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Förord 
Vi vill rikta ett stort tack till de informanter som tog sig tid att dela med sig av sina 

upplevelser och åsikter om engagemang i arbetet. Ett tack till Företag X och vår 

kontaktperson som gav oss möjlighet att undersöka våra frågeställningar inom verksamheten 

och som har varit till stor hjälp genom sin tålmodighet och besvarat frågor som uppstått under 

arbetets gång. Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare Mattias Strandh som bidragit 

med sin kunskap inom området, feedback och positiva inställning under arbetet med denna 

uppsats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sammanfattning  
Uppsatsens syfte har varit att, utifrån medarbetarnas egna upplevelser, beskriva, tolka och få 
en förståelse för innebörden av begreppet engagemang i arbetet samt vilka faktorer som 
medarbetarna upplevde påverka deras engagemang, både vad gäller organisatoriska och 
individuella faktorer. Syftet omfattade vidare att undersöka medarbetarnas egna upplevelser 
om vad engagemang i arbetet resulterar i. För att uppnå syftet med studien genomfördes 
semistrukturerade intervjuer med elva medarbetare verksamma inom Företag X. Resultatet 
visade att engagemang i arbetet är ett komplext och svårdefinierat begrepp. Vidare visade 
resultatet att det finns olika individuella och organisatoriska faktorer som upplevs påverka 
medarbetares engagemang och att dessa samspelar för att uppnå engagemang i arbetet. Vilka 
individuella och organisatoriska faktorer medarbetarna upplever påverkar engagemanget kan 
även kopplas tillbaka till hur individen förstår innebörden i begreppet. Resultatet visade 
vidare att engagemang i arbetet upplevs som något positivt, där engagemang leder till positiva 
effekter både för den enskilde individen och för organisationen. 

Nyckelord: Engagemang i arbetet, organisatoriska påverkansfaktorer, individuella 
påverkansfaktorer, resultat av engagerade medarbetare 
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Inledning 

Intresset för medarbetares engagemang har ökat de senaste åren hos både praktiker och 

forskare och det finns ett stort forskningsfält inom området (Berglund 2010; Schaufeli, 

Bakker & Salanova 2006). Konsulter inom personal- och arbetslivsfrågor poängterar 

betydelsen av engagemang i arbetet. De levererar verktyg till arbetsgivare för att främja och 

arbeta med medarbetares engagemang för att företag på så sätt ska kunna uppnå 

konkurrensfördelar (Bain & Company 2013). Det finns även studier som visar att engagerade 

medarbetare leder till ökade prestationer, effektivitet och resultat (Kim, Kolb, & Kim 2012). 

Arbetsgivare är idag, mer än någonsin, överens om att anställda är en avgörande faktor till 

innovation, organisatorisk prestation och konkurrenskraft som därmed leder till företagets 

framgång. Med andra ord behöver dagens arbetsmarknad engagerade medarbetare (Bakker & 

Schaufeli 2008). 

Detta kan dock vara en utmaning inom olika områden. Dagens Industri presenterar ett resultat 

som visar att endast 16 % av svenskarna är engagerade i sitt arbete. Det framkom i en Gallup-

undersökning, vars syfte var att mäta hur stort engagemang individer känner för sitt jobb. 

Undersökningen genomfördes 2011-2012 på 230 000 yrkesverksamma som representerade 

142 länder. Artikeln belyser, utifrån undersökningen, att engagerade medarbetare är 

samarbetsvilliga, entusiastiska och innovativa för att nå resultat. Gallup- undersökningen 

lyfter fram att brist på engagemang hos medarbetare kostar företag stora summor pengar, 

medan engagerade medarbetare höjer produktiviteten och minskar frånvaron (Dagens industri 

2013). 

Ett problem med denna typ av undersökning och forskning inom området är att det inte finns 

någon självklar definition av begreppet engagemang i arbetet (Kahn 2010). Problematiken 

upplevs ha sin grund i olika tolkningar, förståelse och förklaringar, vilket inneburit att 

forskare utformat egna definitioner (Berglund 2010). Forskning visar även att engagemang i 

arbetet påverkas av olika faktorer, faktorer som organisationer faktiskt kan påverka men även 

sådant som de inte kan styra över (Shuck, Rocco & Albornoz 2011). 

Vidare belyser forskningen, med kvantitativa metoder, hur arbetsgivare bör arbeta med dessa 

påverkansfaktorer samt att engagerade medarbetare leder till positiva utfall för organisationen 

(Bakker 2010). Då studier som gjorts inom området främst är kvantitativa är förhoppningen 

med vår studie att bidra med en mer djupgående förståelse för begreppet engagemang, vad 
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som påverkar engagemanget och vad det leder till. Det görs genom att undersöka 

medarbetarnas egna upplevelser och åsikter inom området, vilket leder in oss på uppsatsens 

syfte som presenteras nedan. 

 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att beskriva, tolka och få en förståelse för medarbetares upplevelse av 

vad engagemang i arbetet innebär samt vilka organisatoriska och individuella faktorer som 

uppfattas påverka medarbetares engagemang. Syftet omfattar vidare att få medarbetares 

perspektiv på vad engagemang i arbetet antas leda till i praktiken. 

För att undersöka syftet har nedanstående frågeställningar formulerats. 

• Hur upplever medarbetare innebörden av begreppet engagemang i arbetet?  

• Vilka organisatoriska faktorer upplever medarbetare påverkar engagemanget i arbetet? 

• Vilka individuella faktorer upplever medarbetare påverkar engagemanget i arbetet? 

• Vilka uppfattningar har medarbetare om vad engagemang i arbetet leder till?   

 

Studiens syfte undersöks på ett företag som arbetar med kundrelationer och service. Val av 

företagstyp grundar sig i uppfattningen om att engagerade medarbetare är av stor betydelse 

vid kundbemötande och lösningsinriktat arbete. Studien genomfördes på Företag X som 

presenteras närmare i avsnittet “Metod”.  
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Tidigare forskning och teorier 

I följande avsnitt presenteras den teoretiska referensramen utifrån tidigare forskning och 

teori som är av betydelse för syftet med studien. Här redogörs för olika perspektiv på 

begreppet engagemang samt hur forskare har valt att använda begreppet. En genomgång av 

framträdande modeller och vetenskapliga teorier presenteras även gällande organisatoriska 

och individuella faktorer som påverkar medarbetares engagemang. Tills sist presenteras 

tidigare forskning och teorier om vad medarbetares engagemang resulterar i för 

organisationen och den enskilde individen. 

 

Begreppet engagemang 

Intresset för medarbetares engagemang har ökat bland både forskare och praktiker och det 

finns en mängd olika studier i ämnet där begreppet beskrivs med varierande definitioner. 

Forskare menar att Kahn möjligen var grundare till begreppet “employee engagement” med 

sin definition ”... personal engagement as the harnessing of organization members' selves to 

their work roles; in engagement, people employ and express themselves physically, 

cognitively, and emotionally during role performances. ” (Kahn 1990, s. 694). 

Enligt svenska uppslagsverk kan engagemang beskrivas som inlevelse eller intresse. 

Nationalencyklopedin (2014) definierar exempelvis begreppet engagemang som ”(stark och 

osjälvisk) inriktning av krafter och intresse mot något mer eller mindre ideellt mål, särskilt 

för att hjälpa, stödja m.m.; med tanke på annan människa, livsfråga eller dylikt.”. 

I litteratur och forskning används olika ord för att beskriva engagemang i arbetet. Begrepp 

som employee engagement, work engagement och commitment är några av de benämningar 

forskare använder för att beskriva och utforska ämnet (Kahn 1990; Schaufeli, Bakker & 

Salanova 2006). Bhuvanaiah och Raya (2014) har gjort en sammanställning av definitioner 

som forskare använder för “employee engagement” där bland annat Kahns (1990) definition 

nämns. Definitioner av begreppet presenteras både på individ- och organisationsnivå beroende 

på vilket syfte den nämnde forskaren utgått ifrån. En gemensam nämnare av de presenterade 

definitionerna beskriver Bhuvanaiah och Raya är att engagemang är något som till viss del 

förekommer i arbetet, och vägen dit handlar om att medarbetare blir motiverade av olika 

faktorer, där motivationen får medarbetarna att utföra sitt arbete med energi. 
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Inte heller “work engagement” har en entydig definition, men ett flertal forskare (Keyko 

2014; Strom, Sears & Kelly 2014) använder sig av Schaufeli et al. (2006) begreppsförklaring. 

De definierar “work engagement” som en positiv, arbetsrelaterad sinnesstämning som 

karaktäriseras av en individs energi, hängivenhet och absorption i sitt arbete. Energi handlar 

om att individen har en vilja att lägga ner resurser, det vill säga tid och energi, i sitt arbete 

samt är ihärdig och tålmodig även vid svårigheter. Hängivenhet karaktäriseras av en 

entusiastisk individ som upplever stolthet och utmaning i sitt arbete. Den sista delen i 

definitionen, absorption, avser att en individ är koncentrerad och upptagen i sina 

arbetsuppgifter samt har svårigheter att lösgöra sig från sitt arbete (Schaufeli et al. 2006). 

En viktig distinktion är mellan “engagement” “och commitment” där Effectory International, 

som är Europas största oberoende specialist inom medarbetarundersökningar, gör skillnad på 

innebörden i de två begreppet. Distinktionen ligger i att “engagement” handlar om 

medarbetare som gör sitt bästa och lägger ned energi i sitt arbete och ”commitment” 

inrymmer medarbetare som identifierar sig, känner sig bunden till sitt arbete och 

organisationen samt har en känsla att de passar in och kan stödja sina mål. ”Engaged 

employees” är villiga att förbättra och utveckla sin personlighet samt angelägen om att hjälpa 

och stödja sina kollegor medan ”commited employees” är individer som vill det bästa för 

organisationen (Effectory International 2014). 

Förutom att det, i litteratur och forskning, finns en mängd definitioner av engagemang i 

arbetet beskriver Berglund (2010) att begreppen motivation och engagemang används 

tämligen synonymt ibland. Berglund redogör för att det finns en distinktion mellan begreppen 

där engagemang beskriver inställning och beteende medan motivation uppmärksammar 

individens känsla. Han begränsar definitionen av engagemang i arbetet till att beskriva 

medarbetarens vilja till att göra vad som är bäst för organisationen, där medarbetaren bryr sig 

om resultatet, identifiera sig med sitt arbete och investerar energi i arbetet. 

Att forskare använder olika begrepp och definitioner av engagemang i arbetet tämligen 

synonymt är något som Kahn (2010) ser som problematiskt. Problemet anser Kahn ligger i att 

individer har olika förståelse och förklaringar gällande innebörden i medarbetares 

engagemang. En gemensam nämnare är dock att alla upplever engagemang som något positivt 

som innefattar att individen arbetar hårt och bryr sig om sitt arbete, men en exakt definition av 
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begreppet har visat sig vara svårt att nå, förklarar han vidare. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det används olika begrepp för att beskriva 

engagemang i arbetet och att det inte finns någon entydig definition. Något som är 

återkommande i olika definitioner är att engagemang i arbetet bland annat inrymmer 

prestation, vilja, energi och utveckling i sitt arbete (Berglund 2010; Effectory International 

2014; Kahn 1990, 2010). Forskare har ofta skapat sina egna definitioner av begreppet för att 

kunna besvara sina frågeställningar (Bhuvanaiah & Raya 2014). Då det handlar om 

engagemang i arbetet är det intressant att få en förståelse även för medarbetares egna 

upplevelser om vad begreppet innebär vilket kan bidra med ett nytt perspektiv inom 

forskningsfältet. 

 

Påverkansfaktorer 

Engagemang i arbetet påverkas av olika omständigheter och organisationen behöver verktyg 

för att kunna ta tillvara och bibehålla medarbetares engagemang. Individen själv har även en 

betydande roll för huruvida hen upplever engagemang i arbetet eller inte. I detta avsnitt görs 

en genomgång av organisatoriska och individuella faktorer som kan påverka engagemanget i 

arbetet. 

 

Organisatoriska faktorer 

Forskning har visat att en rad olika organisatoriska faktorer påverkar medarbetares 

engagemang i arbetet (Barnes & Collier 2013; Bedarkar och Pandita 2013; Joshi & Sodhi 

2011). Nedan presenteras fyra teman som är framträdande inom forskning gällande 

organisatoriska påverkansfaktorer på engagemang i arbetet. 

 

Möjligheter till utveckling 

För att uppleva engagemang är arbetsglädje en bidragande faktor som innebär positiva 

effekter för både organisationen och individen. Det krävs att arbetsuppgifterna upplevs som 

utvecklande och betydelsefulla för att medarbetaren ska känna arbetsglädje (Angelöw 2006). 

Joshi och Sodhi (2011) menar att arbetsuppgifterna inte bara ska ge möjlighet till utveckling, 

utan även vara utmanande för medarbetaren. Effectory International (2014) visar att känslan 
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av uppskattning från organisationen har inverkan på engagemanget. Det innebär att 

organisationen måste se sina medarbetare som en tillgång istället för en kostnad och våga 

investera i utbildning och lärande (Angelöw 2006). 

Engagemang har visat sig påverkas av de krav och resurser som finns i arbetet. Arbetskraven 

handlar om fysiska, psykiska, sociala och organisatoriska aspekter som kräver en viss 

ansträngning för medarbetaren såsom arbetsbörda och interaktioner med andra. Arbetsresurser 

är faktorer som bland annat främjar ett funktionellt sätt att uppnå mål i arbetet och/eller bidrar 

till lärande och utveckling. Exempel på detta kan vara karriärmöjligheter, coachning och 

tydliga roller. När medarbetare har de arbetsresurser som möjliggör för måluppfyllelse och 

utveckling leder detta till engagemang i arbetet, oavsett hur kraven ser ut (Bakker & 

Demerouti 2007). 

 

Kommunikation och balans 

Medarbetaren bör ha ett arbete där arbetsrollen är tydlig samt en medvetenhet om sitt bidrag 

till företagets mål och resultat vilket medför att medarbetaren känner tillhörighet och 

engagemang i sitt vardagliga arbete (Joshi & Sodhi 2011). Förutom upplevelsen av att en själv 

bidrar menar Effectory international (2014) att känslan av teamets bidrag till organisationens 

framgång är viktig för medarbetarnas engagemang. För att medarbetarna ska ha 

förutsättningar att nå företagets mål samt vara medvetna om sitt bidrag till organisationen 

krävs det att den interna kommunikationen i verksamheten fungerar. Den interna 

kommunikationen är avgörande för medarbetarnas engagemang och syftar i detta fall till att 

informera medarbetarna om organisationen (Bedarkar & Pandita 2013). För att medarbetarna 

ska kunna bidra till organisationens resultat och vara engagerade i sitt arbete krävs det även 

att individerna upplever en balans mellan arbete och privatliv. Medarbetarna måste uppleva 

tillfredsställelse och kontroll både på arbetet och fritiden för att vara engagerad i sitt arbete 

(Bedarkar & Pandita 2013; Lindmark & Önnevik 2011). 

 

Ledarskap 

Studier visar att engagemanget till stor del påverkas av ledarskapet då det bland annat främjar 

arbetstillfredsställelse och motivation (Bedarkar & Pandita 2013; Effectory International 

2014). Barnes och Collier (2013) visar att arbetstillfredsställelse och känslomässig förbindelse 

till arbetet har en inverkan på engagemanget hos medarbetarna, där arbetstillfredsställelse är 
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den faktor som påverkar engagemanget mest. En viktig uppgift som chef handlar således om 

att skapa de bästa förutsättningarna för medarbetarna att göra ett bra arbete som de känner sig 

tillfreds med (Lindmark & Önnevik 2011). 

Angelöw (2006) hävdar att chefen har stor betydelse för att kunna öka arbetsglädjen och 

därmed engagemanget hos medarbetarna. Chefen ses som en förebild bland medarbetarna och 

det är av stor vikt att chefen arbetar aktivt med sitt ledarskap. Angelöw beskriver vidare att 

det främst handlar om att chefen ska arbeta med det praktiskt och föregå med gott exempel. 

Men för att kunna arbeta på det sättet måste chefen utöva ett stödjande ledarskap där det 

handlar om att lita på sina medarbetare, uppmuntra initiativtagande, ge feedback samt delge 

medarbetarna mål och handlingsplaner på organisationsnivå, förklarar författaren. Joshi och 

Sodhi (2011) hävdar att faktorer som bland annat involvering, uppskattning och respekt leder 

till ett ökat engagemang. Chefen bör även ha goda kunskaper om medarbetarnas kompetens 

och utveckling och det krävs ett öppet klimat i arbetsgruppen för att medarbetarna ska kunna 

utvecklas (Lindmark & Önnevik 2011). 

“En central strategi för att skapa en arbetsplats med hög arbetsglädje är att 

införa ett uppskattningsorienterat klimat där chefer och medarbetare stödjer och 

uppmuntrar varandra.”(Angelöw 2006, s. 33). 

 

Den sociala gemenskapen 

Något som beskrivs avgörande för att medarbetare ska uppleva engagemang och 

meningsfullhet i arbetet är den sociala gemenskapen samt att medarbetarna har förmågan och 

möjligheten att se sitt arbete och sina arbetsuppgifter (Tengblad, Hällstén, Ackerman & 

Velten 2007). Seeholm och Salomonsson (2006) har genomfört en fallstudie gällande 

medarbetarskap och vad som krävs för ett gott medarbetarskap där engagemang i arbetet var 

en av hörnstenarna. Resultatet visar att stämningen och sammanhållningen i arbetet är en 

viktig del för engagemanget som skapas genom medarbetarnas beteende i det dagliga arbetet. 

Detta resultat styrks av Effectory International (2014) som beskriver att medarbetarens känsla 

av att passa in i organisationen har en positiv inverkan på engagemanget i arbetet. 
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Individuella faktorer 

Trots att kontexten i arbetet och organisatoriska faktorer skapar förutsättningar för 

engagemang påverkar de personliga resurserna relationen mellan arbetsresurser och 

engagemang. Individer som har personliga resurser, det vill säga upplever att de har en 

förmåga att kontrollera och påverka sin omgivning, är säkra gällande sin kapacitet och ser 

optimistiskt på framtiden. Individer som besitter detta identifierar sig med sin miljö vilket 

underlättar för individen att uppnå sina mål vilket leder till engagemang (Xanthopoulou, 

Bakker, Demerouti och Schaufeli 2007). 

Vissa medarbetare är mer engagerade än andra och det kan till viss del bero på individens 

inställning. Engagemang påverkas på olika sätt av medarbetarens inställning vad gäller hur 

intresserad individen är till utveckling, ansträngning, psykologisk närvaro samt individens 

uppfattning av motgångar. En öppen inställning, där medarbetaren ser sin egen förmåga att 

utvecklas, kan öka engagemanget (Heslin 2010). 

För att påverka engagemanget och arbetsglädjen på arbetsplatsen har både organisationen och 

medarbetarna ett ansvar. Ledningen måste skapa förutsättningarna för att medarbetare ska 

kunna uppleva glädje i arbetet samtidigt som varje enskild medarbetare har ett eget ansvar för 

sin glädje och sitt välmående. Om en arbetsplats ska ha hög arbetsglädje och ett högt 

engagemang måste varje enskild medarbetare fundera över vad en själv kan göra för att bidra 

till en ökad arbetsglädje istället för att vänta på att chefen eller ledningen ska ändra ens attityd 

(Angelöw 2006). 

 

Fish!Filosofin 

Som tidigare presenterats lyfter Berglund (2010) att engagemang och motivation är nära 

besläktade och att begreppen ibland överlappar varandra inom litteratur och forskning. En 

tydlig tendens i forskning inom positiv psykologi är att motivation inte enbart betraktas som 

ledningens angelägenhet utan även individens. Ansvaret har därmed flyttats från att endast 

handla om vad organisationen kan göra till vad medarbetaren själv kan bidra med utifrån 

mottot: var och en sin egen lyckas smed. Fish!-filosofin, är ett exempel på denna tendens 

(Hedegaard 2012). Den utgår ifrån att individen har ett val när det gäller sättet hen utför sina 

arbetsuppgifter på samt vilken inställning individen går till jobbet med. Den enskilde 

individens inställning och intresse för utveckling har därmed en avgörande betydelse huruvida 

medarbetaren upplever glädje och engagemang i arbetet eller inte. Genom att ta ansvar för sin 
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egen attityd och motivation leder det till att verksamhetens kunder känner att medarbetarna är 

engagerade och intresserade (Lundin, Paul & Christensen 2003). 

Fish!-filosofin beskriver även vikten av lekfullhet i arbetet. Genom att finna detta blir arbetet 

roligt och energifullt samt att medarbetarens närvaro gentemot kunder och kollegor ökar. 

Budskapet i filosofin är att det är en själv som bestämmer vilken attityd en går till arbetet med 

och att motivation till stor del är individens eget ansvar, ett ansvar som inte bara gynnar 

individen själv, utan även kollegor, kunder och verksamheten. (Lundin et al. 2003). Det finns 

dock en viss kritik riktad mot positiv psykologi, där Fish!filosofin kan tolkas ingå. Miller 

(2008) menar bland annat att positiv psykologi endast erbjuder ett specifikt koncept för 

framgång, prestationer och lycka där konceptet inte grundar sig i något. Hon förklarar att 

risken med detta är att man inte främjar lärande som utvecklar en individs självkännedom och 

att man inte ser på åtgärder som kan förändra individers olika förhållanden. 

 

Emerging model of engagement and disengagement 

Som presenterats ovan finns det både organisatoriska och individuella faktorer som påverkar 

medarbetarens engagemang i arbetet. I vår genomgång har organisatoriska och individuella 

påverkansfaktorer separerats från varandra men en intressant iakttagelse är att faktorerna 

möjligtvis samverkar. Shuck, Rocco och Albornoz (2011) har genom sin studie sammanfattat 

en modell om medarbetarens engagemang och oengagemang. Modellen bygger på två 

faktorer; arbetsmiljön och individuella faktorer. Arbetsmiljön består av faktorer som 

arbetsklimatet, personer i omgivningen (exempelvis kollegor och chefer) och det fysiska 

utrymmet. I de individuella faktorerna ingår allt som rör individen, såsom känslor, 

personlighet, fysiken och familjen. Kategorierna, arbetsmiljö och individ, samverkar med 

varandra och skapar antingen engagemang eller oengagemang där det negativa hos individen 

och arbetsmiljön leder till oengagemang och de positiva i båda kategorierna leder till 

engagemang. Modellen visar de påverkande faktorerna, deras delkomponenter och den 

interaktion som sker dem mellan. 

Modellen föreslår att, beroende på hur individen och omgivningen samverkar, kan både 

engagemang och oengagemang vara potentiella effekter. Modellen illustrerar att det inte 

endast är en faktor som skapar engagemang eller oengagemang och att det inte går att 

generalisera vad i arbetsmiljön som leder till engagemang då varje enskild individ är unik. Att 

ha engagerade medarbetare är något som kommer att vara nyckeln till en konkurrenskraftig 
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verksamhet och är något som många företag arbetar med på strategisk nivå. Som modellen 

åskådliggör handlar det möjligtvis inte enbart om arbetsmiljön och individens inre drivkraft 

var för sig utan om samspelet dem emellan (Shuck et al. 2011). Det som beskrivs som 

arbetsmiljöfaktorer kommer i uppsatsen behandlas som “organisatoriska faktorer”. 

 

Summering 

I avsnittet ovan har faktorer som påverkar medarbetarens engagemang belysts och en 

genomgång har gjorts av både organisatoriska och individuella faktorer. Slutsatsen är att det 

inte endast är en faktor som påverkar engagemanget. Organisationen måste ge förutsättningar 

för att medarbetaren ska uppleva engagemang likväl som att individen måste ha en inre vilja 

till att uppleva och skapa engagemang och glädje i arbetet (Angelöw 2006; Heslin 2010; 

Shuck et al. 2011). Vår studie syftar till att få en förståelse för medarbetarens enskilda 

upplevelse gällande vilka individuella och organisatoriska faktorer som påverkar engagemang 

i arbetet och Shuck et al. (2011) modell “emerging model of engagement and disengagement” 

är en bra utgångspunkt. Modellen kommer användas som ett redskap i analysen och 

tolkningen av medarbetarnas utsagor gällande vad som påverkar deras engagemang. Vi vill få 

en förståelse för hur organisatoriska och individuella faktorer skiljer sig för olika medarbetare 

men även för att se om det finns några beståndsdelar som är återkommande och 

överensstämmande i informanternas utsagor. 

 

Resultatet av engagerade medarbetare 

Redogörelsen ovan har visat på organisatoriska och individuella faktorer som påverkar 

engagemang i arbetet. Nedan presenteras vad medarbetarnas engagemang i sin tur har för 

inverkan på organisationen och individen. 

Bakker (2010) menar att både resurser i arbetet, som socialt stöd från chef/kollegor och 

variation i arbetet samt personliga resurser, som självkänsla och optimism tillsammans eller 

var för sig har en positiv inverkan på̊ medarbetarens engagemang. Han tar dock detta ett steg 

längre och belyser att engagemang i sin tur har en påtaglig inverkan på individers prestationer 

liksom organisationers resultat och konkurrensfördelar. Medarbetare som är engagerade och 

presterar högt har en bättre förmåga att skapa och förändra sina egna resurser vilket gör att 

engagemanget fortlöper, hävdar Bakker vidare. 
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Kim, Kolb och Kim (2012) presenterar en sammanställning av studier inom området 

arbetsengagemang och prestationsförbättringar. Sammanställningen visar att engagemang har 

en positiv relation till prestationer i organisationen och att arbetsengagemang har en 

betydande roll mellan arbetsresurser, personliga resurser och prestationer. Forskarna hävdar 

att organisationer bör uppmärksamma och dra nytta av resultatet: att arbetsengagemang har en 

positiv relation till företagets prestationer. Engagerade medarbetare blir en nyckeltillgång för 

att förbättra organisationens effektivitet på lång sikt. Kim et al. får medhåll av Angelöw 

(2006) som menar att hög arbetsglädje och engagemang leder till en rad positiva effekter för 

organisationen. Några effekter är bland annat förbättrat resultat, ökad effektivitet och ett ökat 

välmående för personalen genom bland annat minskad sjukfrånvaro och konflikter i arbetet. 

Det innebär att organisationer måste komma till insikt om effekterna av ökad arbetsglädje för 

att kunna arbeta med denna fråga (Angelöw 2006; Weman-Josefsson & Berggren 2013). 

Medarbetares engagemang har, som nämnts, en positiv inverkan på organisationens 

effektivitet och produktivitet (Kim et al. 2012; Shuck et al. 2011). Slutsatsen styrks av en 

studie som är gjord av Kataria, Rastogi och Garg (2013). Studien gick ut på att undersöka 

sambandet mellan engagemang och organisatorisk effektivitet där slutsatserna var att det finns 

ett signifikant samband mellan medarbetares engagemang och organisatorisk effektivitet. ”It 

is concluded that engaged employees being enthusiastic about their work, dedicated 

completely to find meaning in their work and are profoundly engrossed to put forth their 

positive energy and mental efforts towards the attainment of organizational goals.” (Kataria, 

Rastogi & Garg 2013, s.67). 

Det är inte endast ur ett organisatoriskt perspektiv som ett högt arbetsengagemang kan vara 

gynnsamt utan även för den enskilde individen. När en medarbetare upplever meningsfullhet 

och engagemang i sitt arbete finns förutsättningar för arbetsglädje. Däremot kan en inte dra 

slutsatsen om att engagemang i arbetet endast leder till positiva hälsoeffekter. När en individ 

har ett arbete som hen brinner för finns risken för att inte kunna koppla bort arbetet på 

fritiden, vilket kan leda till utbrändhet (Tengblad & Hällstén 2006; Weman-Josefsson & 

Berggren 2013). 

Sammanfattningsvis har studier visat på positiva samband mellan arbetsengagemang, 

prestationer och effektivitet (Bakker 2010). Studier har även visat att medarbetaren kan 

påverkas både positivt och negativt av engagemang i arbetet (Tengblad & Hällstén 2006; 

Weman-Josefsson & Berggren 2013). Forskning av engagemang i arbetet är till största del 
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utförda med kvantitativa metoder. Vi finner det därför intressant att studera engagemang 

utifrån ett medarbetarperspektiv och få en djupare förståelse. Vilka uppfattningar har 

medarbetare om vad engagemang i arbetet leder till? 

 

Metod 

I följande avsnitt presenteras val av forskningsmetod och det undersökningsfokus som har 

använts för att belysa studiens frågeställningar. Här ges en redogörelse av 

tillvägagångssättet för insamling av data, urval, bearbetning och analys av data samt vilka 

etiska aspekter som tagits hänsyn till. Studien har avgränsats till att undersöka 

medarbetarnas perspektiv för att finna djupgående kunskap och förståelse om medarbetarnas 

upplevelse av begreppet engagemang, dess påverkansfaktorer och utfall. 

 

Kvalitativ studie 
Då studiens syfte är att få en djupare förståelse för begreppet engagemang, vad som påverkar 

engagemanget och vad engagemang i arbetet kan tänkas leda till ur ett medarbetarperspektiv 

valdes en kvalitativ metod. Kvalitativ metod innebär att intresset ligger i att studera hur 

individen upplever ett visst fenomen i sin omvärld. Kvantitativ metod innebär att forskare ofta 

använder sig av sifferdata för att förklara och beskriva verkligheten med hjälp av statistiska 

metoder. Detta skiljer sig från den kvalitativa metoden där forskaren använder sig av bland 

annat orddata och observationer och där syftet är att förstå det som förmedlas i till exempel en 

intervjuinspelning eller en observerad händelse (Fejes & Thornberg 2009). I vår studie var 

strävan att få en djupare förståelse för medarbetarnas perspektiv gällande engagemang i 

arbetet, därav ansågs den kvalitativa metoden som mest passande. Engagemang i arbetet har 

visat sig vara ett stort forskningsfält och en stor del av den vetenskapliga forskningen vad 

gäller engagemang i arbetet har varit kvantitativ. Ett kvalitativt angreppssätt inom området 

kan således bidra med andra och kanske nya infallsvinklar samt en djupare förståelse. 
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Hermeneutiken 
Utifrån studiens syfte och metod är ett hermeneutiskt förhållningssätt lämpligt då tolkningen 

är central och respondenternas egna upplevelser av begreppet engagemang, dess 

påverkansfaktorer och utfall är av intresse. Hermeneutiken kan användas för att förmedla 

erfarenheter av olika fenomen och handlar om att tolka, få en förståelse och förmedla 

upplevelser (Westerlund 2009). Utifrån denna ansats vill vi tolka och förstå det som sägs och 

uttrycks under intervjuerna samt förmedla medarbetarnas perspektiv av fenomenet. Genom 

hela arbetsprocessen har vi pendlat mellan vår förförståelse, det empiriska materialet och 

tidigare teorier och forskning, vilket påminner om den hermeneutiska spiralen (Westerlund 

2009) som vi återkommer till under rubriken “Bearbetning och analys av data”. 

 

Kvalitativa intervjuer och intervjuguide 
För att uppnå syftet med studien och därmed få individernas upplevelser av engagemang i 

arbetet har kvalitativa intervjuer genomförts. Då det är medarbetarnas egna åsikter och 

upplevelser som intresserar oss valde vi att utföra semistrukturerade intervjuer. Anledningen 

var att vi ville ha öppna frågor där möjligheten fanns att ställa följdfrågor för att få en djupare 

förståelse för respondentens upplevelse. Inom kvalitativ metod anses att den subjektiva 

upplevelsens fångas bäst genom intervjuer då exempelvis enkäter skulle riskera att styra 

informanternas svar för mycket (Kvale 1997). Vid kvalitativa intervjuer är målet att 

intervjuerna ska vara flexibla och medverka till att få fram respondentens upplevelse av sin 

värld, sina attityder, värderingar och/eller åsikter (Bryman 2002). 

En semistrukturerad intervjuguide utformades (se bilaga 2) för att täcka in och säkerställa att 

vi, genom intervjuerna, får svar och underlag till att besvara våra forskningsfrågor och därmed 

syftet med studien. Det öppnar upp för att samma frågor ställs till alla intervjupersoner, samt 

att frågorna har öppna svarsalternativ och kan följas upp. Kvalitativa intervjuer leder till 

fylliga och detaljerade svar (Bryman 2002). Det eftersträvas i denna studie då det är 

medarbetarnas egna åsikter som ska framkomma. Intervjuguiden utformades med olika teman 

där forskningsfrågorna stod för respektive tema för att säkerställa att syftet och 

frågeställningarna kunde besvaras utifrån intervjufrågorna. 

För att försäkra oss om att intervjuguiden fungerade och inte misstolkades genomfördes en 

pilotstudie med ett antal individer. När pilotstudien var genomförd reviderades intervjuguiden 
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då vissa frågor upplevdes som svåra att förstå och besvara. Genom att omformulera 

problematiska frågeställningar ökar kvaliteten när intervjuerna genomförs på respondenterna i 

studien (Bryman 2002). 

 

Företag X 
För att undersöka och uppnå syftet med studien har intervjuerna genomförts med medarbetare 

på Företag X, ett service-inriktat företag. Företaget säljer varor och tjänster till privatpersoner 

och företag samt verkar i en bransch med hård konkurrens. De medarbetare som deltagit i 

studien arbetar främst med kundkontakter där arbetet handlar om att ge service gentemot 

kunden. Valet att utföra studien på Företag X bestod i att vi ansåg det intressant att studera 

engagemang i arbetet på ett företag som arbetar med kundkontakt och bemötande. Vi är av 

den uppfattningen att medarbetarnas engagemang har större betydelse i ett service-inriktat 

företag än exempelvis på ett industriföretag där interaktionen med kunder är begränsad, vilket 

resulterade i att studiens syfte undersöktes på Företag X. 

 

Urval 
För att finna deltagare till studien tog vi kontakt med chefer inom verksamheten där vi 

informerade om syftet med studien samt att vi ville finna två till tre medarbetare från 

respektive arbetsgrupp som ställde upp frivilligt. Det eftersträvades en könsfördelning som 

motsvarade företaget i stort för att få en så representativ urvalsgrupp som möjligt för Företag 

X, vilket även presenterades för cheferna. Även om syftet inte är att generalisera resultatet i 

studien upplevde vi betydelsen av att urvalsgruppen avspeglade företagets könsfördelning. 

När cheferna funnit frivilliga medarbetare från sina team fick vi ta del av namn och 

kontaktuppgifter till personerna. Elva medarbetare med liknande arbetsuppgifter deltog i 

intervjuer vilket vi ansåg var rimligt utifrån tid och resurser. Efter genomförda intervjuer 

upplevdes en mättnad och frågeställningar kunde besvaras. Hur många informanter som ska 

delta i en studie menar Kvale och Brinkmann (2009) beror på syftet med studien samt 

tillgängliga resurser. Syftet är som tidigare påtalats inte att generalisera utan att lyfta upp det 

som är intressant och kunna förmedla vår förståelse av medarbetarnas perspektiv på 

engagemang i arbetet. Kvalitet är viktigare än kvantitet i en kvalitativ studie betonar Kvale 

(1997). 
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Ett utskick via mejl (se bilaga 1) gjordes till de frivilliga intervjudeltagarna. Här presenterades 

studiens syfte, användningsområde, att deltagandet är frivilligt och att deltagandet behandlas 

konfidentiellt. Det gjordes för att säkerställa att deltagarna var införstådda med 

förutsättningarna redan innan intervjun. I ett inledande skede var tanken att intervjufrågorna 

skulle bygga på en egen definition av engagemang i arbetet. Definitionen skapades utifrån en 

sammanställning av vad ett antal medarbetare på Företag X ansåg rymmas i begreppet. 

Definitionen var med i informationsmejlet till deltagarna men användes inte under 

intervjuerna eller i ett senare skede av studien.  

 

Intervjuernas genomförande 
Intervjuerna genomfördes i ett avskärmat rum på medarbetarnas arbetsplats under arbetstid. 

Anledningen var att medarbetarna skulle känna sig bekväma samt på grund av tidsaspekten då 

de hade ett pressat tidsschema där möjligheten att gå ifrån arbetet var begränsat. Vid varje 

intervju frågade vi medarbetaren om vi fick spela in intervjun vilket majoriteten av 

informanterna godkände. Under nio av elva genomförda intervjuer var vi båda deltagande och 

turades om att hålla i intervjuerna. När den ena höll intervjun var den andre passiv och förde 

anteckningar och kom, om så behövdes, med kompletterande frågor vid intervjuns slutskede. 

Vi upplevde att det fungerade bra då vi kunde sätta oss ned och diskutera våra upplevelser 

efter intervjun för att utvecklas i vår roll som intervjuare. Att reflektera och lära sig av 

intervjutillfället och på så sätt använda den nya kunskapen vid nästa tillfälle är även något 

hermeneutiken lägger vikt vid (Westerlund 2009). Den som höll i intervjun kunde fokusera på 

deltagarens utsagor och ställa följdfrågor. Intervjuerna tog mellan 25 till 40 minuter beroende 

på hur deltagaren utvecklade sina berättelser. 

 

Bearbetning och analys av data 
Databearbetning 
Vi fick tillåtelse att spela in nio av elva intervjuer. De två intervjuerna som inte spelades in 

antecknades deltagarnas utsagor på plats av den som var passiv. Direkt efter intervjuernas 

genomförande sammanställdes anteckningarna i löpande text under respektive intervjufråga. 

De nio intervjuer som spelades in transkriberades i nära anslutning till intervjutillfället där vi 

innan hade diskuterat hur transkriberingen skulle utföras för att allt intervjumaterial skulle 
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bearbetas på samma sätt. Det är av betydelse att uppdelad transkribering struktureras på 

samma sätt för att möjliggöra jämförandet mellan intervjuerna (Kvale och Brinkmann 2009). 

Vi transkriberade materialet utförligt för att återspegla intervjutillfällena i den mån det gick 

där vi exempelvis noterade längre pauser och utfyllnadsord som ”ehh, mm”. Tholander och 

Thunqvist (2009) beskriver att det är viktigt att både notera vad som sägs och hur det sägs för 

att transkriberingen ska likna den inspelade interaktionen. Redan vid transkriberingen 

påbörjades analysarbetet då möjligheten att lyssna igenom intervjuerna en gång till fanns. För 

att lära känna materialet läste båda igenom allt transkriberingsmaterial noggrant och vi 

försökte lägga våra frågeställningar och vår förförståelse åt sidan för att möjliggöra en öppen 

inläsning. Det är även något som hermeneutiken förespråkar (Westlund 2009). Att läsa 

igenom råmaterialet gav oss även tillfälle att finna mönster, både likheter och skillnader 

mellan informanternas utsagor. Det utskrivna datamaterialet angavs med siffror som inte hade 

någon koppling till den ordning som intervjuerna genomfördes.  

Det empiriska materialet kodades därefter utifrån studiens frågeställningar. Vi använde oss av 

olika färger där de fyra frågeställningar angavs med var sin färg. Exempelvis kodades utsagor 

som vi tolkade relaterade till frågeställningen gällande individuella påverkansfaktorer med 

rött, begreppet engagemang med grönt och så vidare. Det hjälpte oss att få en tydlig bild av 

datamaterialet vilket underlättade sammanställningen av resultatet och analysarbetet. Genom 

att färgkoda materialet fanns även möjligheten att finna återkommande utsagor, vilket 

Westlund (2009) menar att forskaren bör registrera. Vi delade upp kodningen sinsemellan och 

därefter diskuterades hur vi tänkt samt om den andre personen hade andra synpunkter 

gällande under vilken frågeställning en utsaga skulle färgkodas. För att kunna analysera det 

kodade råmaterialet sammanfattades medarbetarnas utsagor och skrevs om med egna ord där 

sådant som inte hörde till en specifik frågeställning sorterades bort i omskrivningen för att 

underlätta analysarbetet. När det var gjort på allt material sammanställdes 

sammanfattningarna från respektive intervju. Alla utsagor som vi tolkade berörde exempelvis 

medarbetarnas upplevelse om innebörden av begreppet engagemang strukturerades på samma 

ställe och likaså med resterande frågeställningar. Det gjordes för att få en överblick och lättare 

kunna analysera resultatet. I sammanställningen separerade vi informanternas utsagor från 

varandra och behöll de siffror intervjumaterialet numrerats med. Anledningen var att kunna gå 

tillbaka och analysera delen mot helheten samt för att kontrollera att vår tolkning gentemot 

råmaterialet inte var felaktig. Hermeneutiken belyser vikten av samstämmighet mellan del och 

helhet som en vägledning för trovärdigheten i tolkningen (Westlund 2009). I figur 1 illustreras 
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hur bearbetningsprocessen gått till. 

 

Figur 1. Bearbetningsprocessen av datamaterialet. 

Innan vi började intervjua hade vi en frågeställning om vad som påverkar engagemanget idag 

samt en frågeställning beträffande vad som skulle få medarbetarnas engagemang att öka. 

Under tolkningsprocessen kom vi till insikten att medarbetarnas utsagor under dessa rubriker 

gav svar på påverkansfaktorer till engagemang i arbetet, vilket resulterade i att 

frågeställningarna gällande vad som skulle öka medarbetarnas engagemang togs bort. De svar 

som uttrycktes under temat “ökat engagemang” kopplades samman med organisatoriska och 

individuella påverkansfaktorer under tolkningsprocessen (se bilaga 2). 

 

Analysmetod 
Som tidigare nämnts kan vår analysmetod liknas med hermeneutiken då vi ville få en djupare 

förståelse samt tolka medarbetarnas egna upplevelser av engagemang i arbetet. Den 

hermeneutiska analysmetoden riktar sig mot inkännande, tolkning och förståelse och forskare 

använder den för att göra det som är oförståeligt begripligt (Westerlund 2009). Då det under 

intervjun sker en tankeprocess hos deltagaren där informanten kan få nya insikter och ändra 

åsikt under intervjuns gång ansåg vi att det var viktigt att inte endast fokusera på ett svar, utan 

att ständigt se svaret i ett sammanhang som hela intervjun gav. Syftet var att vi hade 

förhoppningen att öka vår förståelse för informanternas upplevelser, tankar och åsikter. Vid 

Insamling	  av	  data	  

Transkribering	  

Genomläsning	  

Färgkodning	  

Omskrivning	  av	  materialet	  

Sammanställning	  utifrån	  frågeställningar	  

Studiens	  resultat	  
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ett hermeneutiskt förhållningssätt analyserar forskaren ständigt delen gentemot helheten för 

att se om det finns en samstämmighet eller om det framkommer något motsägelsefullt i 

informanternas utsagor vilket gör det möjligt för forskaren att förstå vad informanten 

egentligen säger (Westerlund 2009). 

Under hela arbets- och analysprocessen har vi pendlat mellan vår förförståelse, det empiriska 

materialet och tidigare teorier och forskning. Anledningen var att komma fram till nya insikter 

samt öka vår förståelse för medarbetarnas perspektiv gällande engagemang i arbetet. Det kan 

liknas vid den hermeneutiska spiralen, som används för att beskriva att det sker en ständig 

pendling mellan teori och empiriskt material, där varje pendling mellan delarna fördjupar 

tolkningen (Westerlund 2009). 

Det är relevant att vi redovisar vår förförståelse då denna, medvetet eller omedvetet, kan ha 

påverkat oss i tolkningsprocessen. Vi har själva arbetat ett antal år där vi upplevt både 

engagemang och oengagemang i arbetet. Då vi har våra egna upplevelser om vad som gör oss 

engagerade i arbetet och vad vi anser att engagemang betyder var det av stor vikt att lägga 

detta åt sidan under intervjuerna samt under tolkning- och analysprocessen. Den förförståelse 

vi fått utifrån den teori- och forskningsgenomgång som gjordes inför intervjuerna gav oss en 

mer objektiv inblick i ämnet. Genom att vi reflekterat över vår förförståelse och varit 

medveten om hur den kan påverka, gav det oss möjlighet att vara öppen och nyfiken gentemot 

respondenternas upplevelser. Hermeneutiken ger ingen generell vägbeskrivning på hur 

analys- och tolkningsprocessen ska bedrivas vilket till viss del kan bero på att forskare har 

olika förförståelse och därmed väljer olika angreppssätt vid analysarbetet (Westerlund 2009). 

Genom att vi utgått i från ett hermeneutiskt förhållningssätt under arbetets gång, där vi varit 

medveten om vår förförståelse och pendlat mellan del och helhet, har vi minimerat risken att 

felaktigt återge och tolka det empiriska materialet. 

 

Litteratursökning 
Innan intervjufrågorna fastställdes genomfördes en övergripande teori- och 

forskningsgenomgång som fortsatt under hela arbetsprocessen. Vi ville ha en övergripande 

bild av vilken forskning som finns innan vi började intervjuerna samt att vi ville komplettera 

teori- och forskningsgenomgången med det som framkommit under intervjuerna och 

databearbetningen. Vårt arbetssätt kan liknas vid en abduktiv ansats som innebär att forskaren 
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utgår från empiri men avvisar inte tidigare teorier och litteratur (Fejes & Thornberg 2009). 

Sökning och insamling av tidigare forskning och teori har skett på olika sätt. Vi har använt 

Umeå universitetsbiblioteks databaser, tidigare kurslitteratur och uppsatser med liknande 

ämnesområde. De sökord som använts är bland annat: employee engagement, commitment, 

employeeship, arbetsglädje, organizational commitment, organizational engagement, 

arbetsengagemang, personal engagement, work engagement och job satisfaction, job 

performance. Teori och tidigare forskning består främst av böcker och vetenskapliga artiklar 

där vi strävat efter att finna ursprungskällorna för att öka kvaliteten och trovärdigheten i 

studien. 

 

Etik 
Det finns en del etiska och moraliska frågor vi som forskare bör förhålla oss till vid en 

intervjustudie. Med hänsyn till dessa har vi följt Vetenskapsrådets (2002) fyra 

forskningsetiska grundkrav som är informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och 

nyttjandekravet. Genom det mejl vi skickat ut samt muntligt vid varje intervjutillfälle har vi 

varit noggranna med att informera deltagarna om studiens syfte. Både via mejl och vid 

intervjutillfället meddelade vi att informationen endast kommer att användas för studiens syfte 

samt att intervjuerna raderas efter genomförandet av studien. Vi var tydliga med att poängtera 

för informanterna att deltagandet är frivilligt och att det fanns möjlighet att avbryta 

deltagandet om så önskades. Under varje intervjutillfälle informerades möjligheten att ta del 

av den färdigställda uppsatsen. 

När det gäller konfidentialitet har vi varit noga med att inte avslöja informanternas identitet, 

det vill säga avidentifierat namn, ålder samt befattning. Vi raderade ljudfilerna efter 

transkriberingen och avidentifierade materialet med siffror, där siffrorna inte har någon 

koppling till den ordningen som intervjuerna hölls. Detta säkerställer att varken de andra 

deltagarna eller chefen som bokat in tider för medarbetarnas intervju ska kunna lista ut 

respondenternas identitet. Vi har valt att begränsa bakgrundsinformation om Företag X och 

medarbetarna för att inte riskera att informanternas identitet avslöjas. Vid användandet av 

citat har vi gjort en övervägning och valt citat som inte går att koppla till en specifik 

medarbetare. Vi har före, under och efter en intervjusituation funderat, känt ett ansvar och 

försökt bedöma vilken skada deltagarna kan lida samt övervägt detta med vilka vetenskapliga 

fördelar det finns med deras deltagande. 
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Kvalitet och trovärdighet 
För att öka kvaliteten och trovärdigheten i studien har vi tagit hänsyn till ett antal aspekter. 

Under hela arbetsprocessen har vi varit medvetna om vår förförståelse som redovisats under 

rubriken “analysmetod”. Under tolknings- och analysprocessen har vi, medvetna om vår 

förförståelse, strävat efter att vara så objektiva som möjligt. Vi har ständigt reflekterat över 

vår förförståelse för att minimera risken att dra förhastade slutsatser vilket skapade 

förutsättningar till att få fram medarbetarnas egna upplevelser. För att öka kvaliteten 

genomfördes även en pilotstudie på tre individer. Vi kunde på så sätt skapa möjligheten att 

omformulera frågor som kunde missförstås eller inte upplevdes relevanta för att besvara 

studiens syfte och frågeställningar. 

Vi har noggrant redovisat för de tillvägagångssätt som använts i studien för att möjliggöra en 

granskning av resultatet vilket vi anser skapar trovärdighet i studien. För att medarbetarna 

skulle uppleva att de kunde uttrycka sig fritt var vi tydliga med att förmedla att deras utsagor 

skulle behandlas konfidentiellt. Tillsammans med det frivilliga deltagandet anser vi att detta 

bidrog till att medarbetarna kunde uttrycka sina egna upplevelser och åsikter. 

 

Resultat och analys 

I följande avsnitt presenteras en sammanställning av det empiriska materialet och analysen i 

relation till tidigare forskning och teori. Rubrikerna är kopplade till frågeställningarna där vi 

börjar med en genomgång av medarbetares upplevelse av innebörden i engagemang i arbetet. 

Därefter presenteras organisatoriska och individuella faktorer som medarbetare upplever 

påverkar deras engagemang samt deras utsagor om vad engagemang i arbetet leder till. 

 

Engagemang - ett svårdefinierat begrepp 
I studier som berör engagemang i arbetet har forskare ofta skapat sina egna definitioner av 

begreppet för att uppnå sitt syfte (Buhvanaiah & Raya 2014). I vår studie vill vi få en ökad 

förståelse för vad begreppet betyder för medarbetarna, deras upplevelse av engagemang i 

arbetet och dess innebörd. Vad innebär engagemang i arbetet för den enskilde medarbetaren? 
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Medarbetarna i studien har olika uppfattningar om vad engagemang i arbetet innebär. De 

förklarar att begreppet handlar om allt ifrån en inre drivkraft och vilja i sitt arbete till att 

hjälpa och stödja sina kollegor. Flera av medarbetarna i studien menar att en positiv 

inställning samt glädje i arbetet inryms i definitionen av engagemang i arbetet, vilket 

exemplifieras i citaten nedan. 

“... ta sig till jobbet med ett leende, det är väl lite engagemang för mig” 

(Informant 6)  

“... att man har roliga arbetsuppgifter där man känner sig engagerad” (Informant 

3) 

“... att det är trevligt på jobbet både för sina kollegor och för sig själv, att man 

har roligt och tar sig tid och energi till att bry sig om att man trivs på jobbet...” 

(Informant 8) 

“... jag upplever personligen när man är engagerad över något oavsett är ju att 

man blir gladare framförallt, det blir lättare att utföra uppgiften... Framförallt att 

man finner glädje i det man gör” (Informant 2) 

Som presenteras ovan är glädje något som är viktigt och som ett antal medarbetare upplever 

ingår i definitionen av engagemang i arbetet. Att uppleva arbetsglädje är även något som 

Angelöw (2006) menar inryms i begreppet för engagemang. En tolkning av ovanstående 

utsagor är att medarbetarna upplever att engagemang i arbetet handlar om att känna glädje på 

jobbet. 

Något som lyfts fram är att engagemang i arbetet handlar om att ha en inre drivkraft. 

Drivkraften uttrycks bestå av att man har en egen vilja att utvecklas, brinner för det man gör 

och känner en stolthet gentemot sitt arbete. Att ha en vilja att utvecklas är vad Effectory 

International (2014) beskriver som “engaged employee” och att medarbetaren brinner för sitt 

arbete och upplever en stolthet är delar som inryms i Schaufeli et al. (2006) definition av 

“work engagement”. Tre av de medarbetare som beskriver att engagemang består av en inre 

drivkraft jämställer även engagemang med motivation och beskriver att olika 

motivationsfaktorer innebär engagemang i arbetet för dem.  

”…relaterar till motivation, att man har en inre drivkraft till att kliva upp och går 

till jobbet och man känner en stolthet i det man gör” (Informant 6) 
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Även inom forskning används ibland motivation och engagemang tämligen synonymt 

(Berglund 2010). Respondenternas utsagor kan jämföras med Bhuvanaiah och Raya (2014) 

uttalande om att det måste finnas motivationsfaktorer för att medarbetaren ska vara engagerad 

i sitt arbete. 

Många av respondenterna förklarar att engagemang även handlar om en vilja till att utföra ett 

bra jobb. De förklarar att ett bra jobb innebär att göra mer än vad som förväntas av en utifrån 

sin arbetsbeskrivning. Det uttrycks även att ett intresse för det man gör måste infinna sig för 

att kunna utföra ett bra arbete och vara engagerad. Medarbetarnas engagemang kan därmed 

tolkas handla om ett intresse och en inställning till det man gör (jämför Berglund 2010; 

Nationalencyklopedin 2014). Viljan och intresset att utföra ett bra jobb förklaras ha sin grund 

i att man vill göra det som är bra för verksamheten; att leverera mervärde till kunden och att 

utveckla företaget. 

“Engagemang i arbetet för mig, det är väl liksom att man har en vilja att det man 

gör att det ehhm är bra för företaget liksom...”(Informant 11) 

Att medarbetarna har en vilja att göra det bästa för företaget är något som återfinns i 

Berglunds (2010) definition av engagemang och Effectory International (2014) beskriver att 

“commited employees” är individer som vill det bästa för organisationen. Citatet ovan kan 

förstås utifrån ett organisatoriskt perspektiv där medarbetarnas engagemang handlar om att 

skapa värde för verksamheten. Flera medarbetare menar att engagemang även handlar om att 

hjälpa och stödja sina kollegor. De påtalar vikten av att hjälpa sina kollegor att lösa problem 

och finnas som stöd vid uppgifternas utförande. Till skillnad från det organisatoriska 

perspektivet kan det tolkas som att solidaritet även inryms i engagemang i arbetet för ett antal 

medarbetare. Det handlar om att den enskilde medarbetaren upplever ett ansvar och intresse 

för att hjälpa sina kollegor till att göra ett bra arbete. Det innebär att medarbetaren inte endast 

har ett egenintresse utan även vill bidra till sina kollegors framgång. Att vara genuint 

intresserad av att hjälpa och stödja en annan individ är även något som ryms i 

Nationalencyklopedins (2014) begreppsförklaring. 

Sammanfattningsvis kan medarbetarnas upplevelser av engagemang i arbetet till viss del 

relateras till Kahns (1990) definition om att medarbetarna känner en anknytning till sitt arbete 

både emotionellt, fysiskt och mentalt. Emotionellt kan tolkas som att medarbetarna bryr sig 

om verksamheten samt hjälper och stödjer sina kollegor. Fysisk anknytning kan jämföras med 
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att man utför sitt arbete och en mental anknytning kan exempelvis handla om att 

medarbetarna har ett inre driv och motivation till att göra sitt bästa. En tolkning av det 

empiriska materialet är att det inte är någon medarbetare som beskriver alla de delar som 

inryms i Kahns (1990) eller någon annan forskares definition. Om man däremot skulle ta ut 

olika delar från alla medarbetares förklaringar av begreppet berörs forskares definitioner i det 

empiriska materialet. En intressant observation är att arbetsglädje är något som är 

återkommande hos flera medarbetare när de presenterar sina åsikter om innebörden av 

begreppet engagemang. Arbetsglädje inryms däremot inte i framstående definitioner inom 

forskningsfältet (Kahn 1990; Schaufeli et al. 2006). Nedan presenteras en sammanställning av 

vad informanterna anser att begreppet engagemang i arbetet kan innefatta. 

• Arbetsglädje  

• Hjälpa och stödja kollegor  

• Vilja att utvecklas  

• Brinner för det man gör  

• Vilja att göra det bästa för företaget  

• Motivation  

• Lägga ned tid och energi i sitt arbete  

• Göra ett bra jobb  

• Positiv inställning  

• Stolthet gentemot sitt arbete   

 

En slutsats är att medarbetarna uppfattar innebörden av engagemang i arbetet på olika sätt och 

uttalandet om att engagemang är ett svårdefinierat begrepp är något som alla respondenter ger 

uttryck för i sina utsagor. Medarbetarna har olika förståelse och förklaringar gällande 

engagemang i arbetet vilket är något som Kahn (2010) belyser som en problematik inom 

forskningsfältet. Medarbetarnas utsagor kan tolkas som att begreppet beskrivs utifrån olika 

perspektiv; organisationen, gruppen och den enskilde individen. Att lägga ner tid och energi 

samt inneha en vilja att göra det bästa för företaget kan ses utifrån ett organisatoriskt 

perspektiv. Utifrån gruppen och kollegorna handlar engagemang om solidaritet; att bidra till 

andras framgång och välmående. Engagemang utifrån individens perspektiv handlar bland 
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annat om arbetsglädje och medarbetarens vilja att utvecklas. Det är däremot viktigt att 

klargöra att denna genomgång presenterar de olika delarna som respondenterna beskrivit att 

engagemang i arbetet innebär. Det betyder att delar utifrån fler än ett perspektiv kan innefatta 

i medarbetarens begreppsförklaring. En gemensam nämnare i alla medarbetares upplevelser är 

att engagemang i arbetet är positivt för organisationen, gruppen och den enskilde individen. 

 

Organisatoriska påverkansfaktorer 
Precis som medarbetarna har olika upplevelser beträffande innebörden i begreppet 

engagemang tycks det finnas en variation, men även en del likheter, vad gäller vilka faktorer 

de upplever påverkar deras och andras engagemang i arbetet. Kvantitativa studier som 

undersöker vad som påverkar engagemang i arbetet utgår från faktorer som exempelvis 

ledarskap, möjlighet till utveckling, kommunikation och balanserat arbete (Barnes & Collier 

2013; Joshi & Sodhi 2011). Men vilka organisatoriska faktorer upplever den enskilde 

medarbetaren påverkar engagemanget i arbetet? 

 

Möjligheten till karriär och behovet av uppskattning 
Ett antal medarbetare upplever att arbetsuppgiften till viss del påverkar engagemanget där 

varierande arbetsuppgifter och känslan av uppskattning från kunden när man utfört ett bra 

arbete bidrar till engagemang.  

”…att man anstränger sig och att man får ett utfall av det…har man nöjda kunder 

känner man ju ändå att man har gjort något bra liksom”(Informant 5) 

Medarbetarnas utsagor kan tolkas som att när de upplever arbetstillfredsställelse relaterat till 

sina arbetsuppgifter och får positiv respons från kunder, påverkas engagemanget i arbetet  

positiv. Barnes och Collier (2013) visar att när medarbetare upplever en känslomässig 

förbindelse och tillfredsställelse i sitt arbete ökar engagemanget. 

Det visar sig även att lönen är en faktor som bidrar till engagemang. Ett antal medarbetare 

anser att högre lön, högre provision eller belöningar vid prestationer skulle öka deras 

engagemang då de därmed har mer att sträva efter. Det kan tolkas som att individen på så vis 

känner en uppskattning från organisationen, vilket är en faktor som Effectory International 

(2014) hävdar påverkar engagemang i arbetet. 
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Det uttrycks att ett antal medarbetares engagemang skulle öka om de fick möjligheten till en 

annan tjänst med mer ansvar och högre krav. Dessa medarbetare har dock olika drivkrafter till 

att en annan tjänst skulle leda till ett ökat engagemang. Drivkrafterna handlar exempelvis om 

känslan av att bli uppskattad och utvald, klättring inom företaget samt personlig utveckling. 

 “... jag skulle vilja säga 70 % har med viljan att lyckas att göra och komma 

framåt på nått sätt och utvecklas är den absolut största faktorn för egen 

del”(Informant 2) 

Det som exemplifieras samt framkommer i citatet ovan belyser att möjligheten till utveckling 

och utmaningar i arbetet har en inverkan på engagemanget, vilket även Joshi och Sodhi 

(2011) hävdar. Bakker och Demerouti (2007) för ett liknande resonemang där de förklarar att 

arbetsresurser som bland annat möjliggör utveckling och måluppfyllelse är en avgörande 

faktor för engagemang. Det kan tolkas som att om organisationen skapar möjligheter till 

karriärutveckling bidrar det till ett ökat engagemang där medarbetarna är villiga att prestera 

mer. 

 

Delaktighet och tillfredsställelse 
Ett flertal medarbetare påtalar att engagemanget skulle öka om det var mer “frihet under 

ansvar” och att medarbetarna var mer delaktiga genom att organisationen delgav syftet med 

olika beslut. När det finns möjlighet att vara delaktig och en medvetenhet om sitt bidrag till 

organisationens mål och resultat finns förutsättningar för engagemang i arbetet (Bakker & 

Demerouti 2007). För att nå dit menar Bedarkar och Pandita (2013) att kommunikationen 

inom verksamheten bör vara välfungerande. Om medarbetarna skulle informeras om frågor 

som rör organisationen och beslutsfattanden kan det därmed tolkas som att medarbetarna 

skulle uppleva delaktighet vilket i sin tur skulle öka deras engagemang. 

Respondenter påtalar betydelsen av en bra arbetsmiljö. De beskriver att stress i arbetet 

påverkar engagemanget och kvaliteten i utförandet av deras arbetsuppgifter försämras. Även 

den fysiska arbetsmiljön beskrivs ha en betydelse, där företagets resurser med fruktkorg, bra 

lunchrum och förhållanden på arbetsplatsen (exempelvis ventilation och lokalvård) upplevs 

bidra till att de känner sig tillfreds på sin arbetsplats. En av medarbetarna uttrycker vikten av 

återhämtning under arbetstid. 
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“... när man väl har rast att man som har en fritid på arbetsplatsen att man får 

möjlighet att slappna av” (Informant 8) 

En tolkning av citatet ovan och andra medarbetares utsagor är att de behöver känna sig 

tillfreds på arbetet samt uppleva att de har kontroll över situationen för att engagemanget ska 

infinna sig. Det kan jämföras med vad Bedarkar och Pandita (2013) visar, att 

arbetstillfredsställelse har en positiv inverkan på medarbetares engagemang. Några 

respondenter upplever att fritiden och privatlivet påverkar engagemanget. Det beskrivs 

exempelvis att ett väl fungerande privatliv där individen känner sig tillfreds bidrar till att 

medarbetaren utför sitt arbete med energi och engagemang för att få tiden att gå fortare. 

Däremot påtalas också att privatlivet ibland kan vara svårt att koppla bort vilket kan bidra till 

att engagemanget i arbetet får ta stryk. Bedarkar och Pandita (2013) visar ett liknande 

resonemang och hävdar att individen behöver känna sig tillfreds på fritiden och i arbetet för 

att kunna uppleva engagemang i arbetet. 

 

Att bli sedd och bekräftad 
Att få synas och höras upplever ett flertal respondenter är viktigt för att engagemang i arbetet 

ska infinna sig vilket uttrycks i förhållande till chefen; att chefen bidrar till deras engagemang 

genom att hen visar att medarbetaren är sedd och hörd. 

“ ... är det en chef som inte finns tillgänglig eller inte ser sina medarbetare så 

skapar det ju inte engagemang...” (Informant 10) 

Respondenterna uttrycker på olika sätt hur chefen lyckas med detta. Några saker som uttalas 

är att chefen visar en förståelse, lyssnar på sina medarbetare, ger feedback samt tar fasta på 

medarbetarnas åsikter vilket även Angelöw (2006) samt Lindmark och Önnevik (2011) pekar 

på som viktiga komponenter. Det kan jämföras med ett stödjande ledarskap, där chefen litar 

på sina medarbetare, ger feedback och uppmuntrar till initiativtagande vilket ett flertal 

forskare beskriver påverkar engagemanget (Angelöw, 2006; Bedarkar & Pandita 2013; Joshi 

& Sodhi 2011). Ett antal medarbetare upplever att ett individanpassat ledarskap påverkar 

engagemanget. De menar att det är viktigt att chefen vet vad varje individ motiveras av samt 

dennes styrkor och svagheter för att kunna ge den feedback som leder till individens 

utveckling och engagemang.  
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”...alltså individanpassa litegrann deras ledarstil…det finns ju både dom som är 

jättetävlingsinriktade och dom som är tvärtemot och man nappar inte riktigt på 

samma bete” (Informant 6) 

Utifrån medarbetarnas utsagor och citatet ovan kan det tolkas som att det inte är feedbacken i 

sig som är det viktiga utan att chefen är medveten om vilken feedback som motiverar och 

engagerar den enskilde individen samt chefens medvetenhet om individens 

utvecklingsområden. Tidigare forskning har beskrivit att ett ledarskap som främjar 

engagemang handlar om att ledaren har goda kunskaper om medarbetarnas kompetens och 

utveckling (Lindmark & Önnevik 2011). Det kan tolkas innebära att chefen måste 

individanpassa den feedback som ges för att medarbetarna ska ta åt sig och därmed uppleva 

engagemang i sitt arbete. 

Trots att majoriteten av medarbetarna beskriver vikten av chefens ledarskap när det gäller sitt 

engagemang så är det ett fåtal medarbetare som inte anser att sin närmste chef har en stor 

inverkan på deras engagemang. En av medarbetarna beskriver exempelvis att den inre 

drivkraften är den största påverkansfaktorn, vilket individen menar att chefen inte kan 

påverka. 

 

Kollegornas betydelse för individen 
Samtliga respondenter har påtalat att kollegorna är en stark bidragande faktor till deras 

engagemang i arbetet vilket belyses med citatet nedan. 

“ ... jag har bra kollegor, det är inge snack om saken och det gör mig engagerad 

på jobbet...” (Informant 8) 

Utsagorna om kollegorna som en viktig komponent anses bero på den positiva stämningen 

som infinner sig på arbetsplatsen. Några respondenter säger att det är kollegorna som gör det 

roligt på arbetet, att det är dem som gör att man trivs samt att glada personer smittar av sig 

vilket leder till engagemang. En respondent uttrycker sig på följande sätt. 

“... och nu är det ju så, alltså vi har ju så himla bra kollegor här, vi har väldigt 

roligt tillsammans så då kommer engagemanget per automatik” (Informant 5) 
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Något som genomsyrar medarbetarnas uttalanden är att kollegorna bidrar till en positiv 

stämning, trivsel och gemenskap. Det beskrivs däremot att kollegorna kan påverka 

engagemanget både positivt och negativt. De uttrycker att den positiva stämningen bidrar till 

engagemang medan den negativa stämningen leder till att individen dras med i kollegornas 

negativa inställning, vilket inte gynnar deras engagemang. Vikten av att kollegorna hjälper till 

vid problem, ger feedback och visar respekt för varandra påtalas även ha en inverkan på 

medarbetarnas engagemang. En tolkning av detta är att det är kollegornas beteende och attityd 

som påverkar medarbetarnas engagemang. Det styrks även av Seeholm och Salomonsson 

(2006) samt Tengblad et al. (2007) som hävdar att stämningen och den sociala gemenskapen 

är en avgörande faktor för medarbetarens engagemang. 

På samma sätt som informanterna beskriver att kollegorna påverkar deras engagemang 

uttrycker de även att de själva kan bidra till kollegornas engagemang. Flera medarbetare 

beskriver att de kan öka deras kollegors engagemang genom att sprida glädje och inneha en 

positiv inställning. 

“... och sen så hör ju alla kollegor om jag sitter och suckar i luren liksom å så va. 

Då hör ju alla kollegor det, å de lär ju inte bidra till nån bättre stämning utan om 

jag liksom sitter å pratar å gestikulerar å verkar engagerad, de smittar ju av sig” 

(Informant 11) 

En tolkning är att medarbetarna upplever att den attityd en själv eller kollegorna har påverkar 

individerna i gruppen vilket innebär att det är viktigt att den enskilde individen föregår med 

gott exempel. Ett flertal medarbetare påtalar betydelsen av att se och höra sina kollegor. Att 

vara social, närvarande, visa uppskattning samt lyfta varandras prestationer upplevs påverka 

engagemanget. Även Angelöw (2006) beskriver vikten av att arbetsklimatet genomsyras av 

man hjälper och visar uppskattning gentemot varandra. 

Forskningen och vårt empiriska material stödjer iakttagelserna om att kollegorna tycks vara 

en stark bidragande faktor till engagemang. Att bidra till sina kollegors engagemang kan 

förstås utifrån solidaritet; att individen upplever att hen kan påverka sina kollegor positivt och 

känner ett ansvar inför detta. Men kollegor som påverkar ens eget engagemang återspeglas av 

egennytta; att detta bidrar till att individen upplever glädje till sitt arbete, vilket påverkar 

engagemanget. 
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Summering – organisatoriska påverkansfaktorer 
En slutsats är att det tycks finnas flera organisatoriska faktorer som medarbetare upplever 

påverkar deras engagemang i arbetet. Shuck et al. (2011) modell bygger på en samverkan 

mellan organisatoriska och individuella faktorer. De lyfter fram att i organisatoriska faktorer 

inryms allt i från den fysiska omgivningen till chefer och kollegor. Precis som de beskriver i 

modellen går det inte att generalisera vilka organisationsfaktorer som leder till engagemang 

då individer är unika och engageras av olika faktorer. Det är något som kan ses utifrån det 

empiriska materialet, där flera faktorer beskrivs ha inverkan på engagemanget. Majoriteten av 

medarbetarna lyfter dock fram chefen och kollegorna som de viktigaste komponenterna för 

engagemanget: att chefen bekräftar och ser varje enskild individ för vad den är och att 

kollegorna visar en positiv inställning och sprider glädje på arbetet. Sammanfattningsvis kan 

medarbetarnas utsagor om organisatoriska påverkansfaktorer tolkas utifrån hur individen 

förstår innebörden av begreppet engagemang i arbetet, där tre perspektiv lyfts fram; 

organisationen, gruppen och/eller individen. Trots att dessa förståelser ligger på olika nivåer 

så har alla relevans utifrån organisatoriska påverkansfaktorer. Nedan exemplifieras olika 

påverkansfaktorer utifrån medarbetares förståelse för begreppet 

Organisationen - Medarbetare som beskriver att engagemang bland annat innebär att bidra till 

organisationens framgång upplever exempelvis att deras engagemang påverkas av 

möjligheten att vara medveten om sitt bidrag till verksamheten. 

Gruppen - När medarbetare påtalar att engagemang i arbetet handlar om att hjälpa och stödja 

kollegor förklarar de att den positiva stämningen och gemenskapen i gruppen samt att se 

andra lyckas påverkar engagemanget. 

Individen - De som påtalar att personlig utveckling inryms i begreppsförklaringen beskriver 

att möjligheten att utvecklas inom organisationen är en stark bidragande faktor till deras 

engagemang. 

 

Individuella påverkansfaktorer 
Som redovisats i föregående avsnitt upplever medarbetarna att det finns flera organisatoriska 

faktorer som påverkar deras engagemang, vilket styrks av forskning inom området. Men hur 

mycket organisationen än gör är vissa människor mer engagerade än andra (Heslin 2010). Det 

leder in oss på vad medarbetarna anser att de kan göra för att påverka sitt eget engagemang. 
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Vilka individuella faktorer upplever den enskilde medarbetaren påverkar engagemanget i 

arbetet? 

 

Utveckling - för individen eller organisationen 
Ett antal medarbetare menar att de påverkar sitt engagemang genom sin inre drivkraft, vilken 

uttrycks på olika sätt. En av medarbetarna menar att den inre drivkraften handlar om att 

utveckla företaget genom att bland annat finna nya, förbättrade rutiner. Att ha ett intresse och 

engagera sig i olika projekt för att visa att man vill framåt och utvecklas uttrycker en annan 

medarbetare som hens inre drivkraft. Något som även nämns är att den inre drivkraften 

handlar om att inte gå på autopilot utan att ständigt utvecklas personligen och göra sitt bästa. 

Det kan tolkas till vad Heslin (2010) förklarar som att individen har en öppen inställning där 

individen bland annat vill utvecklas, anstränger sig och är psykologiskt närvarande. 

Medarbetare talar även om deras uppsatta mål och prestationer när det beskriver vad de själva 

kan göra för att påverka sitt engagemang. Att sätta upp egna mål och en handlingsplan för att 

uppnå dessa är något som upplevs skulle bidra till engagemang. Känslan av att man bidrar 

med resultat för organisationen genom sin ansträngning uttrycks också vara en viktig faktor 

till engagemang. Medarbetare som upplever att de har kontroll och på ett eller annat sätt kan 

påverka sin omgivning har visat sig främja måluppfyllelse vilket i sin tur bidrar till 

engagemang (Xanthopoulou et al. 2007). Ett fåtal respondenter uttrycker att ens arbetsmoral 

påverkar engagemanget och majoriteten av medarbetarna i studien lyfter deras prestationer 

och viljan att lyckas som en individuell påverkansfaktor för engagemang i arbetet. Se exempel 

i citaten nedan. 

“... att försöka liksom prestera, att försöka få bra siffror, försöka hjälpa kollegor 

och så”(Informant 11) 

“... sen när jag väl är här det är väl det jag pratade om att göra sitt jobb, sitt 

bästa och se till att man har roligt, man gör det ju själv roligt och värdeskapande 

på sitt jobb...” (Informant 8) 

Som citaten ovan visar handlar engagemang i arbetet även om ett eget ansvar, vilket kan 

kopplas samman med vad Angelöw (2006) beskriver. Angelöw menar att varje enskild individ 

måste fundera över vad hen kan bidra med för att öka sitt eget engagemang och sin 
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arbetsglädje, vilket kan tolkas som att medarbetarna ovan gör. Det tolkas som att individens 

inställning har en avgörande betydelse för huruvida en finner glädje och engagemang i sitt 

arbete, vilket kan likställas med vad Hedegaard (2012) hävdar med uttrycket, var och en sin 

egen lyckas smed. 

Sammanfattningsvis kan det förstås som att medarbetarna vill prestera och utvecklas men har 

olika mål med detta. Vissa informanter beskriver att de vill utvecklas och prestera i sitt arbete 

för att skapa värde för organisationer medan andra gör det för sin egen personliga utveckling. 

Om man kopplar tillbaka dessa utsagor till medarbetarnas förståelse för innebörden av 

begreppet engagemang återfinns ett samband mellan informanternas begreppsförklaring och 

hur de själva kan påverka engagemanget. De medarbetare som beskriver engagemang som en 

vilja att utvecklas upplever att engagemanget påverkas av deras vilja till personliga 

utvecklingen. De som förklarar att engagemang handlar om att göra vad som är bäst för 

företaget beskriver att sitt bidrag till organisationens mål genom prestationer påverkar 

medarbetarens engagemang. 

 

Inställning och välmående 
Medarbetare pratar också om positiv inställning i form av att försöka se det positiva i sitt 

arbete och inte vara bitter för att någon annan har en högre lön eller ett “bättre” jobb. Att ha 

en positiv inställning är något som påverkar både individens eget engagemang och 

kollegornas (Lundin et al. 2003). En medarbetare exemplifierar hur hen försöker påverka sina 

kollegors engagemang idag. 

“... det är väl litegrann det som jag vill att dom ska göra mot mig, sociala, glada. 

Sitter jag och är sur på min arbetsplats och ger en dålig och negativ aura, då tar 

ju dom del av den och samma tvärtom, är jag positiv och glad, då, ja, ofta tar man 

ju del av sån energi...” (Informant 8) 

Citatet kan tolkas som att medarbetaren upplever betydelsen av att bidra till ett positivt 

arbetsklimat, vilket även är något som Angelöw (2006) beskriver som viktigt för 

medarbetares engagemang och arbetsglädje. En medarbetare exemplifierar att när en dålig dag 

infinner sig och engagemanget tryter, anstränger sig medarbetaren genom att låtsas vara 

engagerad då detta brukar framkalla ett genuint engagemang för hen. Att inneha en 

medvetenhet i sitt arbete, fundera på vad man gör och hur man gör det samt ständigt reflektera 
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och ta ansvar över sina handlingar och sitt beteende beskrivs påverka engagemanget. 

“... att man tänker efter att men vad har jag gjort idag, vad gjorde jag igår, 

gjorde jag mitt bästa och gjorde jag mitt bästa för att ha en bra dag igår å, 

oavsett resultatmässigt eller inte liksom och gjorde jag mitt bästa för att va glad, 

alltså lite på det viset”(Informant 6) 

Att inneha en positiv inställning och vara medveten om sin attityd kan här tolkas ha en 

inverkan på medarbetarnas engagemang. Medarbetarnas utsagor kan förstås som att de anser 

sig ha ett eget ansvar för sin inställning och därmed sitt engagemang, vilket även är 

fish!filosofins budskap (Lundin et al. 2003).  

Det fysiska och psykiska välmåendet menar en medarbetare möjliggör till att skapa värde och 

vara engagerad i sitt arbete. Individen anser att det är ens eget ansvar att koppla bort fritiden 

under arbetstid medan andra medarbetare uttrycker svårigheten att koppla bort privatlivet om 

det är något som för tillfället upplevs som jobbigt och energikrävande. Shuck et al. (2011) har 

en liknande tanke i sin modell “emerging model of engagement and disengagement” där de 

beskriver att individuella faktorer som exempelvis känslor och familjeangelägenheter 

påverkar vilken potentiell effekt av engagemang som blir utfallet. 

 

Summering – individuella påverkansfaktorer 
Sammanfattningsvis kan resultatet tolkas som att de individuella påverkansfaktorerna handlar 

om att ha en inre drivkraft till att vilja prestera och utvecklas, inneha en positiv inställning 

samt ett fysiskt och psykiskt välmående. Vad som är medarbetarnas inre drivkraft är väldigt 

individuellt och kan tolkas som att de personliga resurserna spelar in beträffande vad och hur 

individen påverkar sitt engagemang, vilket är något Xanthopoulou et al. (2007) visar i deras 

studie. För att individen ska uppleva glädje och engagemang i arbetet är individens inställning 

och intresse för utveckling en avgörande faktor (Lundin et al. 2003). Det kan förstås från 

medarbetarnas utsagor, där ett antal medarbetare poängterar att man har ett eget ansvar för att 

uppleva engagemang i sitt arbete. 

Som beskrevs utifrån resultatet i organisatoriska faktorer kan även de individuella faktorerna 

tolkas utifrån de tre perspektiven; organisation, grupp och den enskilde individen. Det är 

intressant att medarbetarna belyser dessa olika perspektiv även beträffande individuella 
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påverkansfaktorer eftersom det återspeglar deras förståelse för begreppet engagemang i 

arbetet. Nedan illustreras detta med exempel. 

Organisationen - Medarbetare som beskriver att de kan påverka sitt engagemang genom att 

prestera och skapa resultat för organisationen förklarar att engagemang handlar om att bidra 

till verksamhetens framgång. 

Gruppen - De individer som beskriver att de försöker ha en inställning som bidrar till ett 

positivt arbetsklimat förklarar även att trivsel på arbetet inryms i begreppsförklaringen. 

Individen - Medarbetare som anser att individuella påverkansfaktorer bland annat handlar om 

att ta ett eget ansvar för sin personliga utveckling exempelvis genom att sätta upp egna mål 

uttrycker även att engagemang i arbetet handlar om att individen har en vilja att utvecklas. 

 

Samspelet mellan organisatoriska och individuella faktorer 
I avsnittet ovan har medarbetarna påtalat att de individuella faktorerna har inverkan på deras 

engagemang i arbetet. Deras upplevelser om personlig utveckling, bidrag till verksamhetens 

mål samt deras inställning och välmående är de övergripande faktorerna som individen 

upplever att hen kan påverka. Trots att resultatet från avsnitten “organisatoriska 

påverkansfaktorer” och “individuella påverkansfaktorer” presenterats separat kan det tolkas 

som att det krävs ett samspel dem emellan. Ett exempel på det är medarbetarna som upplever 

att de påverkar sitt eget engagemang genom att prestera för företagets räkning. Men för att 

medarbetarna ska uppleva att de bidrar till verksamhetens mål och resultat krävs att den 

interna kommunikationen fungerar, där medarbetarna delges information som rör 

verksamheten. Att det finns möjlighet att göra karriär inom företaget och att chefen 

individanpassar sin feedback främjar individens utveckling. Men för att individen ska uppleva 

engagemang krävs det även en egen vilja att utvecklas. Exemplen belyser vikten av att de 

individuella och organisatoriska faktorerna samspelar för att en effekt av engagemang ska 

uppstå. Även Shuck et al. (2011) modell belyser vikten av att de organisatoriska och 

individuella faktorerna samspelar för att medarbetaren ska uppleva engagemang i arbetet. 
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Effekter av engagerade medarbetare 
Vi har ovan presenterat en sammanställning utifrån det empiriska och teoretiska materialet där 

innebörden av begreppet engagemang visat sig vara komplex samt att det finns olika faktorer 

som påverkar individers engagemang i arbetet. Engagemang i arbetet har visat sig bidra till 

positiva effekter för såväl organisationen som individen (Bakker 2010). Forskning inom 

området har genom kvantitativa metoder funnit dessa resultat vilket gör det intressant att 

studera medarbetarnas upplevelser. Vad upplever medarbetare att engagemang i arbetet 

resulterar i? 

 

Gruppdynamik och trivsel 
Informanternas utsagor om vad ett ökat engagemang i arbetet kan tänkas leda till är tämligen 

samstämmiga. Samtliga respondenter uttalar att ett ökat engagemang skulle leda till gladare 

medarbetare, som har roligt på arbetet och trivs på sin arbetsplats. Det kan jämföras med 

Kataria et al. (2013) som visar att en engagerad medarbetare är entusiastisk över sitt arbete. 

Något som belysts är att gruppdynamiken skulle gynnas genom att en positiv stämning skulle 

infinna sig om medarbetarna var mer tillfreds och engagerade, vilket illustreras i citatet nedan. 

“... men ännu roligare arbetsplats och man trivs ju mer och mer och mer ju bättre 

gruppdynamik man har, tycker jag” (Informant 4) 

En tolkning av citatet är att engagerade medarbetare skapar en kedjereaktion där engagemang 

bidrar till en social gemenskap och ett samspel i gruppen, vilket resulterar i ökad trivsel och 

arbetsglädje. Ett liknande resonemang för Angelöw (2006), nämligen att engagemang och 

arbetsglädje påverkar organisationens resultat och medarbetarnas välmående positivt. 

 

Engagerade medarbetare - bidrag till organisationens framgång 
Genom ett ökat engagemang beskrivs det att bra idéer och förslag från medarbetarna skulle 

komma fram som kan tas till vara på och bidra till nytta för verksamhetens utveckling. Ett 

ökat engagemang i arbetet upplevs leda till en långsiktig vinning för verksamheten där 

engagerade medarbetare som trivs troligtvis stannar längre inom företaget.  
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”Sen har man nog lättare att bygga kompetens inom företaget för har du 

engagerade medarbetare så stannar dom mest troligt längre på företaget också 

än folk som inte är engagerade och det gör ju i sin tur att du får duktigare 

medarbetare rent kompetensmässigt…”(Informant 2) 

Ovanstående utsagor kan förstås som att medarbetarna upplever att engagemanget skulle öka 

om företaget tog till vara på förbättringsförslag och personalens kompetens, vilket i sin tur 

skulle vara positivt för organisationen på kort och lång sikt. Samma resultat påvisar Kim et al. 

(2012); att engagerade medarbetare bidrar till företagets konkurrenskraft på lång sikt. 

Medarbetarna upplever att ett ökat engagemang skulle leda till att organisationens effektivitet 

och produktivitet skulle påverkas positivt. Engagemang upplevs bidra till att arbetsuppgifterna 

skulle utföras mer effektivt vilket resulterar i att kunden får en bättre och snabbare service. 

Intervjudeltagare uttrycker att engagemang i arbetet skulle öka organisationens försäljning 

samt att målen skulle nås effektivare. Samtliga respondenter är överens om att ett ökat 

engagemang i arbetet leder till nöjdare kunder. 

“... och så visar det sig att med mer engagerade medarbetare att alla gör sitt jobb 

ännu bättre, så de får väl i sin tur nöjda kunder...” (Informant 8) 

Respondenternas utsagor och citatet ovan kan tolkas som att medarbetarnas engagemang 

bidrar till ett bättre utfört arbete och därmed organisatorisk måluppfyllelse. Även Kataria et al. 

(2013) beskriver att engagerade medarbetare, som lägger ner energi för att göra sitt bästa i 

arbetet uppnår organisatoriska mål mer effektivt. Det genomsyras i medarbetarnas utsagor att 

ett viktigt mål för Företag X är nöjda kunder och något som uttrycks för att uppnå detta är 

snabb och personlig service vilket engagerade medarbetare tolkas åstadkomma.  

Trots att majoriteten anser att engagemang i arbetet är något positivt är det en medarbetare 

som uttrycker risken med att vara för engagerad i sitt arbete. Individen menar att man bör vara 

engagerad till en viss grad, men att arbetet inte bör gå ut över privatlivet. Detta är något som 

Weman-Josefsson och Berggren (2013) påtalar som en hälsorisk. De beskriver att om en 

individ är hängiven och har svårt att släppa sitt arbete kan det resultera i utbrändhet. 

Engagemanget leder då till något negativt, både för individen och organisationen. 
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Summering 
En tolkning utifrån medarbetarnas utsagor är att engagerade medarbetare är positivt utifrån 

allas synvinklar, trots den nämnda risken för utbrändhet. Informanterna belyser att det är 

positivt för den enskilde individen då glädje och trivsel i arbetet infinner sig. Engagerade 

medarbetare är positivt för kunden då denna får god service och den hjälp som efterfrågas. 

Slutligen är det bra för verksamheten då engagerade medarbetare uppnår ökade prestationer 

genom högre effektivitet, produktivitet, kvalitet och nöjdare kunder. Forskningsresultat pekar 

i samma riktning; det vill säga att effekterna av engagemang bland annat leder till förbättrat 

resultat, ökad effektivitet och ett ökat välmående för personalen (Angelöw 2006; Kim et al. 

2012). Slutsatsen är att engagerade medarbetare skapar en positiv cirkel för verksamhetens 

olika aktörer. 

 

 

Diskussion 

I följande avsnitt diskuteras resultatet och de centrala slutsatserna utifrån det syfte och 

frågeställningar studien grundar sig på. Vi presenterar därefter en modell som illustrerar 

studiens övergripande slutsatser. Vi för vidare en diskussion gällande våra metodval och hur 

dessa kan ha påverkat resultatet i studien. Slutligen ger vi förslag på vidare forskning inom 

området. 

 

Resultatdiskussion 

Studiens syfte har varit att beskriva, tolka och få en förståelse för medarbetarnas upplevelse 

av vad engagemang i arbetet innebär samt vilka organisatoriska och individuella faktorer som 

uppfattas påverka medarbetares engagemang. Syftet omfattade vidare att få medarbetarnas 

perspektiv på vad engagemang i arbetet antas leda till i praktiken. Fyra frågeställningar 

skapades därefter för att studera syftet, där frågeställningarna är grundade i tidigare forskning 

och teorier. 

I intervjuerna med medarbetarna framkom det att engagemang i arbetet tycks vara ett 

svårdefinierat, komplext begrepp med stor spännvidd. Den förståelse medarbetarna hade för 
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begreppet motsvarade inte en specifik definition som tidigare skapats av forskare, vilket även 

är något som Kahn (2010) beskriver som den stora problematiken med begreppet och dess 

innebörd. En anledning till att medarbetarnas förståelse såg olika ut och att inte en enda 

medarbetare beskrev en definition som motsvarade någon annan kan vara att individerna har 

olika referensramar. Resultatet antyder att medarbetarna beskriver engagemang i olika 

dimensioner; för organisationen, gruppen och den enskilde individen. För medarbetarna i 

studien kan det betyda att de förstår och använder begreppet på olika nivåer utifrån vad som 

upplevs vara viktigast för dem när det gäller engagemang; individens bidrag till 

organisationen och dess framgång, att se andra lyckas och/eller den personliga utvecklingen 

och sitt eget välmående. Bhuvanaiah och Raya (2014) har i sin rapport sammanfattat olika 

definitioner där även forskare förklarar begreppet på olika nivåer utifrån syftet med deras 

forskning. Det är däremot viktigt att poängtera, precis som tidigare påtalats, att dessa olika 

nivåer kan interagera med varandra i en medarbetares definition av engagemang i arbetet. Det 

innebär att en medarbetare exempelvis nämner både viljan till personlig utveckling samt sitt 

bidrag till en bra arbetsplats för sina kollegor i en begreppsförklaring. Slutsatsen om hur 

medarbetarna upplever innebörden av begreppet engagemang är att det inte finns en generell 

tolkning utan att varje enskild medarbetare uppfattar begreppet olika. Men det finns däremot 

delar som är återkommande i flera medarbetares förklaring av begreppet. Dessa delar är bland 

annat arbetsglädje, hjälpa och stödja kollegor, viljan att utvecklas samt viljan att göra det 

bästa för företaget. Vi drar därför slutsatsen att om organisationen vill ha engagerade 

medarbetare är det viktigt att vara medveten om den skillnad som finns mellan medarbetarnas 

förståelse av begreppet. 

Upplevelsen om vilka organisatoriska faktorer som påverkar medarbetarnas engagemang var 

individuellt och återspeglades i deras definition av begreppet engagemang. I resultatet 

framträdde möjlighet till personlig utveckling, uppskattning, bidrag till organisationens 

framgång, arbetstillfredsställelse samt chefen och kollegornas betydelse som centrala 

organisatoriska påverkansfaktorer för engagemang. Något som däremot var genomgående hos 

de flesta var chefen och kollegornas betydelse för engagemanget. Medarbetarna påtalade 

vikten av att chefen hade ett individanpassat ledarskap där chefen var medveten om 

utvecklingsområden och vad som engagerade den enskilde individen. Lindmark och Önnevik 

(2011) beskriver samma sak. En chef som har kunskap om medarbetarnas kompetens och 

utveckling främjar engagemang i arbetet. Vår förståelse av detta är att det inte handlar om att 

chefen ska ge feedback, utan det upplevs vara innehållet i feedbacken som är avgörande för 
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den enskilde medarbetarens engagemang. Kollegorna var även en stark bidragande faktor till 

medarbetarnas upplevelse av engagemang där kollegor som sprider positiv energi och innehar 

en positiv inställning främjar individens engagemang. Detta är något som Seeholm och 

Salomonsson (2006) beskriver som en viktig komponent för engagemanget. Det går dock inte 

att generalisera vad chefen och kollegorna bör göra för att påverka medarbetarnas 

engagemang då varje enskild medarbetare är unik och påverkas av olika faktorer. Vår 

förståelse och slutsats av detta är att vad varje medarbetare lägger i begreppet har betydelse 

för vilka organisatoriska faktorer individen upplever påverkar eller kan påverka dennes 

engagemang. Beroende på om individen beskriver engagemang i arbetet utifrån organisations-

, grupp- och/eller individnivå kan det förstås, utifrån medarbetarnas beskrivningar, att olika 

resurser från organisationen krävs för att påverka engagemanget. Däremot går det inte heller 

att generalisera vad som ryms på de olika nivåerna utan det är viktigt att få en inblick i varje 

medarbetares upplevelse av vad engagemang i arbetet betyder för individen för att därmed 

kunna påverka det. 

Medarbetarnas upplevelser om vilka individuella faktorer som påverkar deras engagemang 

skiljer sig åt mellan respondenterna. De individuella faktorerna tycks på liknande sätt som 

definitionen och organisatoriska påverkansfaktorer styras av individens referensram. Det 

återfanns fyra olika delar som medarbetarna i studien sammantaget beskrev som individuella 

påverkansfaktorer; personlig utveckling, bidrag till verksamhetens mål och resultat, 

individens välmående samt inställning. Det är även något som kan kopplas tillbaka till 

forskning där det visas att individer har olika personliga resurser och grundinställning 

(Xanthopoulou et al. 2007; Heslin 2010). Något som däremot genomsyrar alla intervjuer är att 

medarbetarna upplever att de faktiskt kan påverka sitt eget engagemang. Men på vilket sätt 

påverkan sker skiljer sig åt. Dels beroende på deras egen drivkraft och dels hur de tolkar 

innebörden av engagemang i arbetet utifrån nivåer och innehåll. Slutsatsen av detta, kan på 

liknande sätt som organisatoriska påverkansfaktorer, sammanfattas som att medarbetarens 

tolkning av begreppet har en betydande roll för hur individen upplever att hen kan påverka sitt 

eget engagemang. Vi anser utifrån tidigare forskning och empirin att det krävs en 

medvetenhet hos medarbetaren om sin egen roll för att därmed kunna påverka sitt 

engagemang. 

Alla medarbetare i studien har uppfattningen om att engagemang i arbetet leder till positiva 

utfall för både organisationen och individen. Vår förståelse utifrån empirin är att engagemang 

i arbetet skapar en positiv cirkel. Engagemang leder till att medarbetaren upplever glädje i 
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arbetet, vilket genomsyras till kunden som får bättre service och där företaget i slutändan får 

förbättrade resultat och ökad konkurrenskraft. Detta är något som återfinns i tidigare 

forskning där engagemang i arbetet genererar högre effektivitet, produktivitet och resultat för 

verksamheten (Kataria et al. 2013; Kim et al. 2012). Då medarbetarna uppfattar engagemang 

som något positivt och eftersträvansvärt är det viktigt att organisationen tar till vara på detta 

och innehar de verktyg som den enskilde individen behöver för att uppnå och upprätthålla 

engagemang i arbetet. Vi anser även att det är viktigt att den enskilde medarbetaren har en 

inställning som gör att personen nyttjar de verktyg som organisationen ger. 

Den viktigaste slutsatsen av denna studie anser vi är att engagemang i arbetet är något 

komplext, men en viktig komponent som företag måste arbeta med för att vara 

konkurrenskraftiga. Däremot måste organisationer ha en förståelse för att engagemang i 

arbetet inte endast handlar om att införa en ny strategi utan att allt samspelar och att man 

ständigt måste arbeta för att upprätthålla engagemanget hos medarbetarna. Beroende på vad 

individen upplever att engagemang i arbetet är kommer individen även att påverkas av olika 

faktorer. Som vi tidigare belyst beskriver medarbetarna engagemang i arbetet utifrån 

organisations-, grupp- och/eller individnivå och inom dessa nivåer inryms olika delar. Utifrån 

medarbetarens förståelse för vad engagemang i arbetet innebär tycks individen påverkas av 

olika organisatoriska och individuella faktorer. Men för att individens engagemang ska 

påverkas krävs det att de organisatoriska och individuella faktorerna samspelar. När 

medarbetarna är engagerade upplever alla respondenter i studien att det är något positivt för 

alla parter. Men det krävs även att man jobbar med att upprätthålla engagemanget, både från 

organisationens håll men även från individen. Nedan presenteras en modell som är framtagen 

utifrån resultatet som visar på detta resonemang. 
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Figur 2. En interaktiv modell avseende samband mellan medarbetares engagemang, påverkansfaktorer och 

effekter. 

 

Modellen ovan illustrerar att medarbetarna har olika förståelser för begreppet engagemang i 

arbetet. Beroende på medarbetarens begreppsförklaring kommer individen att påverkas av 

individuella och organisatoriska faktorer på olika vis. För att medarbetaren ska uppleva 

engagemang i arbetet krävs det att de organisatoriska och individuella faktorerna samspelar. 

Det innebär att organisationen måste skapa möjligheter och leverera verktyg för att 

medarbetaren ska kunna uppleva engagemang och individen måste inneha en medvetenhet om 

sitt ansvar och ta tillvara på organisationens verktyg. Ett exempel är om medarbetaren 

relaterar engagemang till personlig utveckling och organisationen möjliggör för detta genom 

kompetensutveckling och karriärmöjligheter måste individen även inneha ett ansvar och en 

inre drivkraft till att utvecklas. När de individuella och organisatoriska faktorerna samspelar 

möjliggör detta för att medarbetarna upplever engagemang i arbetet. När engagemang i 

arbetet infinner sig hos medarbetarna resulterar det i positiva effekter för både individen och 

organisationen; för individen i form av bland annat trivsel och arbetsglädje samt för 

Medarbetarens förståelse för engagemang i arbetet 
Individ – Grupp – Organisation  
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organisationen genom förbättrade resultat och ökad konkurrenskraft. 

 

Metoddiskussion 

Att genomföra studien med kvalitativa intervjuer har bidragit till att få information om 

medarbetarnas egna upplevelser av engagemang i arbetet. Vår kvalitativa intervjuguide gav 

oss möjlighet att få mer beskrivande och djupgående svar från respondenterna vilket vi anser 

inte hade varit möjligt med en enkätundersökning. En enkätundersökning hade inte heller 

givit möjlighet att ställa följdfrågor till medarbetarna och det ansåg vi var högst relevant för 

att kunna besvara våra forskningsfrågor och därmed få medarbetarnas upplevelser. Genom vår 

pilotstudie gavs utrymme att ändra våra intervjufrågor vilket vi anser har höjt kvaliteten i 

studien då justeringen av frågorna avspeglade frågeställningarna på ett tydligare sätt och 

därmed gav oss möjlighet att uppnå syftet med denna uppsats. Vad gäller urvalet av 

informanter till studien finns det en risk att de deltagare som cheferna valde ut endast var 

medarbetare som i dagsläget upplevde engagemang i arbetet. Det kan ha påverkat resultatet då 

medarbetare som inte upplever engagemang i sitt dagliga arbete möjligtvis hade haft andra 

upplevelser och synvinklar om innebörden i begreppet, påverkansfaktorer och utfall av 

engagerade medarbetare. 

I ett tidigt skede av studien var tanken att intervjufrågorna skulle bygga på en egen definition 

av engagemang som medarbetare på företag X tillsammans skapat. Vi sammanställde 

medarbetarnas definitioner av begreppet engagemang och bifogade denna definition i det 

informationsmejl som gick ut till deltagarna i studien. Vi har diskuterat och analyserat hur 

mejlet kan ha påverkat vårt resultat. Utifrån det empiriska materialet har vi konstaterat att 

ingen av informanterna har refererat till definitionen i informationsmejlet när de under 

intervjutillfället besvarade frågorna om innebörden i begreppet engagemang. Vi är medvetna 

om att detta kan ha färgat medarbetarna men deras egna tolkningar av begreppet genomsyras 

under hela intervjun. Vi använde oss inte av denna definition under intervjuerna eller i ett 

senare skede i studien vilket vi anser kan ha bidragit till att ändå få medarbetarnas egna 

upplevelser av innebörden i begreppet. 

Att vi varit medvetna och reflekterat över vår förförståelse har ökat möjligheten att utläsa 

medarbetarnas egna upplevelser av engagemang i arbetet. Att låta det empiriska materialet 

tala för sig själv och analyserat del med helhet har givit oss möjlighet att skapa en förståelse 
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för medarbetarnas upplevelser inom området. Vi har försökt att vara objektiva vid vårt 

analysarbete men är fullt medvetna om svårigheten att vara helt objektiv. Vi upplever att det 

har varit en fördel att vara två personer under de flesta av intervjutillfällena och vid 

analysarbetet då detta har minskat risken att det presenterade resultatet är färgat av våra 

subjektiva tolkningar. 

Ambitionen med denna studie har inte varit att generalisera resultatet. Materialet är begränsat 

både till antal deltagare och till en specifik verksamhet. Tanken med detta har varit att bidra 

med ett annat perspektiv, det vill säga medarbetarnas upplevelser om engagemang i arbetet. 

Studien har syftat till att få en djupare förståelse för hur medarbetarna upplever engagemang, 

dess påverkansfaktorer och utfall. Resultatet som framkommit i denna studie har väckt 

intressanta tankar om hur detta skulle kunna undersökas vidare, vilket presenteras nedan. 

 

Förslag till vidare forskning 

Utifrån det resultat och den analys som genomförts har det uppkommit tankar på vidare 

forskning. I denna studie har fokus legat på att undersöka det positiva med engagerade 

medarbetare men en tendens är att engagemang i arbetet möjligtvis inte enbart leder till 

positiva effekter. Det skulle därför vara intressant att studera om medarbetare upplever att det 

finns en negativ sida av engagemang i arbetet. Det skulle även vara motiverat att genomföra 

en studie på liknande verksamheter som företag X samt på företag inom andra branscher för 

att undersöka om det finns likheter och skillnader beträffande medarbetares upplevelser av 

engagemang i arbetet. Slutligen skulle det vara intressant att studera om förståelsen för 

innebörden i begreppet engagemang skiljer sig mellan olika nivåer inom organisationen. 

Skiljer sig begreppsförklaringen på ledning-, chefs- och medarbetarnivå? 
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Bilaga 1. Informationsmejl 

 

Hej, 

 

Vad roligt att du vill delta i vår studie gällande engagemang i arbetet! Syftet med vår uppsats 

är att få en ökad förståelse för vilka faktorer som påverkar engagemang i arbetet samt vad 

ökat engagemang kan tänkas leda till. För Företag X:s räkning så hoppas vi med denna studie 

få reda på vilka faktorer som ökar Företag X:s medarbetares engagemang för att därefter 

komma med åtgärdsförslag gällande detta.  

 

Vår definition av begreppet engagemang är följande: Engagemang i arbetet är när en 

medarbetare med hög arbetsmoral har en vilja att göra sitt yttersta för att uppnå sina mål 

och leverera resultat. Medarbetaren är hjälpande och stödjande gentemot sina kollegor och 

känner en glädje för sitt arbete.  

 

De som deltar i intervjun behandlas konfidentiellt, vilket innebär att namn, arbetsgrupp etc. 

kommer att avidentifieras i resultatet och de uppgifter vi får in kommer endast användas för 

studiens ändamål.  

 

Om du har några frågor eller funderingar gällande deltagandet så hör gärna av dig via mejl 

eller telefon.  

 

Din tid för intervjun är:  

 

Vänliga hälsningar, 

 

Emilie Karlsson och Jennifer Karlsson 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 - Intervjuguide 

 

Viktiga punkter att ta upp 

• Kort presentation av oss 
• Syftet med studien 
• Konfidentialitet 
• Frivilligt att delta  
• Informationen kommer endast användas till studiens syfte  
• Ok att spela in? 
• Information om att de får ta del av slutprodukten 

 

Inledande frågor 

• Kön 
• Hur gammal är du? 
• Hur länge har du arbetat här? 

 

Innebörden i begreppet 

• Vad är engagemang i arbetet för dig? 
o Vad får dig att gå till jobbet? 
o Vad driver dig till att göra ett bra jobb? 

 

Engagemang idag – påverkansfaktorer 

• Vad får dig att känna engagemang i arbetet idag? 
o Upplever du att din chef påverkar ditt engagemang? 
o Gör du något idag för att vara engagerad på jobbet? 
o Finns det andra personer som påverkar ditt engagemang? 
o Finns det andra omständigheter som påverkar ditt engagemang i arbetet idag? 
o Vad bidrar mest till ditt engagemang i arbetet idag? 

 

Ökat engagemang 

• Vad skulle få dig att bli mer engagerad i ditt arbete? 
o Upplever du att det finns något som din chef kan bidra med? 
o Finns det något som organisationen kan förbättra för att öka ditt engagemang? 
o Upplever du att det finns något som du kan göra för att öka ditt engagemang 

som du inte gör idag? 
o Vad kan du bidra med för att dina kollegor ska bli mer engagerade på jobbet? 
o Vad tror du skulle bidra mest till att öka ditt engagemang? 

 
 

 



 

 

Utfall av ökat engagemang 

• Vad tror du att ett ökat engagemang leder till? 
o På vilket sätt tror du att organisationen påverkas av ett ökat engagemang bland 

medarbetarna? 
o På vilket sätt tror du att du påverkas av ett ökat engagemang i arbetet? 

• Upplever du att engagemang i arbetet är viktigt? 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

     

 


