaktiviteter. 

För att få ett 

trevligare 

arbetsklimat samt en 

bättre gemenskap i 

företaget. 

Negativ 

stämning. 

Genom att förverkliga “Gå 

till jobbet med en positiv 

inställning” och genom att 

ge varandra förutsättningar 

för en bra dag. Även genom 

att förhindra 

ryktesspridning. 

Genom uträttande av en 

tydlig personalpolicy som 

medvetengörs hos samtliga 

anställda på företaget. 

Genom feedback och gott 

bemötande av alla 

anställda. 

För att skapa 

positivitet och 

välmående inom 

företaget. 

Minskat 

förtroende för 

ledare, chefer 

och VD. 

Genom att få en bättre 

förståelse för de olika 

posternas arbetsuppgifter 

samt vilka krav de ställs 

inför. 

Genom “studiebesök” på 

kontorssidan för att ta del 

av varandras 

arbetsuppgifter. 

För att få en bättre 

gemenskap och 

därmed lära känna 

varandra. 

Upplevelsen 

av ”Ingen 

personlig 

utveckling”. 

Genom utmanande 

arbetsuppgifter, tillåtelse av 

att testa nya saker samt 

större ansvarstagande. 

Genom utbildning, 

arbetsrotation och 

projektarbeten. 

För att få känna 

stolthet och ansvar i 

sitt arbete. 

Brist på 

feedback. 

Genom att ge och ta 

konstruktiv feedback på alla 

nivåer i företaget. 

Genom att feedback blir en 

del av det vardagliga 

arbetet, samt uppföljning 

av det på löne- och 

utvecklingssamtal. 

För att känna 

uppskattning samt 

öka produktiviteten i 

företaget. 

Lågt 

engagemang. 

Genom reflektion av varje 

individs motivationsfaktorer 

samt anordning av 

individanpassade 

förutsättningar. 

Genom feedback, 

utmanande arbetsuppgifter 

och större involvering i 

företaget. 

För att öka 

produktiviteten för 

företaget och 

individen samt skapa 

en upplevelse av en 

bra arbetsplats. 

 

Chefer och ledare 

Problem Hur kan det lösas? Konkreta lösningar Varför ska det lösas? 

Krävande roll av 

att “sitta mitt 

emellan” samt 

val av ledarstil. 

Genom att ha en 

bättre 

kommunikation 

gentemot alla 

anställda. 

Genom att utforma en 

ledarstil som passar 

företaget som alla chefer 

och ledare utgår ifrån. 

Omfördelning av 

arbetsuppgifter för att 

För att tydliggöra 

arbetsuppgifter och kunna 

fokusera på arbetsuppgifter 

som tillhör den specifika 

tjänsten, för att höja 

kunskapen och 
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kunna lägga fokusering vid 

få arbetsuppgifter. Genom 

omfördelning av 

arbetsuppgifter bör någon 

specifikt fokusera på 

personalfrågorna. 

 

kompetensen i företaget. 

Genom att få mer stöd för 

posterna, ökar 

sannolikheten att de i sin 

tur kan ge mer stöd till 

produktionspersonalen. 

Kommunikation. Genom att ägna tid 

och reflektion till 

hur 

kommunikationen 

ska ske till 

personalen. Genom 

att vara tydlig och 

ärlig i sättet att 

kommunicera. 

Genom personlig 

kommunikation vid 

regelbundna 

informationsträffar, 

informera kring aktuellt 

läge. 

För att öka medvetenheten 

hos de anställda samt ha en 

bättre framförhållning för 

att skapa trygghet och 

involvering. 

 

 

“Vi och dom”- 

känslan. 

Genom att skapa ett 

större intresse för 

varandras 

arbetsuppgifter. 

Genom att ibland se 

bort från poster för 

att inte skapa 

maktpositioner. 

Genom att visa sig mer ute 

i produktionen samt 

uppmuntra personalen att 

återuppliva 

Intressegruppen. 

För att öka samarbetet och 

gemenskapen i företaget. 

 

Vid 

genomförande av 

förändringar och 

händelser. 

Genom att 

informera händelser 

och beslut i tid samt 

genom en rak och 

tydlig 

kommunikation, 

förklara varför 

beslut tas och vad 

de kommer leda till. 

Genom att skapa tillfällen 

då informationen kan 

medvetengöras och frågor 

kan ställas av personalen. 

För att skapa trygghet, 

förtroende och 

medvetenhet. Bör även 

förhindra ryktesspridning 

då informationen sker 

muntligt av berörda. 

Utesluten 

feedback. 

Genom att göra det 

till en vardaglig 

rutin att kunna ge- 

och ta feedback. 

Genom att ge personlig 

feedback främst till 

produktionspersonalen. 

För att skapa ett positivt 

arbetsklimat samt öka 

produktiviteten. 

Negativitet och 

dålig stämning. 

Genom att sätta sig 

in i varandras roller 

och försöka förstå 

varför negativitet 

och dålig stämning 

råder.  

Genom att föregå med ett 

gott exempel samt försöka 

följa upp “dåliga rykten” 

för att kunna reda ut dem 

och sedan förhindra att nya 

skapas. Även genom 

För att skapa ett positivt 

arbetsklimat samt för att bli 

mer engagerade. 



55 
 

uträttande av en 

personalpolicy 

medvetenhetsgöra den för 

samtliga i företaget. 

Lågt 

engagemang. 

Genom att 

reflektera kring sig 

själv och hur man 

själv blir motiverad, 

för att sedan kunna 

hjälpa andra att bli 

motiverade. 

Genom att erbjuda de 

anställda utmanande 

arbetsuppgifter samt låta 

samtliga på företaget 

deltaga i en process kring 

motivation och attraktivt 

arbete. 

För att göra företaget mer 

konkurrenskraftigt samt 

skapa välmående i 

företaget. Även för att 

skapa en upplevelse av en 

attraktiv arbetsplats. 

 

 

VD 

Problem Hur kan det lösas? Konkreta lösningar Varför ska det lösas? 

“Glappet” 

mellan nivåer. 

Kan lösas genom en 

bättre samverkan mellan 

tjänstemän och 

produktionspersonal. 

Genom att utforma 

blandade arbetsteam och 

en förändring av 

kontorslösningen. 

För att tjänstemännen ska 

komma närmare 

produktionspersonalen 

som i sin tur minskar “Vi 

och dom”-känslan. 

Missnöjdheten 

med förmåner. 

Genom att skapa sig en 

förståelse av vad som är 

förmånsenligt hos 

personalen samt vad som 

uppskattas av dem. 

Låt personalen besvara 

enkäter kring vad som är 

förmåner för dem samt 

vilka förutsättningar och 

önskemål som ska 

uppfyllas för skapandet 

av motivation och 

engagemang. 

För att få en mer 

motiverad och glad 

personal. 

“Ingen stege”. Genom att uppmuntra 

lärande och 

kompetensutveckling 

samt förklara för 

personalen fördelarna 

med utveckling. 

Genom att erbjuda 

utbildning och 

utmanande uppgifter som 

får personalen att 

utvecklas. Dock är det 

under förutsättning att det 

går att belöna, t.ex. 

genom ny befattning eller 

högre lön. 

För att skapa en mer 

motiverad och engagerad 

personal som känner att 

de ska kunna utvecklas 

om de vill, samt kunna få 

feedback. 



56 
 

Orolig och 

negativ 

stämning i 

företaget. 

Genom en bättre 

kommunikation och 

information kring bl.a. 

händelser och beslut i 

företaget. 

Genom möten och 

aktiviteter som 

personalen får vara med 

och rösta fram. En 

konsult kan även tas in 

vid behov, som hjälp för 

den psykosociala 

arbetsmiljön. 

För att skapa en trygghet 

hos personalen i 

personalfrågor, då det inte 

finns någon befintlig 

personalansvarig. 

Upplevelsen av 

en bristande 

feedback hos 

personalen. 

Genom att se möjligheter 

med att ge personlig 

feedback till hela 

personalen och att hitta 

tillfällen till att göra det. 

Genom att ge en 

personlig feedback till 

samtliga i företaget, utan 

att göra det i flera led. 

Information till övrig 

personal om att feedback 

ska bli en del av det 

vardagliga arbetet, ska 

ske mellan alla nivåer. 

Det är även av stor vikt 

att samtliga visar 

uppskattning för 

varandra. 

För att skapa ett mer 

positivt arbetsklimat med 

en “Team-känsla”. 

Otydlig 

information 

inom företaget. 

Genom att förmedla 

företagets nuläge, vilka 

policyer som gäller samt 

tydliggörande av mål 

inom företaget. 

Genom månadsmöten, 

aktuella informationsbrev 

och vid att skapa tillfällen 

för eventuella 

frågeställningar hos 

personalen samt 

åskådliggöra policyer och 

mål. 

För att minska orolighet, 

“onödiga frågor” och 

ryktesspridning bland 

personalen. 

Lågt 

engagemang. 

Genom att tydliggöra 

vems ansvar det är att 

skapa engagemang i 

företaget samt skapa 

förutsättningar hos 

personalen för att finna 

engagemang och 

motivation i arbetet. 

Genom att konkretisera 

förutsättningarna som 

behövs hos personalen 

genom exempelvis 

utmanande 

arbetsuppgifter, 

Teamwork, personalens 

önskemål av studiebesök 

och processdeltagande. 

För att öka engagemanget 

i företaget och därigenom 

skapa en mer 

konkurrenskraftig 

personal och företag. 

Även för att skapa en 

attraktiv arbetsplats. 

 

 

Syftet med handlingsplanerna är att höja engagemanget på arbetsplatsen. Eftersom varje 

organisationsnivå erhåller en varsin handlingsplan är syftet att de ska kunna tillämpas i det 

vardagliga arbetet på ett genomförbart sätt. För att tillämpa dessa i praktiken läggs ansvaret på 

cheferna att göra problemområdenas lösningar konkreta och realiserbara. Vår idé med 
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handlingsplanerna var att göra de så lättförståeliga och konkreta som möjligt för att kunna 

användas på andra företag där det råder bristande engagemang. Handlingsplanerna är anpassade 

till företag eller personer som inte är insatta i ämnet för att göra dessa begripliga. 

 

6.1.1 Modeller och strategier 
För att komplettera handlingsplanerna presenteras fler modeller och strategier som är praktiskt 

anpassade för att kunna höja engagemanget på arbetsplatser. Dessa kan användas genom en 

ansvarig som utför dessa och ansvarar för dess uppföljning. Modellerna och strategierna syftar 

till att samtliga inom företaget deltar och gemensamt skapar idéer för främjande av 

engagemang.  

 

Det är lika viktigt att fokusera på hur engagemang kan främjas i organisationer, som det är att 

ta reda på orsakerna till vad som gör individer engagerade i arbetet. För att bidra till ett ökat 

engagemang hos medarbetarna kan man exempelvis använda sig av Moveit-egenskaper som 

presenteras i Åtegs, et al., (2005) teori, som syftar till att höja engagemanget och som skapar 

förutsättningar för ett kontinuerligt arbetsmiljöarbete. 

 

En annan metod som kan tillämpas för att främja engagemang är att utveckla regenerativt 

arbete som Kira (2003) definierar som utvecklande av mänskliga resurser. Genom att utveckla 

de mänskliga resurserna tros en hållbar grund för individuell- och organisationsutveckling 

läggas. Genom att skapa ett arbete som innehåller variation, meningsfulla uppgifter och 

målformulering, skapas potential för utveckling och bidragande till engagemangsskapande 

aspekter. Till följd av det regenerativa arbetet blir arbetet även begripligt, hanterbart och 

meningsfullt hos arbetstagaren, något som författarna Åteg, et al., (2004) och Antonovsky 

(1991) även lyfter fram. 

 

En tredje metod för att främja engagemanget på arbetsplatsen handlar om ledarskapets roll och 

de anställdas möjligheter att påverka sitt arbete samt göra sina röster hörda. Kira (2003), Åteg, 

et al., (2004), Söderfjell (2012) och Fredriksson (2007) betonar vikten av ledarskapets roll i 

dagens samhälle då det ställs nya och högre krav på individen på arbetsplatsen. Ledarskapet i 

denna roll är bland annat att leda dialoger, hantering av arbetsroller och arbetets gränser, 

samtidigt som det är viktigt att ledarskapet är innovativt och att det finns en vilja. Det är därmed 

viktigt för företaget att man väljer vilket ledarskap som ska tillämpas hos samtliga ledare och 

chefer. Ledarskapet bör, liksom Fredriksson (2007) antyder, innefatta att lyfta organisationen 

genom att attrahera andra duktiga och engagerade människor samt lyfta engagemang och 

ambitioner hos vissa i den existerande organisationen. 

 

Den fjärde och femte metoden för att främja engagemang och motivation på företaget kan ske 

genom två processer, där syftet är personalens medverkan i att komma fram till faktorer som 

främjar attraktivt arbete och motivation på arbetsplatsen. 

 

Den ena modellen kallas för Fokusgrupper Attraktivt Arbete – en grupp av personalen och 

innebär att deltagarna diskuterar vad de ser som attraktivt i sina arbeten, vad det är som gör det 

attraktivt samt vad de kan göra för att öka attraktiviteten. Deltagarna får därefter fundera kring 
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vad som gör att de söker sig till ett arbete, stannar kvar på och känner sig engagerad i. Vidare 

får deltagarna även fundera över vad som gör deras nuvarande arbeten attraktiva samt vad som 

är viktigt att förbättra. Genom att använda sig av denna typ av modell ges en förklaring till vad 

de anställda finner som attraktivt på arbetsplatsen samt vilka typer av åtgärder som anses borde 

tillämpas för att skapa en mer attraktiv arbetsplats hos de anställda. 

 

Den andra modellen kallas för Temperaturmätning och handlar istället om att fokusera på vad 

det är som skapar engagemang och motivation på arbetsplatsen och hur detta kan gynnas 

ytterligare. Syftet är att deltagarna ökar medvetenheten kring vad de anser gynna motivation 

och engagemang samt identifierar områden som kan utvecklas för att gynna detta ytterligare. 

Genom detta arbetssätt ökar deltagarnas medvetenhet kring de områden som diskuteras och 

motivationen tros öka när det gäller att genomföra förändringar. Processen avslutas med att en 

handlingsplan utformas. 

 

Processerna anses dels kunna främja attraktivt arbete och motivation på arbetsplatsen och dels 

skapa lösningar på problem inom medbestämmande, lyhördhet, förtrogenhet och “Vi och dom”-

känslan. Genom att personalen får arbeta i blandade arbetsgrupper med processerna förmodas 

en gemenskap och en “Vi”-känsla kunna skapas. 

 

 

6.2 Avslutande kommentarer 
Studien visar att engagemang och motivation har en väsentlig inverkan på organisationer i deras 

dagliga arbete och även i ett överlevnadssyfte. I det inledande kapitlet förklaras vår egen syn 

på engagemang på arbetsplatser genom en modell, (se “Figur 1” på sida åtta). I modellen 

förklaras ett samband mellan hur individen själv och dess förutsättningar samspelar med andra 

individer och i sin tur deras förutsättningar. Vi kan även utläsa att arbetstillfredsställelse och 

arbetsrelaterat engagemang, motivation, krav, kontroll och ledarens roll samt attraktivt arbete 

ligger till grund för hur engagemanget på arbetsplatsen kommer att utformas. Genom att 

undersöka vad individens engagemang har för betydelse för organisationen, vad det innebär att 

vara engagerad samt vad ledaren har för betydelse för engagemanget, har modellen förstärkts 

genom studien då den visat att dessa faktorer har ett starkt samband. 

 

Engagemang och motivation är relativt svåra begrepp att definiera, vilket vi genom studien 

kunde utläsa. Det tycks vara enklare för individer att fokusera på faktorer som man inte är nöjd 

med eller ser som negativt, före faktorer som är bra och fördelaktiga. Studien har resulterat i en 

ökad förståelse av de anställdas upplevda grad av engagemang och motivation, vilka faktorer 

som orsakar ett lägre engagemang samt vad som bidrar till ett högre engagemang.  

 

Genom identifieringen av dessa faktorer och utformningen av handlingsplaner, anser vi att vårt 

syfte med studien är besvarat.  Studien visar dock att för lite tid läggs på att arbeta och reflektera 

kring engagemang i arbetet och på arbetsplatsen, vilket kan påverka de psykosociala delarna 

negativt hos personalen. Studien har även visat att förväntningar på engagemanget och 

motivationen inom organisationen kan variera och detta beror främst på vad man har för relation 

till varandra bland personalen. En eventuell kunskapslucka kan finnas vid att trots att individer 
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är medvetna om vilka faktorer som kan frambringa engagemang och känslan av engagemang, 

upplevs den ändå inte i alla företag.  

 

Studien har resulterat i tre handlingsplaner där varje nivå på företaget erhåller varsin 

handlingsplan där specifika lösningar rekommenderas. Generellt visar studien att företaget har 

många delar som behöver arbetas med för att höja engagemanget och för att få en trevligare 

arbetsplats. “Vi och dom” -känslan är återkommande genom studien och är en grund till varför 

engagemanget är lågt och att en negativitet finns. Negativiteten är således en central del i 

studien och en faktor som hindrar främjandet av engagemang, då det finns en brist i tydligheten 

kring kommunikation, information. beslut, feedback och medbestämmande. 

 

Genom att besvara vårt syfte och våra frågeställningar (se sida 10 under rubrik 1.4) kan vi utläsa 

att individernas engagemang för organisationen har en stor betydande roll för företaget. Ett 

dåligt engagemang har visat sig resultera i en negativ stämning som drar ner effektiviteten inom 

företaget. Genom studien kan vi även utläsa att ledarens roll har stor påverkan på de anställdas 

grad av engagemang då det är chefer och ledare som skapar förutsättningar för personalens 

engagemang. Utifrån studiens resultat kan vi utläsa vilka faktorer som kan bidra till ett högre 

engagemang och vilka effekter det kan ge organisationen, vilket gör att vårt syfte med studien 

har besvarats.  

 

Det ligger en förhoppning vid att studien ska resultera i ett ökat engagemang på arbetsplatsen 

med hjälp av handlingsplanerna, samtidigt som det således ställer ett krav på företaget att 

beskåda studien och problemet med ett seriöst synsätt. En förhoppning finns att studien ska 

frambringa en förståelse bland företag och organisationer att engagemang och motivation är 

viktiga faktorer i det dagliga arbetet och att det därför är värt att lägga tid vid att arbeta med 

dessa frågor. Personalen är ett företags viktigaste tillgång och som ett svar från en respondent 

om hur en positiv inställning och ett ökat engagemang kan främjas;  

 

”Om jag bjuder till så mycket jag kan så bjuder dom till så mycket de kan”. 
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Bilaga 2 
 

Attraktivt arbetsinnehåll 

Arbetstakt – I vilket tempo arbetet utförs. För att bidra till ett attraktivt arbete ska arbetstakten 

bestå av både intensitet, lugna perioder och pauser. Detta innebär att arbetstakten ska variera, 

att tid för reflektion och återhämtning ska finnas samt att det finns kortare tidsperioder för till 

exempel fika eller toalettbesök. 

Fysisk aktivitet – Avser att det som en del i utförandet av själva arbetsuppgiften ingår 

kroppslig aktivitet. Där ingår hälsosam belastning och rumslig förflyttning. 

Arbetstillfredsställelse innehåller dimensioner som handlar om vad den anställde upplever att 

den får ut av att utföra arbetet. 

Förtrogenhet – Innehåller kvaliteter som beskriver att den anställde vet vad som ska göras 

och vad som väntar under dagen. 

Handlingsfrihet – Innebär möjligheten att organisera och styra sitt eget och andras arbete, 

sköta sig själv, planera det egna arbetet, sköta sina arbetsuppgifter själv samt planera arbetet 

för sig själv och andra. 

Praktiskt arbete – Avser att det i arbetsuppgiftens genomförande ingår praktiska moment som 

exempelvis att få jobba med händerna och vara skapande. Skapande i arbete betyder att en 

anställd genom att använda sin förmåga producerar något nytt, speciellt eller liknande. Det är 

alltså skillnad på att skapa och att tillverka något. 

Tankearbete – Innebär att det i arbetet ingår kognitiv verksamhet. Lära nytt är en kvalitet som 

berör lärande både vid utbildningar och i det dagliga arbetet. 

Variation – Avser att det i arbetsuppgiften finns en variation av olika arbetsmoment 

Arbetstillfredsställelse 

Eftertraktad – Avser att den anställde upplever att den har en efterfrågad kompetens, att det 

den gör är viktigt och att den anställde känner sig behövd. 

Erkänsla - delas upp i inre och yttre. Inre erkänsla uppstår av att ha utfört ett bra arbete, och är 

individuell och beror på den egna uppfattningen om hur arbetet bör utföras och vilka resultat 

som ska uppnås. Den yttre erkänsla avser att ifrån andra få uppskattning för det arbete som 

gjorts. 

Status – Innehåller kvaliteterna stolthet, framgång och yrkesidentitet, men kan också styrka 

yrkesidentiteten. Stolthet kan upplevas genom egen utförd arbetsprestation eller utifrån 

organisationens framgång. 

Stimulans - Avser den tillfredsställelse som den anställde känner av att utföra sitt arbete. Det 

kan vara att arbetet är utmanande, personligt utvecklande eller intressant. 

Resultat - Innehåller direkta och synliga resultat, känsla av sammanhang, eller till exempel 

olika produkter. Genom att se direkta och synliga resultat av arbetet som utförs ökas 

tillfredsställelsen, liksom av att tillverka olika produkter. 

Attraktiva arbetsförhållanden 
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Adekvat utrustning – Innebär att organisationen tillhandahåller maskiner, verktyg och 

kringutrustning som är modern och ger förutsättningar för att kunna utföra arbetet med god 

kvalitet, hög produktivitet och hälsosam arbetsbelastning. 

Arbetstid – Den tid som den anställde är på arbetet. Det kan också spela roll i vilken 

omfattning man kan påverka sin arbetstid. 

Fysisk arbetsmiljö – Miljön runt arbetstagaren i arbetet och hur lokaler och inredning ser ut 

samt luften, ljudnivån och hur rent det är. 

Ledarskap – Innefattar hur förtroende, kommunikation och information fungerar mellan 

ledning och anställda. Med information menas att de anställda får veta vad som sker inom 

organisationen. Det är viktigt att ledningen eller ledarskapet är innovativt och att det finns en 

vilja och utvecklingsambition. 

Lojalitet – Lojalitet med företaget avser att den anställde känner för och ställer upp på 

företagets verksamhet, men det gäller också för arbetskamrater. 

Lokalisering – Närhet, alltså avstånd mellan bostad och arbetsplats, om det finns 

kollektivtrafikförbindelser eller till exempel bra cykelvägar 

Lön – Monetär ersättning för utfört arbete. Betydelsen för lönen an variera för olika individer. 

Organisationen – Avser hur företaget ser ut och fungerar. För att arbetet ska ses som attraktivt 

kan företagets storlek, förmåner, utvecklingsmöjligheter och om företaget är framgångsrikt 

kan till exempel spela roll. 

Relationer – Innebär hur det sociala samspelet fungerar i organisationen och kvaliteter genom 

exempelvis empati, att man hjälps åt, att det finns laganda, umgänge, samarbete, ärlighet, 

rättframhet, öppenhet och humor. 

Social kontakt – Avser att det under utförandet av arbetet förekommer mänskliga kontakter av 

något slag, och det kan ske genom kontakt med kunder eller arbetskamrater. Kontakten kan 

ske både som en del i arbetet eller på raster. (Åteg et al. 2004) 
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Intervjufrågor  

 
Medarbetare 

Bakgrund 

Ålder? Utbildning? Arbetat på företaget i antal år? Vad har du för befattning? 

Specialkompetens för din befattning? Tidigare arbeten? Bor i närheten? Hur kommer det sig 

att du arbetar på företaget? 

 

Attraktivt arbete 

Vad gör du på jobbet idag? Arbetsuppgifter? 

Känner du dig tillfreds med dina arbetsuppgifter? Kan du ge ett exempel? 

Ser du ditt arbete som ett “attraktivt arbete”? Kan du ge ett exempel? 

Kan du ge förslag till arbetsledningen om hur jobbet ska kunna göras bättre? 

 

Krav, kontroll och ledarens roll i arbetet 

Kan du påverka din arbetssituation? (ex. krav, kontroll, villkor, arbetsuppgifter, 

medbestämmande mm.) 

Hur väl anser du att dina arbetsuppgifter stämmer överens med din kunskap/kompetens? 

Vad förväntar du dig av ledningen/chef/medarbetare i arbetet? 

 

Motivation och engagemang 

Brukar du reflektera över motivation och engagemang i arbetet? Ser du någon skillnad på 

begreppen? 

Kan du ge exempel på när du är engagerad i ditt arbete?  

Känner du dig någon gång uttråkad och oengagerad i arbetet? Vid vilka tillfällen och vad tror 

du att det beror på? 

Vad tror du skapar engagemang och motivation hos anställda på arbetsplatser? 

Vad tror du skapar “oengagemang” och “omotivation” hos anställda på arbetsplatser? 

 

Hur kan du som medarbetare främja engagemang på arbetsplatsen? 

Hur tror du att cheferna kan främja engagemang på arbetsplatsen? 

Hur tror du att du och dina medarbetare tillsammans kan främja engagemang på 

arbetsplatsen? 

Vems ansvar är det att skapa engagemang på arbetsplatsen? Upplevs det eller hur kan det 

uppfyllas? 

 

Upplever du att engagemanget bör höjas på företaget? Varför/varför inte? 

Har du några frågor eller är det något som du vill tillägga? 

 

 

Ledare/chef 

Bakgrund 

Ålder? Utbildning? Arbetat på företaget i antal år? Vad har du för befattning? 

Specialkompetens för din befattning? Tidigare arbeten? Bor i närheten? Hur kommer det sig 

att du arbetar på företaget? 
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Attraktivt arbete 

Vad gör du på jobbet idag? Arbetsuppgifter? 

Känner du dig tillfreds med dina arbetsuppgifter? Kan du ge ett exempel? 

Ser du ditt arbete som ett “attraktivt arbete”? Kan du ge ett exempel? 

Tror du att de anställda ser sina arbeten som “attraktiva arbeten”? Varför/varför inte? 

 

Krav, kontroll och ledarens roll i arbetet 

Kan du påverka din arbetssituation? (ex. krav, kontroll, villkor, arbetsuppgifter, 

medbestämmande mm.) 

Hur väl anser du att dina arbetsuppgifter stämmer överens med din kunskap/kompetens? 

Hur väl insatt är du i medarbetarnas arbetsuppgifter? 

Vad förväntar du dig av ledningen/chefer/medarbetare i arbetet? 

 

Motivation och engagemang 

Brukar du reflektera över motivation och engagemang i arbetet? Ser du någon skillnad på 

begreppen? 

Kan du ge exempel på när du är engagerad i ditt arbete?  

Känner du dig någon gång uttråkad och oengagerad i arbetet? Vid vilka tillfällen och vad tror 

du att det beror på? 

Vad tror du skapar engagemang och motivation hos anställda på arbetsplatser? 

Vad tror du skapar “oengagemang” och “omotivation” hos anställda på arbetsplatser? 

 

Hur kan du som medarbetare främja engagemang på arbetsplatsen? 

Hur tror du att cheferna kan främja engagemang på arbetsplatsen? 

Hur tror du att du och dina medarbetare tillsammans kan främja engagemang på 

arbetsplatsen? 

Vems ansvar är det att skapa engagemang på arbetsplatsen? Upplevs det eller hur kan det 

uppfyllas? 

 

Hur anser du att din ledarstil ser ut? Hur tror du att ditt ledarskap påverkar de anställdas 

motivation och engagemang?  

Hur vill du att medarbetarna ska uppleva arbetet? Har du tänkt på om/hur du kan få det att 

förverkligas? 

 

Upplever du att engagemanget bör höjas på företaget? Varför/varför inte? 

Har du några frågor eller är det något som du vill tillägga? 

 

 

VD 

Bakgrund 

Ålder? Utbildning? Arbetat på företaget i antal år? Befattning? Specialkompetens för din 

befattning? Tidigare arbeten? Bor i närheten? Startade du firman (och vad var då i så fall 

ambitionen?) eller hur kommer det sig att du sökte dig just till detta företag? 

 

Attraktivt arbete 

Vad gör du på jobbet idag? Arbetsuppgifter? 

Känner du dig tillfreds med dina arbetsuppgifter? Kan du ge ett exempel? 

Ser du ditt arbete som ett “attraktivt arbete”? Kan du ge ett exempel? 

Tror du att dina anställda ser sina arbeten som “attraktiva arbeten”? Varför/varför inte? 
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Krav, kontroll och ledarens roll i arbetet 

Kan du påverka din arbetssituation? (ex. krav, kontroll, villkor, arbetsuppgifter, 

medbestämmande mm.) 

Hur väl anser du att dina arbetsuppgifter stämmer överens med din kunskap/kompetens? 

Hur väl insatt är du i medarbetarnas arbetsuppgifter? 

Vad förväntar du dig av ledningen/chefer/medarbetare i arbetet? 

 

Motivation och engagemang 

Brukar du reflektera över motivation och engagemang i arbetet? Ser du någon skillnad på 

begreppen? 

Kan du ge exempel på när du är engagerad i ditt arbete?  

Känner du dig någon gång uttråkad och oengagerad i arbetet? Vid vilka tillfällen och vad tror 

du att det beror på? 

Vad tror du skapar engagemang och motivation hos anställda på arbetsplatser? 

Vad tror du skapar “oengagemang” och “omotivation” hos anställda på arbetsplatser? 

 

Hur anser du att engagemanget ser ut på arbetsplatsen? 

Hur kan du som ledare främja engagemang på arbetsplatsen? 

Hur tror du att cheferna kan främja engagemang på arbetsplatsen? 

Hur tror du att du och dina medarbetare tillsammans kan främja engagemang på 

arbetsplatsen? 

Vems ansvar är det att skapa engagemang på arbetsplatsen? Upplevs det eller hur kan det 

uppfyllas? 

 

Hur anser du att din ledarstil ser ut? Hur tror du att ditt ledarskap påverkar de anställdas 

motivation och engagemang?  

Hur vill du att medarbetarna ska uppleva arbetet? Har du tänkt på om/hur du kan få det att 

förverkligas? 

 

Upplever du att engagemanget bör höjas? Varför/varför inte? 

Har du några frågor eller är det något som du vill tillägga? 
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”Motiverad för vad då? Jag är ju på jobbet och gör det jag ska!” 

 

 

Hej! 

Du är här idag för att delta i en intervju som kommer att handla om engagemanget på din 

arbetsplats. Vi är här för att undersöka hur engagemanget på arbetsplatsen ser ut och hur man 

skulle kunna öka det. Vi ser därmed ditt deltagande som mycket värdefullt då detta i 

slutändan förhoppningsvis leder till ökat engagemang på, till och i ert arbete samtidigt som vi 

också får lära och utveckla vårt vetenskapliga skrivande. 

Anonymitet - Du kommer att vara anonym inom ramen för din befattning. Du kommer alltså 

hamna i en klass -produktionsanställd, chef/ledare och VD. Dina svar kommer att 

generaliseras tillsammans med andras svar i din grupp. Denna studie ska inte ge några 

negativa konsekvenser eller skador för dig som deltar i intervju.  

Du får när som helst avbryta intervjun. 

Inspelning av intervjun är önskvärt då detta kommer att vara ett hjälpmedel för oss när vi ska 

tolka intervjuerna och sammanställa ett resultat.  

Publicering - Denna studie är ett examensarbete och därmed kommer den att publiceras. 

Intervjuer och inspelningar kommer inte att publiceras då de endast är till för oss (Hanna och 

Malin) som stöd i att få denna studie så verklighetstrogen och riktigt som möjligt.  

 

 

 

Jag har tagit del av denna information: ___________________________________________ 

 Namn Datum 

 

 

 

 

Tack för ditt deltagande, det är värdefullt! 

/Hanna & Malin 
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Hej! 

Vi är två stycken tjejer som går sista året på personal och arbetslivsprogrammet på Högskolan 

Dalarna. Under våren kommer vi att arbeta med vårt examensarbete i samarbete med företaget 

du är anställd på. Tanken är att vi genom intervjuer med både ledare/chefer och anställda på 

golvet ska kunna dra slutsatser för faktorer inom arbetet som gör medarbetarna engagerade till 

arbetet men också hur man kan främja engagemanget och motivationen till arbetet.  

 

Vår uppfattning av ordet engagemang är att man kan:  

 Få engagemang- genom exempelvis tydliga mål, intressen och belöningar  

 Ge engagemang- genom att dela med sig av sin kunskap och kompetens  

 Uppleva engagemang- samarbete, känna delaktighet och initiativtagande  

 Utvecklande av engagemang kan ske på organisation- och individnivå  

 Främja engagemang genom ledarskapet- det vill säga skapa förutsättningar för de 

anställda. 

 

 

Har du reflekterat kring vad engagemang innebär och vad som gör just dig engagerad? 

 

 

Vecka 12 planerar vi att befinna oss på er arbetsplats. Vår ambition är att först presentera oss 

för er, men sedan göra en observation i produktionen. Observationen är till för att vi ska få en 

förståelse om hur arbetet går till hos er men också för att främja och ge oss en bättre förståelse 

inför intervjuerna. Under observationen arbetar ni alltså precis som vanligt. 

 

Efter observationen kommer intervjuerna att ske. Vår ambition är att intervjua åtta 

medarbetare från produktionen, tre ledare/chefer samt VD. Urval kommer att ske senare. 

Notera att ditt deltagande är viktigt och att det kan leda till positiva arbetsrelaterade 

förändringar. Deltagandet kommer vara anonymt i den grad att du blir kategoriserad i din 

yrkesroll (produktion, ledare/chef, VD). Resultatet från intervjuerna kommer att slås ihop till 

”generella svar” och därmed kommer ingen att bli uthängd. 

 

 

Tack för att vi får ta del av ert arbete! Vi ses! 

Med vänliga hälsningar 

Malin Lindqvist & Hanna Englund 

 

 
 


