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1 Inledning 
 

Långt ifrån alla världens länder har en strukturerad facklig verksamhet med 

en stor öppenhet liknande den i vårt land. I Sverige är den fackliga 

verksamheten utbredd och engagerar många människor på olika nivåer i 

samhället. Hur kommer det sig att människor väljer att vara aktiva inom 

fackliga organisationer? I detta kapitel ges en översikt över uppsatsens ämne. 

 

1.1 Bakgrund 

I Sverige finns det många organisationer med olika verksamheter och syften. 

Ibland konkurrerar de med varandra och andra gånger kompletterar de 

varandras verksamhet. En del organisationer levererar varor och tjänster till 

andra organisationer och ytterligare andra arbetar direkt mot slutkonsumenten. 

Vid sidan av dessa organisationer som drivs med vinstsyfte finns statliga 

organisationer som delvis har andra målsättningar. Dessa institutioner verkar 

för landets bästa och en del av dem reglerar de vinstdrivande 

organisationernas möjligheter att bedriva sina verksamheter. Det finns också 

en tredje grupp organisationer som är inte är uppbyggda för att generera 

vinster i form av pengar utan istället arbetar för till exempel miljövinster, 

mänskliga rättigheter eller arbetarstagarnas rättigheter i ett land. 

Organisationer som ägnar sig åt sådan verksamhet är i stor utsträckning 

ideologibaserade och ibland uppbyggda kring andra värden än statliga och 

vinstdrivna företag.  
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Vi anser att vinstdrivande organisationer består av människor och grupper av 

människor som tillsammans ska generera värde och arbeta för gemensamma 

mål. Tillsammans kan individerna i organisationen skapa större värde än de 

skulle kunna var för sig, vilket uppmuntrar till samarbete. Eftersom 

inställningen till arbete varierar mellan individer är det gynnsamt för 

organisationen och även individen själv om individen kan finna det som driver 

den att arbeta mer fokuserat och förverkliga sina egna och organisationens mål 

samtidigt. Reis & Peña (2001) hävdar att det historiskt har varit viktigt att 

motivera och engagera medlemmarna i en organisation om organisationen ska 

överleva och behålla sin form. Traditionella former att motivera anställda 

inbegriper endera att ingjuta rädsla eller att vara mjuk och förstående samt 

kombinationer av dessa för att få medarbetarna att arbeta mot de gemensamma 

målen.  

 

Hur organisationen än väljer att styra sin verksamhet måste medarbetarna 

stimuleras. Det gäller oavsett organisationens uppbyggnad. I syfte att få alla 

medarbetare engagerade att arbeta mot samma mål introducerades under 80- 

och 90-talet nya styrningsformer som till exempel TQM (Total Quality 

Management) och BPR (Business Process Reenginering). Den förra formen 

innefattar bemyndigande (empowerment) av de anställda samt gradvisa 

förbättringar. Den senare är en omformulering av organisationens 

affärsverksamhet för att möta den moderna ekonomins efterfrågan. De båda 

styrningsformerna fungerar som motpoler till varandra och bidrar med olika 

metoder att effektivt styra ett företag. (Lee & Asllani, 1997)  
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Statliga organisationer har delvis andra målsättningar än privata företag, till 

exempel existerar statlig verksamhet främst för nationens och dess invånares 

bästa. I statliga organisationer kan kvantifierbara mål sättas upp och följas 

som i privata organisationer, men individerna i statliga organisationer bör följa 

av staten utformade mål och agera för organisationens bästa. Det går bland 

annat att skilja mellan statliga och privata organisationer genom att se på hur 

verksamheten finansieras. Statlig verksamhet är skattefinansierad medan 

privat verksamhet finansieras genom någon sorts marknad, exempelvis 

aktiekapital eller föreningsavgifter. Gemensamt för människor i organisationer 

är att de önskar tillfredställa sina behov av säkerhet och självuppfyllelse 

(Maslow 1998). Maslow (1998) har rangordnat dessa behov, med de 

fysiologiska behoven som bas och de självförverkligande som de högsta, och 

diskuterar hur det är möjligt att bygga en organisation så att de mänskliga och 

organisatoriska behoven kan uppfyllas samtidigt. Om de uppfylls så uppnås 

effekter som främjar samtliga inblandade parter. Vi anser att det är svårt att 

finna styrmetoder som tar hänsyn till samtliga medarbetares behov i en 

organisation. Individerna har olika mål som är svåra att samordna. Det torde 

dock finnas gemensamma målsättningar som individerna kan samlas kring och 

som kan forma organisationen oavsett organisationstyp.  

 

Vi menar att Landsorganisationen, LO, som är den organisation som detta 

arbete behandlar, befinner sig mellan en vinstdrivande och statlig organisation 

eftersom organisationen kan liknas vid en förening där de anslutna betalar en 

avgift för medlemskapet och det innefattar att de anslutna får ta del av 

organisationens resurser. LO får dessutom visst finansiellt stöd från ett 

politiskt parti. På LOs hemsida (www.lo.se) går att läsa att organisationen 
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uppkom 1898 på en facklig kongress för att skapa bättre villkor för Sveriges 

arbetare. LO har ett starkt samarbete med Socialdemokratiska Arbetarpartiet 

(SAP) vilket ger LO visst politiskt inflytande. Samtidigt som LO erhåller både 

finansiellt och ideologiskt stöd från Socialdemokratiska Arbetarpartiet så 

måste organisationen driva sina medlemmars frågor som fastställts vid LO-

kongressen (www.lo.se). Eftersom LO har så många variabler att ta hänsyn till 

vad gäller sina medlemmar och deras olika behov samtidigt som 

organisationen har en relativt offentlig position i samhället måste 

organisationen vara uppmärksam på hur de anställda arbetar. Deras motivation 

och engagemang är grundläggande för verksamhetens framgång.   

 

För att kunna genomföra vår undersökning på LO och analysera LO-anställdas 

motivation och engagemang måste väsentliga begrepp utredas. 

Nationalencyklopedin visar på att motivation är ett omtvistat begrepp och att 

dess innebörd har tolkats olika av olika skolor. Som psykologisk term används 

motivation som något som startar, upprätthåller och riktar beteende. Vidare 

kan källan till motivation förläggas inom eller utom individen. (www.ne.se) 

Vroom (1995) definierar motivation som en process som styr de val personer 

gör mellan olika frivilliga alternativ. Engagemang är enligt 

Nationalencyklopedin ett starkt och osjälviskt begrepp som definieras som en 

inriktning av krafter och intressen mot något mer eller mindre ideellt mål, 

särskilt för att hjälpa andra eller med tanke på en annan människa 

(www.ne.se). Vi kommer i referensramen föra en diskussion runt begreppen 

motivation och engagemang och definiera dem så som de kommer att 

användas i arbetet.  
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1.2 Problemdiskussion 

En organisation som LO, som är aktiv både i den privata sektorn där de 

vinstdrivande företagen finns och i den offentliga sektorn, finner vi intressant 

ur en motivations- och engagemangsteoretisk synvinkel. LOs politiska 

kopplingar och medlemmarnas värderingar gör att organisationen i stor 

utsträckning tagit en politisk ståndpunkt som ligger nära den 

socialdemokratiska (www.lo.se). En organisation som LO, som har så tydliga 

kopplingar till politiken, anser vi vara mer ideologibaserad än den 

genomsnittliga organisationen eftersom den grundar sig på politiska 

värderingar och arbetstagarnas rättigheter. Vilken betydelse har de politiska 

värderingarna för individernas motivation och engagemang på LO?  

 

LO är däremot inte någon politisk organisation per se utan fungerar som 

samordningsorgan, eller centralorganisation, för de sexton fackföreningar som 

är medlemmar. Frågor som behandlas inom LO, som bland annat arbetsmiljö, 

jämställdhet och löneavtal väcks av enskilda medlemmar och fackföreningar 

inför LO-kongressen. LO behandlar de frågor som anses viktigast, vilket 

innebär att de anställda på LO arbetar för att tillvarata medlemmarnas intresse 

liksom organisationens intresse. Det finns inom LO många olika befattningar 

med olika arbetsuppgifter som inom organisationen tillsammans skapar en 

facklig centralorganisation. (www.lo.se) Vilka drivkrafter ligger bakom 

beslutet att arbeta i en organisation av LOs slag, som är uppbyggd kring 

arbetarrörelsens ideologi? Dessa drivkrafter beskrivs ofta i termer av 

motivation och engagemang. Jobbar individerna i organisationen främst på 

grund av ideologiska eller monetära grunder? Är en anställning inom LO 
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meningsfull om individen inte delar den ideologiska synen som LO explicit 

uttrycker genom det starka samarbetet med socialdemokratiska arbetarpartiet? 

Ett arbete bör tillfredställa flera behov för individen: lön, utlopp för energi, 

social status och social interaktion (Vroom, 1995). Vilka av dessa behov 

tillfredsställs genom att arbeta på LO? Uppfylls alla eller vissa och i vilken 

mån anser individen själv att LO är den bäst lämpade arbetsplatsen? Den 

monetära ersättningen inom LO fyller samma behov som i andra 

organisationer, privata och offentliga. Den gör att individen kan uppfylla en 

del av sina behov. Exempelvis kan mat, bostad och nöjen köpas för pengar. 

Monetära incitament kan dessutom spela in på andra sätt för individen. Som 

trygghet eller statussymbol är pengar för många människor viktigt. Behov av 

ideologi i tillvaron, exempelvis att kunna arbeta med något som är värdefullt 

som bidrar till självförverkligande, är viktiga komponenter i individens 

utveckling. För varje individ har arbete en speciell, för den individen unik, 

mening (Steers & Porter, 1983). Det uppkommer således många 

frågeställningar runt arbete i ideologibaserade organisationer. Vi anser att LOs 

centralorganisation representerar en ideologibaserad organisation som drivs 

utifrån medlemmarnas önskemål. En sådan intressedriven facklig organisation 

grundar stora delar av sin verksamhet på de gemensamma uppfattningar dess 

medlemmar har av hur viktiga frågor ska behandlas. Det är för oss likaväl som 

för LO och andra ideologibaserade organisationer intressant att utröna hur 

drivkrafterna ser ut hos de anställda på LO. Det skapar förståelse för hur 

verksamhet kan planeras och styras samt ger möjligheter att få välmående 

anställda. Eftersom LOs centralorganisation utgör den del av organisationen 

som tar beslut i driftfrågor och som genom dess fysiska läge och 
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sammansättning av de anställda är en god grund för undersökningen, har vi 

valt centralorganisationen som undersökningsobjekt. 

 

Ur problematiseringen ovan har vi kommit fram till följande frågeställningar 

som kommer att behandlas i arbetet: 

 

• Varför arbetar individer i LOs centralorganisation? 

• Vad engagerar och motiverar individen att arbeta i LOs 

centralorganisation? 

 

 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att analysera vilka faktorer som motiverar och 

engagerar individer att arbeta i en ideologiburen organisation. 

 
 

1.4 Avgränsning 

Denna undersökning bygger på intervjuer genomförda på LOs 

centralorganisation i Stockholm och inte ute på LOs lokala kontor eller på de 

LO-anslutna fackförbunden i Sverige. Eventuella frågeställningar rörande de 

anställda på LOs lokala kontor och de LO-anslutna fackförbunden kan 

uppkomma ur detta arbete men vi ämnar inte redovisa dessa. Vi anser att det 

är bra att börja med den centrala organisationen eftersom driftsbeslut tas där 

efter förslag från medlemsförbunden. På centralorganisationen finns anställda 

som uppbådar lön för att utföra en specifik uppgift olik den de fackliga 
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representanterna på regional nivå utför. Detta ger oss en mer homogen 

urvalsgrupp.
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2 Vetenskapligt synsätt och metod 
 

I kapitlet redogörs för förhållningssättet till vetenskap och kunskap och sedan 

för hur undersökning och analys gjorts. Här presenteras också det sätt 

uppsatsen genomförts samt vilka tillvägagångssätt som nyttjats vid 

insamlandet av empiriskt material och dess tolkning.  

 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

Vetenskaplig kunskap utgörs enligt Hartman (1998) av teorier och inte 

trosföreställningar. Detta uttalande beskriver bra hur forskare och 

vetenskapsmän ser på kunskap och vetenskaplighet. Kunskapsteori, som också 

kallas epistemologi, ligger till grund för vetenskapsteori och metodteori. Vad 

är kunskap och vad är kunskapens natur? Finns det något värdefullt i 

kunskapen? Om kunskapen är användbar är den värdefull. Kunskap behövs i 

sökandet efter kunskap, eftersom man behöver veta något om det man söker. 

Vi ska här utveckla vårt förhållningssätt till vetenskap och vetenskaplighet. 

För att vi i vår undersökning exempelvis ska kunna analysera motivation och 

engagemang och därmed få kunskap om vilka krafter som driver individerna 

på LO måste vi veta vad motivation och engagemang är. Om vi inte vet vad vi 

ska leta efter så blir det svårare att finna det, om det överhuvudtaget är möjligt. 

 

En faktor som spelar in vid kunskapsinhämtande är den förförståelse forskaren 

har, det vill säga det forskaren tror sig veta angående det problemområde som 

skall undersökas. Med hjälp av förförståelsen formulerar forskaren, för arbetet, 
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intressanta frågor, hypoteser, problem med mera. (Eriksson & Wiedersheim-

Paul, 1997) Vår egen förförståelse som forskare rymmer föreställningar om 

hur världen är som vi fått under vår uppväxt och skoltid. Hartman (1998) 

menar att förståelsen för andra är beroende av den egna bakgrunden. De 

erfarenheter vi samlat på oss under vår uppväxt, den familjesituation vi har 

och våra vänner påverkar oss som människor. Vi som skrivit detta arbete läser 

sista året på den internationella ekonomlinjen vid Linköpings Universtitet där 

vi läst kurser i företagsekonomi. Under vår utbildning har vi tillbringat ett 

läsår respektive en termin vid ett universitet i Tyskland, vilket påverkat vår 

förståelse för andra kulturer. 

 

 

2.2 Angreppssätt 

Eriksson & Wiedersheim-Paul (1997) menar att det i grunden finns två större 

förhållningssätt till kunskap och vetenskap: positivism och hermeneutik. Det 

synsätt som präglat vetenskapssamhället under mer än två sekel och som 

bygger på experiment, kvantitativa mätningar och logiska resonemang kallas 

positivism (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997). Positivisten observerar 

verkligheten för att kunna undersöka den. För människan och hennes värld 

behövs dock en annan vetenskapsteori menar många, nämligen hermeneutiken. 

(Hartman, 1998) Positivismen och hermeneutik skiljer sig åt, den förra utgår 

från en absolut kunskap medan den senare relativiserar kunskap (Eriksson & 

Wiedersheim-Paul, 1997). Hermeneutiken försöker komma åt något subjektivt 

medan positivismen söker det objektiva (Hartman, 1998). Vi menar att båda 

inriktningarna inte ska ses som absoluta kontraster eftersom de delar en del 

viktiga karaktäristika, som till exempel att de har valda kriterier för vad som är 
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kunskap och att de riktar sig mot någon slags verklighet för 

kunskapsinhämtandet. Det är lämpligt att inflika att vi anser att det svårligen 

kan finnas någon positivist som inte har inslag av det hermeneutiska synsättet 

och likaså knappast någon hermeneutiker utan positivistiska drag men att 

tendensen åt endera hållet är dominerande. Exempelvis så tolkar den 

naturvetenskaplige forskaren med positivistisk syn på vetenskaplighet sina 

resultat inom området som ska undersökas. Detta är en subjektiv bedömning 

som inte ligger i linje med positivistens fullständiga objektivitet. Dessutom är 

själva valet av forskningsobjekt subjektivt för positivisten, vilket knappast 

ligger i linje med den totalt objektiva synen på vetenskap menar vi. 

Hermeneutikern i sin tur har ofta kvantitativa inslag i sina undersökningar, 

vilket är mer positivistiskt än hermeneutiskt. 

 

 

2.2.1 Positivism 

Det är viktigt för positivisten att det observerbara är mätbart och att det går att 

finna relationer mellan observationerna. (Hartman, 1998) Enligt det 

positivistiska synsättet är det som är sant också det som är observerbart och 

mätbart (Gilje & Grimen, 1995). Positivismen bygger på att teorier utgörs av 

satser som beskriver samband mellan olika mätbara eller observerbara 

företeelser eller händelser i verkligheten. Kan dessa företeelser eller händelser 

ej mätas kan de enligt det positivistiska synsättet ej undersökas vetenskapligt 

(Hartman, 2001). Vi kan inte tillämpa ett positivistiskt synsätt på vårt arbete 

eftersom vi, i detta arbete, behandlar grunder till motivation och engagemang 

hos människor. Hur skulle vi i sådant fall mäta eller observera motivation och 

engagemang? Det är en nästintill omöjlig uppgift eftersom vad den ene anser 
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vara hög motivation inte nödvändigt skulle uppfattas så av någon annan. Det 

finns många som menar att det går att mäta motivation och engagemang med 

hjälp av bland annat statistiska variabler och skalor men vi menar att detta inte 

är tillförlitligt i vår undersökning. Trots detta ställningstagande mot 

positivismen presenteras ytterligare aspekter som är förknippade med det 

positivistiska synsättet. Detta främst för att kunna påvisa kontraster och 

skillnader mellan olika synsätt, vilket förklarar hur vi ställer oss till kunskap 

och vetenskaplighet. 

 

 

2.2.2 Hermeneutik 

Hermeneutiken utvecklades i samband med tolkningsproblem och har sin 

grund i medeltida tolkningar av bibeln och senare som tolkningar av texter i 

allmänhet (Hartman 1998). Hermeneutikens nuvarande innebörd är tolkning i 

allmänhet och den eftersträvar förståelse av den mänskliga livsvärlden 

(världen så som individen uppfattar den). Det är, till skillnad från positivismen, 

inte mätning utan tolkning av mänskligt beteende och inlevelse i individens 

föreställning av världen som är viktigt. Intresset ligger inte i hur världen är 

utan hur den upplevs eller tolkas. (Eriksson & Wiedersheim-Paul 1997) Alla 

människor har en egen livssituation som de fyller med mening och meningen i 

sin tur är objektet för en undersökning av detta slag. (Hartman, 2001) En 

vidgning av tolkningsbegreppet kommer av att forskaren som tolkar en 

människas livssituation samtidigt ser till sig själv i en reflektiv process. 

Blicken vänds då inåt, mot forskarens person och hur världen upplevs och 

vilken bakgrund forskaren har. Denna reflektiva syn på sammanhanget 

forskningen bedrivs i tillför djup och stärker kvaliteten. (Alvesson & 
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Sköldberg, 1994) Vi anser att det hermeneutiska förhållningssättet till kunskap 

stämmer väl överens med hur vi ser på världen och vetenskaplighet. Vi anser 

också att möjligheterna att få förståelse för vad som engagerar och motiverar 

de anställda på LO vara goda vid en analys utifrån tolkningar av de 

intervjuades utsagor. Genom frågor som syftar till att kartlägga individens 

livsvärld kan vi som forskare sätta oss in i och förstå vad som engagerar och 

motiverar människor i ideologibaserade organisationer. Uppsatsen kommer 

således att utföras utifrån en hermeneutisk syn på kunskap och vetenskaplighet.  

 

Ett dilemma för den hermeneutiske forskaren är att det inte går att observera 

individens livsvärld, endast individens beteende, det vill säga språk, hållning 

och interaktion med omgivningen går att analysera. Livsvärlden är abstrakt 

och existerar endast inuti individen. Individens beteende måste tolkas, vilket 

görs genom att forskaren har ett empatiskt förhållningssätt och lever sig in i 

individens situation. För att tolkningen ska kunna rättfärdigas måste forskaren 

förklara hur förståelse uppnåtts genom tolkningen. För att illustrera 

tolkningsprocessen av vårt valda problemområde använder vi oss av den 

hermeneutiska spiralen så som Eriksson & Wiedersheim-Paul (1997) 

beskriver den. Utgångspunkten i spiralen är forskarens förförståelse av det 

som ska undersökas. Med hjälp av förförståelsen formulerar forskaren ett 

problem och inleder en dialog med undersökningsmaterialet. Ordet dialog 

används för att betona att det är fråga om en tvåvägsprocess. Det behöver inte 

enbart vara en dialog med fysiska personer, det kan också avse böcker, bilder, 

anteckningar, observationer av beteende et cetera. På grundval av tolkningen 

av dialogen gör forskaren en ny tolkning och får därmed en ökad förståelse, 

som leder till nya frågor, ny dialog et cetera. Vår förförståelse har bidragit till 
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att formulera våra frågeställningar om motivation och engagemang på LO. 

Efter att ha utfört intervjuer och läst teorier har vår förförståelse gradvis 

ändrats eftersom vi införlivat ny information som möjliggjort för nya 

tolkningar av vår insamlade empiri. Vår syn på motivation och engagemang 

på LO har kontinuerligt modifierats under det att vi studerat teorier och 

analyserat insamlat material. 

 

I en undersökning som syftar till att svara på frågor om den mänskliga 

livsvärlden är tillvägagångssättet viktigt för att skapa förtroende för resultatet. 

Enligt Hartman (1998) söker en hermeneutiskt genomförd undersökning att 

tydliggöra individens livsvärld så som individen uppfattar den, i vilken 

individen tillskriver sig själv, andra och ting omkring sig, mening. Sanningen i 

hermeneutiska teorier sägs ofta vara subjektiv eller till och med obefintlig i 

den mening att det är omöjligt att finna en sanning som alla kan enas om. 

Samband som undersöks ska ge förståelse för människans hela livsvärld 

genom att beskriva hennes föreställningar om livsvärlden (och inte, som för 

positivisten, korrelationer och orsakssamband). (Hartman, 1998) I vårt arbete 

är det individens uppfattning om sig själv och sin värld som är viktigast för 

oss som forskare. För att kunna ta reda på vad motivation och engagemang är, 

måste vi som forskaren förstå individernas livsvärld och försöka analysera 

denna. Föreställningarna som individen har om omvärlden är begreppslig, det 

vill säga att om en föreställning ändras så ändras även alla andra 

föreställningar (Hartman, 1998). Denna begreppslighet har betydelser för 

undersökningen eftersom det betyder att individuella uppfattningar hos 

intervjuobjekten inte är bestående över tiden utan kontinuerligt ändras. Denna 

kontextberoende variabel måste tas i beaktning vid analysen och tolkningen. 
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2.3 Datainsamling 

Beroende på undersöknings karaktär kan den klassificeras utifrån ett 

beskrivande, förklarande eller explorativt syfte. Här nedan följer en 

presentation av de olika syftena och en klassificering av vår undersökning 

samt vårt val av datainsamlingsteknik.  

 

Undersökningar med beskrivande syfte kartlägger fakta och sakförhållande 

inom olika områden, till exempel ett produktområde, och söker därmed data 

om väl specificerade frågeställningar (Lekvall & Wahlbin, 1993). I 

undersökningar av detta slag krävs ett välstrukturerat upplägg för att svaren 

ska bli exakta (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997). När forskaren vill 

klargöra hur olika faktorer är kopplade till varandra samt visa orsakssamband 

inom ett område är undersökningen av förklarande karaktär (Lekvall & 

Wahlbin, 1993). Vår undersökning har stora förklarande inslag men främst är 

den av explorativ karaktär. Den syftar, i enlighet med Lekvall och Wahlbins 

(1993) definition av explorativa undersökningar, till att ge en grundläggande 

kunskap och förståelse av ett problemområde, för att senare kunna tjäna som 

underlag till senare undersökningar samt som uppslag till handlingsalternativ.  

 

 

2.3.1 Undersökningens ansats 

Det grundläggande huvudintresse forskaren har i sitt analys- och 

tolkningsarbete kan vara av tre slag, nämligen att gå på djupet i enskilda fall 
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(fallstudie), att jämföra olika förhållande på bredden vid en viss tidpunkt 

(tvärsnittsansats) eller att studera en utveckling över tiden (tidsserieansats). 

(Lekvall & Wahlbin, 1993) 

 

I en fallstudie är intresset riktat mot djupgående beskrivningar och analyser av 

enskilda fall. Fallstudien är lämplig att använda då en explorativ undersökning 

genomförs eftersom forskaren i detta val av undersökning vill uppnå 

detaljerade och mångsidiga beskrivningar av enskilda fall. (Lekvall & 

Wahlbin, 1993) Vi undersöker LO för att beskriva vad som motiverar och 

engagerar individer att arbeta i en ideologiburen organisation och har med 

hjälp av intervjuer med anställda som har olika arbetsuppgifter gått på djupet 

inom vårt problemområde. De anställda på LO talar samma språk, det vill säga 

har större eller mindre delar av samma kultur och samma tankar. Dessutom 

delar de en stor del av varandras vardag, vilket gör att deras livsvärldar är 

överlappande. Vi anser att fallstudien därför är ett försvarbart val i vår 

undersökning.  

 

 

2.3.2 Kvantitativ metodteori 

Metodteori förbinder vetenskapsteori med metodlära. Den har allmänna regler 

för hur vetenskapliga undersökningar ska genomföras. (Hartman 1998) 

Kvantitativa undersökningar delar in världen i olika klasser och ställer 

kvantitativa frågor om dessa klasser. Detta görs ofta genom en 

forskningsprocess i tre faser: planerings-, insamlings- och analysfasen. Under 

faserna måste forskaren genomgå vissa moment för att undersökningen ska 

kunna anses vara vetenskaplig. Dessa moment kan vara exempelvis: 
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hypotesuppställning, utveckling av ett teoretiskt ramverk och skaldefinitioner. 

Undersökningen genomförs sedan utifrån vald problemställning (och hypotes). 

Lämplig datainsamlingsmetod måste finnas. Intervju, enkät, observation, 

experiment och så vidare används för detta ändamål. Data analyseras, oftast 

med statistiska metoder för att kunna dra slutsatser (jämföra hypotesen). 

(Hartman, 1998) Vi kommer inte att använda oss av den kvantitativa 

metodteorin i denna uppsats då vår insamlade empiri inte kommer att 

behandlas statistiskt (det vill säga omvandlas från ord till siffror) eftersom vi 

anser det kvalitativa sättet vara bättre på att djupgående analysera materialet 

och få fram individuella tankar. 

 

 

2.3.3 Kvalitativ metodteori 

Den kvalitativa metodteorin är enligt många författare (Alvesson & Sköldberg, 

1994; Hartman, 1998) till största del förknippad med hermeneutiken. 

 

”Kvalitativa undersökningar karaktäriseras av att man 

försöker nå förståelse för livsvärlden hos en individ eller 

grupp av individer” 
(Hartman, 1998) 

 

Den kvalitativa undersökningen klassificerar efter egenskaper. Det är 

intressant för forskaren att se hur ting är beskaffade, vilken natur de har och 

vilka egenskaper de besitter. Dessutom har kvalitativa undersökningar 

individens livsvärld och den mening människor knyter till sig själva och sin 

situation som undersökningsobjekt. (Hartman, 1998) För att förstå vad som 
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motiverar och engagerar individerna på LO är en kvalitativ undersökning mest 

lämplig eftersom individen enligt denna metod själv kan utveckla sina tankar 

om sin livsvärld och inte vara bunden av ett förutbestämt svarsformulär. 

Anledningen till att denna metod är mest lämplig för vår undersökning är att 

individens motivation och engagemang behandlas kvalitativt i den meningen 

att det är individens subjektiva uppfattning som belyses och analyseras. Vi kan 

inte med hjälp av den kvalitativa undersökningen besvara frågor om mängd i 

samma utsträckning som den kvantitativa. Ej heller finner vi med den 

kvalitativa undersökningen kvantifierbara samband mellan mätbara 

egenskaper. Hartman menar att det inte går att hitta allmängiltiga samband 

mellan variabler som gäller hela mänskligheten. Det är dock möjligt att 

kategorisera människor efter den bild de har av sin livsvärld, men det går inte 

att göra genom insamlad empiri allena utan empirin måste tolkas och 

analyseras av forskaren. (Hartman, 1998) I vår undersökning kartläggs 

människor till viss del men inte utifrån kvantifierbara samband utan istället 

efter vilken bild de har av sin livsvärld. 

 

Vi har valt att samla in empirin genom att genomföra kvalitativa intervjuer för 

att vi, som Holme och Solvang (1991) skriver, vill ge den intervjuade 

möjligheten att själv utveckla intervjun och på så sätt minimera påverkan från 

intervjuaren. Vid genomförandet av kvalitativa intervjuer finns det ett samspel 

mellan minst två personer som samtalar om ett ämne av gemensamt intresse 

där synpunkter utbyts. Detta är en specifik form av samspel där kunskap 

utvecklas genom en dialog. (Kvale, 1997) Lekvall & Wahlbin (1993) hävdar 

att fördelen med den personliga intervjun är dess praktiskt taget obegränsade 

möjlighet när det gäller typ av frågor och annan stimuli. Genom att kombinera 
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intervjun med möjligheten att observera den intervjuade då den intervjuas så 

möjliggörs ett bättre underlag för en tolkning av resultatet. 

 

 

2.4 Induktion och deduktion 

Det finns ett flertal sätt att analysera och dra slutsatser. Två viktiga metoder 

tas upp här. Den induktiva metoden daterar tillbaka till Aristoteles tid och 

används ofta för att upptäcka samband, vanligen i explorativa undersökningar. 

Forskaren börjar med observationer som inte styrs av förutfattade meningar 

eller teorier, teorineutralitet ska således eftersträvas. (Hartman, 1998) Det 

induktiva sättet att dra slutsatser grundar sig på empirisk data (Eriksson & 

Wiedersheim-Paul, 1997). När insamlandet av empiriskt material är slutfört, 

analyseras det för att finna samband mellan olika egenskaper i materialet. 

(Hartman, 1998) Vi använder i vår undersökning till största del en induktiv 

ansats men det finns också inslag av deduktion eftersom vi utgår från teorier 

inom motivations- och engagemangsområdena. Till skillnad från induktion så 

bygger deduktion på en logisk, tankemässig slutledning (Eriksson & 

Wiedersheim-Paul, 1997). Från hypotetiska utsagor sluter sig forskaren genom 

logisk slutledning till observerbara utsagor (Elgmork, 1985). Forskaren utgår 

vid den deduktiva metoden från en hypotes som därefter genom observationer 

och mätning skall kunna rättfärdigas för att vara vetenskaplig. Hypoteserna 

rättfärdigas genom logisk härledning av observerbara fakta ur hypotesen och 

faktiska förhållanden, till exempel ett experiment. (Hartman, 2001) Innan vi 

formulerat frågor till intervjuerna så har vi läst teorier inom områdena 

motivation och engagemang för att göra oss en bild av ämnet. Nästan samtliga 

data samlas in innan analysen påbörjas. 
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2.5 Validitet, sanning och objektivitet 

Hartman menar att om ett arbete ska kunna uppnå vetenskaplig standard måste 

det vara trovärdigt. För att uppnå trovärdighet ska vissa kriterier uppfyllas. 

Bland annat är sanning det som är överensstämmande med verkligheten. 

Teorin är sann för hermeneutikern om den beskriver den livsvärld den är 

avsedd att beskriva och falsk om den inte gör det. För att se om en teori är 

sann används realistiska och relativistiska sanningsteorier. De realistiska 

forskarna anser att verkligheten existerar oberoende av teorier och att den är 

objektiv. Därmed finns bara en sann teori. Relativistiska teorier fastslår 

däremot att det som teorin beskriver delvis är socialt och historiskt skapat och 

att det är kontextberoende. (Hartman, 1998) Vi har en relativistisk syn på 

sanning och anser att vi med vår undersökning och efterföljande analys uppnår 

en hög sanningshalt. Undersökningen är baserad på kvalitativa intervjuer med 

individer som uttrycker sig om sin syn på sin motivation och sitt engagemang. 

Dessa intervjuer har sedan tolkats utifrån motivations- och 

engagemangsteorier. De teorier vi använt oss av behandlar individens 

motivation och engagemang på arbetsplatsen och de lämpar sig för att 

analysera uppsatsens problemfrågor utifrån de förhållanden som råder i 

samhället och på LO. Det är inte bara teorier som måste rättfärdigas, vårt 

förhållningssätt måste också beaktas för att vi som forskar inte ska låta våra 

värderingar smitta av sig på resultatet. För att kunna förklara och analysera 

våra data måste vi hålla oss objektiva och neutrala och inte låta vår 

förförståelse påverka alltför mycket.  
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2.6 Generaliserbarhet 

En fråga som ofta ställs och som är av intresse när en undersökning genomförs 

är om resultatet av undersökningen är generaliserbart eller ej. Utifrån 

erfarenheten av en situation eller en person angriper forskaren nya fall och har 

genom det fått förväntningar om vad som kan hända i en liknande situation 

eller med liknande personer (Kvale, 1993). Enligt Kvale (1993) finns det tre 

olika former av generaliserbarhet: naturalistisk, statistisk och analytisk. Den 

naturalistiska generaliseringen bygger på personliga erfarenheter. Denna form 

av generalisering uppstår ur en tyst kunskap om hur saker och ting förhåller 

sig och leder till förväntningar. Tyst kunskap är sådan som existerar men som 

inte kan uttryckas i ord. Vidare är den statistiska generaliseringen en tydlig 

och formell form. Den bygger på slumpmässigt utvalda 

undersökningspersoner från en viss population och resultatet mynnar ut i en 

statistisk generalisering av hela populationen. Dock är det ofta så att 

intervjupersonerna inte helt och hållet är slumpmässigt utvalda, i många fall är 

det så att tillgängligheten är det kriterium som väger tyngst i val av 

respondenter. När forskaren gör en välöverlagd bedömning utifrån en 

undersökning som i sin tur bör kunna ge vägledning för vad som skulle kunna 

hända i en annan situation har forskaren gjort en analytisk generalisering. 

(Kvale, 1993) Vi anser att resultatet av undersökningen vara naturalistiskt 

generaliserbar eftersom vi har en viss förförståelse om LO och dess roll i 

samhället. Dessutom görs undersökningen av LO för att få insikt om 

individernas inställning till motivation och engagemang.  
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2.7 Genomförandet 

Redan i ett tidigt skede under uppsatsen var vi på det klara med vad vi ville 

skriva om och tog kontakt med vår kontaktperson på LOs huvudkontor i 

Stockholm, Leif Håkansson. Han bad oss skicka en kort beskrivning på vad 

syftet med intervjuerna var samt en kort beskrivning om vad frågorna skulle 

handla om. Dessutom undrade han vilken nivå och befattning respondenterna 

skulle befinna sig på. Vi bad honom välja respondenterna från olika nivåer 

samt att få med både ombud och utredare. Ombuden har en facklig karriär som 

förtroendevalda men saknar ofta akademisk bakgrund i form av 

högskolestudier, det omvända gäller för utredarna som är anställda vid 

centralorganisationen och inte har arbetat fackligt regionalt. Efter att vi fått 

uppgifter över respondenterna började vi att skriva inledningen till uppsatsen 

och fortsatte sedan med att utforma en intervjuguide. Då den första versionen 

av intervjuguiden var färdig lämnades den till vår handledare på universitetet 

som gav oss feedback och vi utformade därefter den slutgiltiga versionen1. 

Leif Håkansson valde ut fem respondenter åt oss som vi intervjuade under en 

heldag i början av december på LOs huvudkontor. Intervjuerna genomfördes 

med hjälp av en bandspelare efter medgivande av varje enskild respondent, på 

respektive respondents kontor. Eftersom samtliga respondenter fick ta del av 

den korta beskrivning angående syftet med intervjun som skickades till vår 

kontaktperson på LO, är vi medvetna om att detta kan ha påverkat svaren i 

intervjun eftersom de då kunnat förbereda sig inför intervjuerna vilket kan ha 

färgat svaren i intervjun. Respondenterna var dock inte informerade om varje 

enskild fråga. Dessutom är vi medvetna om att respondenterna kan ha varit 

omsorgsfullt utvalda för att representera en viss sorts individ med ett visst 

 
1 Se bilaga 1 
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beteende. Detta kan ha blivit följden av att vår kontaktperson på LO valt ut 

respondenterna och inte vi, vilket även det kan ha haft en påverkan på svaren i 

intervjun. Tillbaka på universitetet i Linköping transkriberade vi intervjuerna 

för att sedan sammanfatta dem i empiriavsnittet, vilket gav oss ytterligare ett 

tillfälle till att reflektera över svaren. Efter att intervjuerna sammanfattats i 

empiriavsnittet, fördjupade vi oss ytterligare i motivations- och 

engagemangsteorier. När teorierna presenterats i referensramsavsnittet 

analyserades den empiri vi samlat in med stöd av de teorier vi funnit. Vi har 

med hjälp av teorierna kunnat belysa och uppmärksamma olika aspekter i det 

empiriska materialet. Grunden i uppsatsen är dock det empiriska materialet 

och vi har därmed inte utgått från en i förväg uppställd hypotes. 

Kombinationen av empiri och teori har varit av stor betydelse i 

undersökningen och har slutligen mynnat ut i våra slutsatser. 
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3 Organisationspresentation 
 

För att introducera läsaren till Landsorganisationen (LO) följer här en kort 

presentation. För en utförligare beskrivning av historik, verksamhet och 

organisation hänvisar vi till LOs hemsida, www.lo.se. 

 

1898 samlades ombud från 24 fackförbund med syfte att bilda en 

landsomfattande sammanslutning för Sveriges arbetare, när mötet var avslutat, 

hade Landsorganisationen (LO) bildats. Då var arbetstidsförkortningar, 

jämställdhet och krav på rösträtt åt alla viktiga frågor. Idag är LO en stor 

organisation med över 2 miljoner medlemmar vilket motsvarar 85 procent av 

Sveriges arbetare. LO är ett samarbete mellan 16 olika fackförbund där dessa 

förbund organiserar arbetare inom både privat och offentlig sektor. LO arbetar 

idag med en rad frågor inom olika områden. Viktiga frågor rör till exempel 

kollektivavtal, löner och anställningsvillkor, försäkringar, pensioner, 

internationell verksamhet, ungdomsverksamhet samt jämställdhet.  LO är 

indelat i tio olika enheter som arbetar med olika frågor. Dessa samordnas av 

ledningen som består av ordföranden, andre ordföranden, tredje ordföranden 

och avtalssekreteraren. LO samverkar även med Socialdemokraterna. 

Traditionellt sett har LO bedrivit lobbyingverksamhet och erhållit finansiellt 

stöd från det socialdemokratiska partiet. (www.lo.se) 

 

LOs centralorganisation ligger i Stockholm och har cirka 200 anställda som 

arbetar med samordning, utredningsarbete och opinionsbildning men LO är 

även representerat regionalt runt om i landet genom de 19 LO-distrikten och 

de 258 LO-sektionerna. (www.lo.se) På LO arbetar så kallade utredare och 
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ombudsmän. Utredarna har oftast akademisk utbildning och mestadels blivit 

anställda av LO utan att ha varit fackligt aktiva. Ombudsmännen, däremot, har 

en facklig karriär. De har blivit förtroendevalda och har sedan gått från olika 

lokala uppdrag till att arbeta för LO centralt. 

 

LO är som tidigare nämnts företrädare för 16 fackförbund. De förtroendevalda 

på LO väljs på LO-kongressen och varje förbundsordförande sitter som 

styrelseledamot i en styrelse som tillsammans med LOs ledning styr över 

verksamheten. LO kan betraktas som en ideologiburen organisation som är 

uppbyggd kring arbetarrörelsens värdering och som tjänar sina 

medlemsförbunds intressen. I slutändan är det den enskilde 

förbundsmedlemmen som styr verksamheten. 
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4 Referensram 
 

Här följer de teoretiska delar som använts för att analysera den insamlade 

empirin. En diskussion om engagemang och motivation reder ut de båda 

begreppens betydelse för uppsatsen. Befästa teorier blandas med nya 

författares tankar, vilket syftar till att ge bredd åt innehållet. 

 

4.1 Engagemang 

Det finns ett flertal definitioner på engagemang och några av dem vi anser 

illustrerar begreppet presenteras i detta avsnitt. Elizur och Koslowsky (2000) 

refererar till organisationsengagemang som känslomässig och funktionell 

tillhörighet till individens arbetsplats. Även Iverson et al (1996) belyser 

känslomässigt engagemang, som de menar härrör till den anställdes 

accepterande och införlivande av organisationens värderingar, attityder och 

trossatser. Dessutom menar de att engagemang innebär villighet att anstränga 

sig extra för att nå organisationens mål.  

 

Det finns enligt Suliman & Iles (1999) fyra större angreppsmetoder för att 

analysera organisationsengagemang. Attitydmodellen som främst företräds av 

Porter et al definierar organisationsengagemang som den relativa styrkan hos 

individens identifikation med, och involvering i, en given organisation (Porter 

et al 1974 i Suliman & Iles 1999). Beteendemodellen innebär att lägga 

tyngdpunkten på individens investeringar (exempelvis i tid, vänskap) i 

organisationen. Kanter företräder denna syn med sin definition av 
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organisationsengagemang som vinst förknippad med fortsatt medverkande och 

en kostnad förknippad med att lämna organisationen (Kanter 1968 i Suliman 

& Iles 1999). Den normativa modellen pekar på att överensstämmelse mellan 

den anställdes mål och värderingar och organisationens inriktning frambringar 

en känsla av förpliktelse mot organisationen. Wiener som är en företrädare för 

denna inriktning har definierat organisationsengagemang som de 

sammanlagda internaliserade krafterna som verkar för att individen agerar på 

ett sätt som överstämmer med organisationens mål och intressen (Wiener 1982 

i Suliman & Iles 1999). Den fjärde, multidimensionella metoden, företräds 

bland annat av Suliman & Iles. Metoden kombinerar känslomässig tillhörighet 

(attachments), upplevda kostnader och moraliska förpliktelser och söker på så 

sätt kartlägga organisationsengagemang. Instrumentalism, identifikation och 

internalisering tas samtliga med i den multidimensionella metoden, vilket gör 

att den täcker ett stort spektrum och har stort förklaringsvärde vid analys av 

engagemang. (Suliman & Iles 1999) Ett flertal andra författare (Reichers, 

1985; Kelman, 1958; O’Reilly & Chatman, 1986; Allen & Meyer, 1990 i 

Suliman & Iles, 1999) menar att organisationsengagemang bör ses som ett 

flerhövdat fenomen i enlighet med den multidimensionella metoden. 

 

Vi har valt att se på engagemang utifrån den multidimensionella metoden 

eftersom den tar hänsyn till ett större antal viktiga variabler och, som vi anser, 

speglar engagemang av den typen som finns i vår undersökta organisation. Vi 

menar att det för att förklara en individs engagemang bör tas hänsyn till såväl 

känslomässig tillhörighet som individen känner gentemot organisationen som 

de kostnader hon uppfattar vara förknippade med att lämna organisationen och 

de moraliska förpliktigelser som är inblandade i relationen med organisationen. 
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Vi ämnar studera organisationsengagemang utifrån premissen att det är ett 

tillstånd som individen når efter positiv påverkan av något slag. Det är detta 

tillstånd som vi benämner engagemang i denna uppsats, inte processen som tar 

individen dit. Vi kommer därför att se på engagemang vid en viss tidpunkt och 

beakta bakomliggande grunder därför. Den definition av 

organisationsengagemang som vi kommer att använda oss av har formulerats 

av O’Reilly & Chatman (1986) som är företrädare för den multidimensionella 

metoden. De definierar organisationsengagemang som: 

 

”psykologisk tillhörighet såsom individen känner för 

organisationen, vilket återspeglar graden av internalisering 

eller intagande av organisationens karakteristika eller 

värderingar som sina egna”. 
 (O’Reilly & Chatman, 1986) 

 

 

4.2 Grunder för organisationsengagemang 

Det finns många orsaker att undersöka engagemanget hos individerna i en 

organisation. Lawrence menar att en fullständig lojalitet är att eftersträva hos 

alla anställda, vilket utgör en anledning att forska vidare inom 

organisationsengagemangsområdet (Lawrence 1958 i Suliman & Iles 1999). 

DuBois et al hävdar att minst 80 procent av de anställda måste vara 

engagerade för att organisationen ska nå någon sorts framgång (DuBois et al 

1997 i Suliman & Iles 1999). Detta anser vi vara goda anledningar för oss och 

andra att forska vidare inom engagemangsområdet. 
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Det finns många faktorer som påverkar hur engagerad en människa är. 

Intressant för denna uppsats att se vad som engagerar och motiverar de 

anställda på LO. Det kan finnas demografiska förutsättningar och andra, 

miljömässiga variabler (uppväxt, skolgång och så vidare) som kan påverka 

grunderna för engagemanget hos våra intervjuade men vi bortser från att 

fördjupa oss i dessa. Det skulle medföra en alltför ingående och komplicerad 

redogörelse av respondenterna med ett mycket djupgående frågeformulär. Vi 

koncentrerar oss här på teoribildning i engagemangslitteraturen. 

 

Elizur (1996) menar att det finns tre olika grunder för att individen engagerar 

sig i något: instrumentella (utbytesbaserade) grunder, identifikation och 

internalisering.  

 

 

4.2.1 Instrumentalitet 

Elizur (1996) menar att instrumentella orsaker för engagemang grundar sig på 

stimulans som kommer utifrån (extrinsics). Det kan vara lön eller andra 

faktorer som har praktisk betydelse för individen (pensionsersättning, fysiska 

och psykiska arbetsförhållanden och så vidare). Instrumentella orsaker till 

engagemang tillfredställer behov individen har av pengar, trygghet, välmående 

eller något annat som betraktas som nödvändigt. 
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4.2.2 Identifikation 

Identifikation är enligt Kelman känslan av att höra till en samling människor 

och att känna personligt för gruppens fram- och motgångar. Han menar att 

klassisk identifikation är att individen försöker vara lik en annan person eller 

till och med försöker vara en annan person. (Kelman 1961 i Ashforth & Mael 

1989) Hall et al definierar identifikation som processen vari organisationens 

mål och individens mål blir allt mer integrerade och överensstämmande (Hall 

et al 1970 i Ashforth & Mael 1989). Patchen ger delade karakteristika, lojalitet 

och solidaritet som definition på identifikation (Patchen 1970 i Ashforth & 

Mael 1989). Identifikation innebär enligt Mael & Ashforth (1992) att 

individen uppfattar sig själv genom social klassificering (jag är). Cox pekar på 

möjligheten att graden av identifikation med organisationen varierar mellan 

individer. Han har i studier funnit att de som tydligt identifierar sig med den 

undersökta organisationen också tenderar att ha stark 

identifikationsbenägenhet mot andra organisationer och grupper. (Cox 1985 i 

Ashforth & Mael 1989) Ashforth & Mael (1989) har också funnit att individer 

gärna väljer aktiviteter som överensstämmer med framträdande aspekter i 

deras egna identiteter och att de stödjer institutioner som förkroppsligar dessa 

identiteter. De menar också att individen ofta har många, svagt anknutna 

identiteter, vilket möjliggör för överlappande sociala identiteter. I en 

holografisk organisation (holografic organization) delar medlemmarna en 

gemensam, organisationsövergripande identitet och är därmed mindre benägna 

att uppleva konkurrerande krav från, exempelvis avdelningsnivå eller 

yrkesidentitet. I denna typ av organisation har individerna en gemensam 

identitet som kan påverka engagemanget. (Albert & Whetten 1985 i Mael & 

Ashforth 1992) Längden på den tidsrymd som individen är aktivt involverad i 
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organisationen är positivt korrelerad med identifikation (Hall & Schneider 

1972 i Ashforth & Mael 1989/Mael & Ashforth 1992). Vi behandlar begreppet 

identifikation i enlighet med Kelmans definition som känslan av tillhörighet 

till en organisation för vilken individen känner personligt ansvar. 

 

 

4.2.3 Internalisering 

Internalisering innebär enligt Mael & Ashforth (1992) att individen tar in, som 

vore de hennes egna, gruppens eller organisationens värderingar som 

vägledande principer (jag tror). O’Reilly & Chatman (1986) framhäver 

psykologisk tillhörighet (attachment), det vill säga graden av individens 

internalisering eller anammandet av organisationens karakteristika eller åsikter, 

som en viktig grund för organisationsengagemang.  

 

Den multidimensionella metoden för att förstå engagemang inbegriper de tre 

grunderna som diskuterats ovan. Eftersom intstrumentalitet, identifikation och 

internalisering på ett tillfredställande sätt täcker möjliga grunder till 

engagemang kommer vi använda den multidimensionella modellen i arbetet. 

 

 

4.3 Utfall av organisationsengagemang 

I en av Singh & Vinniecombes (2000) undersökningar använde många unga 

respondenter och många kvinnor ordet kvalitet när de skulle definiera 

engagemang. Man valde alltså att visa på utfall av engagemang för att 

definiera engagemang. Organisationsledningen använde ord som initiativ, 
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utmaning, kreativitet/innovation, added-value och business/costumer 

awareness, när de definierade engagemang. Människor har olika uppfattning 

om vad som är utfall av engagemang. Tillfrågade om vad engagemang betyder 

skiljer sig svaren mellan olika individer. Olika utfall tas fram för vad som 

anses vara typiskt för engagemang. Randall et al har i en studie funnit att 

anställda i organisationer, till skillnad från dess ledning, ser på engagemang 

som kvalitetsmedvetenhet, uppoffrande samt benägenhet att dela med sig av 

information (Randall et al i Singh & Vinniecombe, 2000). Anställda som 

stannar länge inom ett yrke anstränger sig för att få god produktkvalitet (både 

varor och tjänster) och har högre professionellt engagemang i jämförelse med 

dem som inte stannar lång tid inom ett yrke menar Iverson et al (1996). 

Bennett & Durkin (1999) har funnit att engagemang har en positiv korrelation 

med motivation, tillfredställelse på arbetet och närvaro men negativt med 

frånvaro och personalomsättning.  

 

Oavsett hur engagemanget yttrar sig för olika individer uppkommer en 

intressant frågeställning i sammanhanget som rör huruvida det finns olika 

styrka i engagemanget beroende på vilka grunder som finns för det. Rent 

intuitivt kan det kanske tyckas att en människa som låter sig engageras av 

monetära medel, det vill säga av instrumentella orsaker är mindre engagerad 

än någon som är engagerad utifrån sina egna värderingar om någots riktighet, 

alltså internalisering. Vi anser att det inte finns olika typer av engagemang och 

att det inte går att göra någon skillnad på engagemang som grundar sig på 

instrumentella orsaker, identifiering eller internalisering eftersom människor 

är olika och blir engagerade av olika orsaker. Engagemanget är således 

detsamma men dess styrka kan variera. Forskningen har inte gjort nämnvärda 
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försök att åtskilja styrkan i engagemanget som uppkommer ur instrumentella 

grunder, identifikation eller internalisering (Price 1997). Dock menar Kelman 

(1958) att organisationsengagemang som baseras på internalisering (det vill 

säga överensstämmande mellan individens och organisationens värderingar) är 

tydligt relaterat till ansträngningar hos individen att jobba för organisationen 

genom att utföra mer än vad som krävs i anställningskontraktet. Vidare är 

frivilligt beteende som inte stipuleras i anställningsvillkoren 

(extrarollbeteende) i stort en funktion av identifikation och internalisering 

(Kelman 1958). Det finns ingen möjlighet att exakt mäta hur mycket en 

människa engageras och motiveras av pengar (och vad de representerar i form 

av välstånd och livsglädje) och hur en annan engageras av att kunna arbeta 

utifrån sina egna övertygelser (som skänker tillfredställelse för henne). Därför 

menar vi att det inte är möjligt att göra någon åtskillnad mellan engagemang 

som har olika grunder. 

 

 

4.4 Motivation 

För Vroom (1995) är motivation vanligen uppdelat i två frågeställningar. Den 

ena tar upp vad som är upphovet till individens motivation och varför hon är 

aktiv överhuvudtaget. Den andra frågeställningen rör hur motivationen riktas, 

vilken form den tar och hur individen väljer mellan olika alternativ. Vroom 

anser den andra frågeställningen vara den mest intressanta ur ett psykologiskt 

perspektiv. Motivation är enligt Vroom förklaringar till det beteende som står 

under individens kontroll. Vi kommer använda begreppet motivation för att 

förklara hur motivationen ser ut, hur den riktas och vilka grunder den har. 
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4.5 Grunder för motivation 

Inom motivationsteorin var Maslow (1954) en föregångare med 

behovstrappan som speglar individens behov under olika stadier. För att nå det 

högsta stadiet, självförverkligande (self-actualization) måste de grundläggande 

stadierna vara tillfredställande uppnådda. Om individen inte har mat och 

husrum är det svårt att motivera sig i andliga eller existensiella frågor. 

Trappan börjar med de fysiologiska behoven och går sedan vidare uppåt mot 

säkerhets-, social-, självkänslo- och avlutas med självförverkligandebehov. 

Många forskare har använt Maslows behovstrappa för att förklara individers 

och gruppers motivation (bland annat Herzberg 1993). Andra forskare tar en 

något annorlunda utgångspunkt. Drivkraftsteori (drive theory) beskriver hur 

individen har grundläggande biologiska behov som måste tillfredställas för att 

individen ska kunna bli motiverad. Varefter drivkrafterna bli starkare så växer 

spänningar upp, vilka har negativ inverkan på individen. Allt som kan ta bort 

dessa spänningar uppfattar individen positivt och det som minskar 

spänningarna är troligt att inträffa fler gånger än det som inte minskar dem. 

Denna upprepning av beteende som minskar spänningarna kallar Landy & 

Trumbo inlärning. (Landy & Tumbo 1980 i Steers & Porter 1983) De högre 

behov som bland annat Maslow talar om i sin behovstrappa betraktas som 

inlärda behov, vilka kommer från grundläggande, psykologiska behov. Miller 

& Dollard definierar en drivkraft (driver) som en stark stimulans vilken leder 

till handling (Miller & Dollard 1941 i Vroom 1995). Vid en jämförelse med 

grunderna till engagemang anser vi att det går att finna likheter med 

behovsteorin. Behov som individen har måste tillfredställas och både de 

motivationsteorier som grundar sig på behov och instrumentalitet, 
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identifikation och internalisering ser till individens önskan att tillgodose (vissa 

av) sina behov.  

 

Ytterligare ett tecken på likheterna mellan motivations- och 

engagemangsteorier menar vi vara att Vroom tar upp Hulls definitioner av 

tillfredställare (satisfiers) och icke-tillfredställare (dissatisfiers) i sin bok Work 

and Motivation när han beskriver vad som driver individen att välja något 

framför något annat, det vill säga vad som motiverar individen. Detta kan 

jämföras med instrumentalitets-, identifikations- och internaliseringsgrunderna 

för engagemang där individen blir engagerad när hon kan identifiera sig med 

organisationen och dess värderingar samt få belöningar i utbyte för sin insats. 

Individens engagemang grundar sig då på organisationens möjligheter att ge 

henne tillfredställande möjligheter för behovsuppfyllelse. Det grundläggande i 

Hulls teori är att individen tenderar att välja njutning framför smärta. (Hull 

1951 i Vroom 1995) Vroom tar, liksom Herzberg et al (1959), upp lönens 

betydelse för motivationen och pekar på pengars värde för den sociala statusen. 

Denna betoning på njutning framför smärta som är utan koppling till 

individens erfarenheter delas inte av samtliga forskare inom ämnet. Däremot 

är lönen viktig också för engagemanget, då som en instrumentell grund. 

(Elizur 1996) 

 

Herzberg et al (1993) skiljer också mellan tillfredställare (satisfiers) och icke-

tillfredställare (dissatisfiers) som påverkar individen i organisationen på olika 

sätt. Det är önskvärt att tillfredställarna är flest och starkast för att individen 

ska vara motiverad och engagerad. De har funnit att när individen är nöjd med 

sitt jobb så beror det på faktorer som är förknippade med arbetsuppgiften, 
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framgångsmöjligheterna och möjligheterna för personlig utveckling. Dessa 

situationer innehåller så kallade hygienfaktorer som vi menar kan liknas vid 

hygien i medicinsk bemärkelse. Om hygienen brister i en operationssal så 

löper patienten större risk att få komplikationer efter operationen. Likaså är 

risken större att en individ på en organisation vantrivs om förhållandena är 

dåliga. Här kan vi se likheter med engagemangsgrunderna. Engagemang 

uppkommer också när förutsättningarna i organisationen är de rätta (Elizur 

1996). Herzberg et al (1993) tar upp graden av övervakning (supervision), 

mellanpersonliga förhållanden, den fysiska arbetsmiljön, lön, företagspolicy, 

förmåner, anställningstrygghet och så vidare som exempel på vad 

hygienfaktorer kan vara. När summan av hygienfaktorerna upplevs ligga 

under en, för individen, acceptabel nivå följer missnöje med arbetet. Motsatt 

förhållande är dock inte förestående. En optimal arbetsmiljö ger inte 

automatiskt positiva attityder. Herzberg et al menar här att de faktorer som ger 

individen en positiv attityd är de som tillfredställer behovet av 

självförverkligande (self-actualization).  

 

Det som enligt Herzberg et al (1993) motiverar individen är faktorer som 

omger utförandet av arbetet samt de faktorer som definierar sammanhanget 

arbetet utförs i. Dessa olika typer av faktorer påverkar och motiverar individen 

på olika sätt. Sammanhangsfaktorerna tillgodoser individens behov av att 

undvika obehagliga situationer medan arbetsfaktorerna (job factors) belönar 

individens behov av att nå sina målsättningar (aspirations). Herzberg et al 

anser att de faktorer som uppfyller målsättningarna är viktigast för 

motivationen. Detta kan jämföras med grunderna för engagemang som också 
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är starkt kontextberoende och där individen blir mer engagerad om utbytet 

mellan individ och organisation är fördelaktigt. 

 

Herzberg et al (1993) har funnit att det är svårt att få resultat genom att 

tillgodose de anställdas behov av att undvika obehagliga situationer, det vill 

säga de hygienfaktorer som inverkar negativt på individens motivation. Detta 

syns kanske tydligast i lönefrågor som ligger högt på listor om arbetsmoral 

och som svar på frågor om vad individen inte tycker om med sitt jobb, vilket 

skulle motsvara brister i instrumentalitetsgrundat engagemang. Det är alltså 

inte de situationer som individen anser vara obehagliga som tas upp utan den 

monetära ersättningen. Det är alltså lättare att påverka den anställde genom 

monetära medel än att ändra arbetsplatsens utförande så att det uppkommer 

färre obehagliga situationer. På frågor om vad individen vill ha ut av sitt jobb 

kommer lönen någonstans i mitten av de listade svaren. På frågor rörande vad 

individen värdesätter i sitt jobb fås svar som Herzberg et al benämner 

motivatörer (motivators), det vill säga de faktorer som möjliggör för individen 

att nå sina målsättningar. Exempelvis är lika lön för lika arbete viktigare än 

hög lön för individens moral. Förhållandena som omger utförandet av en 

individs arbete kan inte tillfredställa grundbehoven. Det är endast utförandet 

av en uppgift som kan ge individen belöning i form av förstärkningar, eller 

uppfyllelse av hennes strävan efter självförverkligande. (Herzberg et al 1993) 

Detta kan jämföras med internalisering som grund för engagemang där det är 

viktigt för individen att kunna ta upp organisationens värderingar och finna 

överensstämmelse mellan dem och de individen har. 
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5 Empiri 
 

Under en heldag i början av december genomfördes fem intervjuer med 

anställda på LOs centralorganisation i Stockholm. Respondenterna, som är 

både utredare och ombud på olika nivåer i organisationen, fick svara på 

frågor gällande motivation och engagemang på sin arbetsplats. Nedan 

återfinns en sammanställning av de genomförda intervjuerna.  

 

De respondenter som intervjuades var Irene Wennemo (W), Sten Gellerstedt 

(G), Wanja Lundby-Wedin (L-W), Albin Kainelainen (K) och Leif Håkansson 

(H). Dessa kommer fortsättningsvis i uppsatsen att benämnas W, G, L-W, K 

och H, en utförligare presentation av respondenterna går att finna i bilaga 2. 

 

 

5.1 Motivation och engagemang på LO  

5.1.1 Motivation och engagemang på LO samt ledningens påverkan 

Samtliga respondenter har en egen definition på motivation och engagemang 

och hur dessa yttrar sig på LO. En av de tillfrågade (W) hävdar att motivation 

är den personliga drivkraften och när något är meningsfullt är hon motiverad. 

Hon påpekar till exempel att det är viktigt att en politisk fråga påverkar andra 

aktörer. Utredarna i hennes utredargrupp på LO måste drivas av ett eget 

engagemang, för det skulle aldrig gå att tvinga dem, hävdar hon. Hon anser att 

de anställda på LO ibland är dåliga på att skapa gemensamma mål och en 

gemensam motivation utan det blir istället de individuella målen som bidrar 
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till motivation för den enskilda individen. Ledningen för LO gör en del för att 

höja motivationen men hon hävdar att det skulle kunna göras mer för att få 

alla att arbeta mot samma mål. En annan (L-W) påpekar först att motivation är 

ett svårdefinierat begrepp men menar sedan att hon drivs av att engagera sig 

för rättvisa och lika värde samt att hela tiden se att det går att förändra och 

förbättra. Hon tror att andra på LO drivs av samma känsla som henne själv 

och påpekar att de kanske formulerar det lite annorlunda men att de har LOs 

grundläggande värderingar, till exempel arbete åt alla, jämställdhet, jämlikhet, 

solidaritet och att detta är motivation och engagemang. Under de fem senaste 

åren har det genomförts ett projekt på LOs huvudkontor som går ut på att 

anställda ska få ett arbetsklimat där alla är med och bidrar till att föra frågor 

framåt genom personaldagar och kompetensutveckling. Hon berättar att hon 

inte vet om detta är tillräckligt och ledningen försöker hitta olika former för att 

motivera de anställda. Hon hävdar att mycket ligger på de olika enheterna, 

vilket underlättar arbetet eftersom de anställda på en enhet samlas kring ett 

fåtal frågor. 

 

En annan av respondenterna (G) hävdar att han känner sig motiverad och 

engagerad när arbete och det som han själv vill arbeta med stämmer överens. 

Han tycker att motivationen och engagemanget visar sig på LO genom att 

många av de anställda är väldigt lojala och att ledningen har utarbetat ett 

program för att jobba med problem. Detta program innebär bland annat en 

återkoppling för hur personalen mår och verkar, han tycker att det fungerar bra 

men inte fullt ut. 
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En av respondenterna (H) från ledningen tycker att ledningen verkar för att 

öka motivationen, eftersom de har decentraliserat organisationen samt att 

enhetscheferna alltid är med på mötena som arbetsutskottet håller. Han tycker 

det fungerar bra och ett ytterligare tecken på vad ledningen gör för att öka och 

påverka motivationen hos de anställda är att ledningen blir inbjuden på 

enhetsmöten och får berätta vad de håller på med samt diskutera 

enhetschefernas frågor. Motivation anser han är att känna tillfredsställelse med 

det han gör samt att sätta upp mål och inrikta sig på att nå dem. Motivation på 

LO anser han visar sig genom att de anställda arbetar för att förbättra balansen 

mellan arbete och kapital. LOs samhälleliga styrka som serviceorganisation 

skapar en gemensam identitet hos de anställda Någon skillnad i 

motivationsgrad bland de anställda på LO tycker han sig inte se och anser att 

utredargruppen och ombudsmannagruppen hör ihop genom att de arbetar mot 

de fyra målen2. 

 

Genom att ledningen på LO ger feedback, efterfrågar någonting och engagerar 

sig i det som en av respondenterna (K) gör, hävdar han att hans motivation 

och engagemang ökar. Motivation anser han är det som får honom vilja göra 

någonting. Han säger att för att nå hög motivation så krävs det att det finns 

något positivt i tillvaron, till exempel att se positivt på arbetet och det han gör. 

Vidare anser han att motivation och engagemang i organisationen visar sig 

genom att både ombud och utredare arbetar för något de tror på, detta leder till 

att de anställda arbetar mer än vad som krävs och tycker att det de håller på 

med är roligt. Ideologin på LO är något som är mycket viktigt för många som 

arbetar i organisationen, framförallt för många utredare, påstår han. Han 

 
2 Arbete åt alla, reallöner, rättvis fördelning och utvecklande arbete 
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skiljer på motivation för ombudsmän och utredare, där de förra motiveras 

utifrån sitt arbetsliv och de senare är motiverade utifrån LOs ideologi. 

 

 

5.1.2 Organisationens uppbyggnad 

Samtliga respondenter hävdar att organisationen är centraliserad. En (H) anser 

att LO idag är mer centraliserat än för tio till femton år sedan. För femton år 

sedan var ledningen inte involverad i vad kansliet höll på med vilket de är idag. 

Centraliseringen leder till en hög övervakning vilket är positivt anser en av 

respondenterna (K) och hävdar att det syns om en anställd på LO gör något 

eller ej samt att feedback kommer relativt snabbt. En annan (W) tycker 

däremot inte att det hon anser vara en centraliserad organisationsstruktur 

påverkar henne i någon större utsträckning. Hennes motivation påverkas 

negativt endast när LO kongressen tar ett beslut som står i motsats till vad hon 

tror på. En annan (H) hävdar att organisationens struktur skapar engagemang, 

vilket medför: 

 

”[…] ett ökat ansvar på bredare bas. Är man styrelseledamot 

så är man också ordförande för ett av förbunden, vilket 

innebär att man inte kan skylla LO för att bara hålla på. Då 

vet man att om man slår ned på något som LO håller på med 

och som ligger inom de ramar som LO håller på med så har 

man själv varit med och fattat beslutet”  
 (Leif Håkansson) 

 

Detta menar han skapar ett engagemang som gör att LO har en identitet, både 

som stor och mäktig organisation men också som serviceorganisation där 
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organisationen kan hålla ihop olika förbunds intresseområden och samverka 

för att driva dem mot Rosenbad och departementen. Två av respondenterna 

(W och H) på chefsnivå anser dock att det finns inslag av decentralisering. 

Den ena anser att ett tecken på decentralisering är att det finns en stor frihet 

för de enskilda handläggarna att lägga upp arbetet som den vill, medan den 

andra anser att LO är decentraliserat i beslutsprocessen i den mening att 

styrelseledamöterna är aktivt involverade i besluten om hur verksamheten ska 

genomföras. 

 

 

5.1.3 Organisations- och avdelningstillhörighet 

Samtliga respondenter känner en tillhörighet till LO som organisation och två 

av respondenterna (H och G) menar att de känner en stark tillhörighet till de 

frågor som de arbetar med, vilket innebär de frågor som är aktuella i de olika 

enheter som respondenterna arbetar i. En av de båda (G) hävdar att han genom 

lojalitet mot organisationen utanför arbetet visar sin tillhörighet till LO. Två 

andra respondenter (W och L-W) berättar att de blir väldigt stolta då de ser 

LOs huvudkontor. En av dem (W) anser att tillhörigheten till organisationen 

blir starkare och starkare ju längre hon arbetar inom organisationen. Hon 

känner en stark samhörighet med svensk arbetarrörelse och ekonomerna på 

LO är den grupp inom LO som hon främst identifierar sig med.  

 

 

5.1.4 Drivkrafter i arbetet 

Svaren angående de viktigaste drivkrafterna för respondenterna på LO skiljer 

sig åt. En av de tillfrågande (W) hävdar att hennes drivkrafter är att företräda 
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den enhet3 som hon jobbar på, att vara en bra chef så att hennes medarbetare 

känner sig trygga med henne som chef och att försöka påverka politiken. Hon 

tror att sina kollegors (chefer inom LO) drivkrafter är ungefär de samma som 

sina egna, det vill säga att vara en bra chef och att försöka påverka politiken. 

Båda respondenterna ur ledningen (L-W och H) tycker det är viktigt att aldrig 

glömma fokus på medlemmarna. En av dem (L-W) säger att fokus på den 

enskilda medlemmen kan vara olika beroende på vad och vilka frågor 

personerna i ledningen jobbar med och hon berättar att hon litar på att 

kollegerna i ledningen delar de grundläggande värderingarna som 

organisationen har. Hon tycker att det är fantastiskt att arbeta i en organisation 

som LO eftersom de anställda inte skulle jobba där om de inte trodde på själva 

idén och hävdar att det är hennes drivkrafter. Den andra (H) tycker också att 

fokus ska ligga på de fyra målen (arbete åt alla, reallöner, rättvis fördelning 

och utvecklande arbete). För honom är dessa mål som det högst beslutande 

organet, det vill säga LO-kongressen, ger ledningen samt medlemsfokus, de 

viktigaste drivkrafterna. 

 

 

5.2 Värderingar och kultur på LO 

5.2.1 Värden och värderingar  

Samtliga respondenter inom organisationen hävdar att LOs värderingar inte 

skiljer sig från deras personliga värderingar. En av respondenterna (K) hävdar 

att det skulle vara svårt att arbeta på LO om han skulle ha alltför avvikande 

värderingar i jämförelse med LOs ideologi och grundläggande värderingar. 

Ytterligare en respondent (W) resonerar i samma riktning och lägger till att 
 

3 Näringspolitiska enheten 
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man som anställd på LO kan ligga lägre i enskilda sakfrågor som inte är i linje 

med sina egna värderingar.  

 

Respondenterna har snarlika synpunkter på vilka värden och värderingar som 

LO står för. Fyra av de tillfrågade (H, W, L-W och G) anser att LO som 

organisation främst står för jämlikhet vilket innebär klass, kön och etnicitet 

men framhåller att organisationen också står för solidaritet, jämställdhet, jämn 

fördelning av resurser, hög välfärd och människors lika värde. En av dem (H) 

hävdar att jämlikhet är ett ord som bara LO använder och att det är ett begrepp 

som kommer från arbetarrörelsen och som LO är ensamt om att använda. 

Detta begrepp vill även ytterligare en respondent (L-W) framhålla och menar 

att värderingarna är väldigt traditionella och tycker att det är viktigt att 

fokusera på både klass och kön och hävdar att dessa måste bli jämförbara 

storheter vilket leder till att LO måste arbeta för ökad jämställdhet. En 

respondent (K) anser att värderingarna förutom lika rättigheter också handlar 

om rätten till frihet oavsett vem man föds till samt att alla ska ha samma chans 

i livet.  

 

 

5.2.2 Kulturen på LO 

En av de tillfrågade (K) anser att kulturen på LO är väldigt öppen och att man 

på LO får tycka vad man vill så länge man ställer upp på det grundläggande, 

det vill säga demokratiskt fattade beslut. Han poängterar att det finns en stor 

gemenskap mellan kollegerna på huvudkontoret och en stor kontakt mellan de 

olika enheterna eftersom de anställda kontinuerligt byter arbetsgrupper vilket 

har lett till att han i stort sett lärt känna alla. Han anser att han genom sin unga 
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ålder kan bidra till inlägg om nya teoribildningar och att föra in nya synsätt, 

vilket han hoppas kan påverka LOs kultur.  

 

Det är svårt att karakterisera kulturen på LO, hävdar en av de tillfrågade (L-

W). Hon väljer istället att berätta vad hon arbetar för och vad hon tycker hon 

lyckats med för att exemplifiera kulturen. Hon anser sig arbeta för att det ska 

vara högt i tak, att det ska finnas en öppenhet och ett så ickehierarkiskt system 

som möjligt, där de anställda ska ha ett stort inflytande i sitt eget arbete. Hon 

berättar att hon ibland får frågan om hur det är att arbeta i en så 

mansdominerad miljö men hon framhåller att organisationen arbetar aktivt 

med att få in fler kvinnor i organisationen, vilket det också har blivit. Hon 

berättar att hennes dörr alltid står öppen för alla och att hon samtidigt måste 

vara lyhörd och inte ramla tillbaka i gamla strukturer som funnits på LO och 

anser att detta är hennes bidrag till kulturen. Hon arbetar dessutom för att 

utveckla enhetsfrågorna (det vill säga de olika frågor som enheterna arbetar 

med) så att de vidareförmedlar värderingarna, öppenheten och deltagandet. Då 

Wanja Lundby-Wedin blev ordförande på LO klargjorde hon att hon 

eftersträvar diskussioner samt tycker att det gärna får vara högt i tak även i 

styrelserummet och vill sträva efter konsensusbeslut. Hon tillägger att då det 

inte går att hitta en gemensam linje så kommer hon att driva igenom ett 

majoritetsbeslut istället för ickebeslut, vilket någon tyckt vara odemokratiskt 

eftersom hon skulle vara beredd att köra över andra. 

 

Den andra kvinnliga respondenten (W) tycker att kulturen på LO är lite 

ostrukturerad vilket hon menar innebär en avsaknad av formella rutiner i 

jämförelse med en statlig myndighet. Hon tycker dock att kulturen på LO är 
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väldigt levande men samtidigt obyråkratisk i negativ bemärkelse eftersom 

man går miste om stabilitet och trygghet men anser ändå att det finns något 

roligt och kreativt i att det är som det är. Hon tror att anledningen ligger i en 

tradition med mycket personligt engagemang. Hon menar att hon bidrar till 

kulturen på LO genom att utforma och försöka genomföra formella rutiner, 

byråkrati och genom att vara strukturerad. Hon tycker det är trevligt och 

charmigt att arbeta i en organisation med en sådan kultur som hon beskrivit 

och påpekar att det föds fler idéer på LO i jämförelse med många andra 

organisationer.  

 

En av respondenterna från ledningen (H) tycker att det är svårt att ge ett 

objektivt svar på frågan angående kulturen på LO eftersom han anser sig ha 

ansvar för kulturen. Han berättar att LO idag har en mycket öppnare och mer 

demokratisk process idag än för femton år sedan då ledningen och enheterna 

hade varsin verksamhet och detta gäller även den allmänna kulturen i huset. 

Han påpekar att det skulle förvåna honom om det skulle finnas någon inom 

organisationen, oavsett funktion som inte känner till hur det fungerar på LO 

och att anställda har en möjlighet att påverka. Hans bidrag till kulturen är att 

han har en öppen attityd.  

 

 

5.3 LO som arbetsgivare 

5.3.1 Arbetet på LO 

Den yngsta respondenten (K) hade planer på att studera vidare men då ett 

betalt praktikjobb på LO dök upp och som sedan övergick i en 

visstidsanställning valde han att bli kvar. De huvudsakliga anledningarna till 
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att han idag arbetar kvar på LO är att arbetsuppgifterna är roliga och att han på 

LO anser sig både ha en större frihet och ansvar än om han skulle arbeta på 

något av departementen. En annan av de intervjuade (G) hade tre olika arbeten 

att välja på för ett år sedan och valde då att börja på LO av framförallt 

politiska skäl. Idag har han arbetat på LO under ett år och tycker att han 

breddat sig väldigt mycket.  

 

Under tiden som en av respondenterna (W) arbetade på Regeringskansliet 

hade hon kontakt med ekonomerna på LO och insåg att LO skulle kunna vara 

ett bra ställe för henne,  

 

 ”LO ligger lite mittemellan politik och utredningsarbete och 

jag upplevde att då jag arbetade på departement kom man in 

väldigt sent i politiska frågor. Här på LO är man med från 

början och kan vara med och bilda opinion och driva saker 

och tycker det är en bra mix mellan seriöst utredningsarbete 

och politik” 
 (Irene Wennemo) 

 

Hon tycker att det är spännande att arbeta med många frågor och att det alltid 

är frågor som är hetast i politiken och hävdar att så fort toppolitikerna till 

exempel säger tillväxt så jobbar LO med ohälsa (god hälsa anses vara en 

förutsättning för en hållbar tillväxt förf. anm.) och menar vidare att en 

ytterligare anledning är en stor frihet och ett ganska stort inflytande i 

samhällsdebatten.  
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Två av respondenterna (L-W och H) började arbeta på LO efter det att de blev 

tillfrågande. Den ena (L-W) berättar att hon blev tillfrågad av Kommunals 

förbundsledning om hon ville bli andre ordförande. De ville föreslå henne till 

LOs valberedning och undrade hur hon stod i förhållande till detta förslag, hon 

hade då ett dygn på sig att bestämma sig. Hon säger att hon tycker att hon är 

precis som man ska vara för att sitta på den position som hon har, nämligen att 

den personen ska komma från medlemsnivå och ha jobbat på alla nivåer inom 

organisationen. Vad som gör att hon fortfarande arbetar kvar inom 

organisationen är att det är ett roligt och stimulerande arbete. Hon hävdar 

samtidigt att hon hela tiden arbetar för medlemmarna och aldrig kan känna sig 

fullt tillfredställd i någon fråga. Hon menar att det hela tiden finns något att 

göra för medlemmarna. Det finns många motkrafter ute i samhället som inte 

vill att organisationen ska använda sin kollektiva styrka och som inte vill ha 

LOs värderingar. Detta är vad som driver henna att fortsätta inom LO. Den 

andra (H) blev också tillfrågad om han ville börja arbeta i organisationen. Han 

ville som ung bli elektriker men blev tillfrågad under sin tid på ett gods i 

Skåne om han ville börja arbeta fackligt. Det var under en konflikt med sin 

arbetsgivare om löneutbetalningar som han sa ifrån och på det viset kom han 

att föra hela arbetslagets talan gentemot arbetsgivaren på godset. Detta menar 

han gjorde att han förstod att man måste slåss för sina rättigheter vilket har 

gjort att han valt att arbeta kvar på LO. 

 

 

5.3.2 Karriärmöjligheter och målsättningar 

Då respondenterna fick frågan angående sina karriärmöjligheter, vad 

respondenten strävar efter i sitt yrkesliv och om respondenten kunde uppnå 
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sina mål på LO var svaren väldigt olika. Fyra av respondenterna tycker sig 

inte kunna se någon framtida karriär inom LO. En av dem (G) tycker att han 

kan uppnå sina mål på LO och hävdar att han inte har några karriärmöjligheter 

på LO och att det är något som han valt själv. Att ha ett bra kontaktnät, att 

känna sig efterfrågad och att känna att det är kul att arbeta var sådana uttryck 

han använde för att förklara vad han strävade efter i sitt yrkesliv. En annan 

(W) tycker att hon kan nå sina mål, till exempel genom att påverka politiken, 

på LO mycket bra och är mycket nöjd med det. Hon anser att hon inom LO är 

på slutstationen då det gäller hennes karriärmöjligheter. Det finns inte så 

många andra positioner inom LO som hon kan nå men å andra sidan kan hon 

utveckla det jobb hon redan har mycket mer. Hon har även funderat på om 

hon ska stanna kvar på LO och har då kommit fram till att stanna kvar på LO 

är det bästa för henne. 

 

Nästa år är det LO-kongress och då hoppas den tredje respondenten (H) på att 

bli omvald och under förutsättning att han blir det, blir han kvar under 

ytterligare fyra år och går därefter i pension vid 60 års ålder, vilket han anser 

är hans nästa stora steg i livet. Han tycker att han har haft turen att ha varit på 

rätt ställe vid rätt tidpunkt och har gillat utmaningar vilket han strävat efter i 

sitt yrkesliv. Drivkraften för honom har varit att kämpa för att de som jobbat 

inom Lantarbetarförbundet tidigare och som nu arbetar inom LO-förbunden 

har förtroende för organisationen. Dessutom anser han att jämvikten mellan 

arbete och kapital är något som driver honom. Vidare anser han att han inte 

fullt ut har uppnått sina mål på LO men tycker sig ha en bra överblick på både 

vad han arbetar med och vad han kommer att arbeta med och han vill inte 

känna sig missnöjd med detta. Han är inte helt nöjd med det som har presterats 
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av LO och anser att detta beror på att processen då något ska genomföras är 

lång och svårstyrd. Vad LO själv gör styr möjligheterna och utvecklingen, 

hävdar han, men poängterar att det också beror på hur intresserade 

arbetsgivarna, Svenskt Näringsliv och politikerna i Rosenbad är.  

 

Den fjärde respondenten (L-W) har aldrig sett sitt arbete som en facklig 

karriär, inte ens när hon blev vald till ordförande. Hon anser inte att hon 

kommer att göra karriär någon annanstans och efter LO-kongressen nästa 

sommar, till vilken hon är beredd att kandidera ytterligare fyra år, menar hon 

att hon inte kommer att göra någon ny karriär. Hon menar att hon strävar efter 

resultat då det gäller hennes yrkesliv och anser att det finns en väldig 

stimulans och utmaning i att bidra till att föra frågor i den riktning LO vill gå. 

Hon poängterar att det inte är så enkelt att hon bockar av frågorna efter hand 

utan att det hela tiden är viktigt att röra sig i rätt riktning, det vill säga mot 

ökad jämlikhet, mot mer jämställdhet och mot ökad integration samt de 

klassiska kärnfrågorna löneutjämning, bättre arbetsmiljö och möjligheter till 

utveckling i arbetet, hävdar hon.  

 

Ser möjligheten till en karriär gör däremot den femte respondenten (K). Han 

anser att det inom LO inte finns många steg på karriärsstegen och ser det som 

en fördel med att arbeta inom LO. Han berättar att han bara har en chef över 

sig och att det är den enda chefsposition som finns inom ekonomi där han 

arbetar, men att det trots det inom LO finns möjlighet till mer kvalificerade 

arbetsuppgifter och förtroende i andra sammanhang. Då det gäller externa 

karriärmöjligheter menar han att det är möjligt att få chefspositioner. Han 

tycker att det finns en stor frihet och en stor möjlighet att lära på LO, vilket 



Motivation & engagemang i en ideologiburen organisation  Empiri 

51 

leder till att han kan uppfylla sina mål. Målet för honom är också att hela tiden 

göra bättre resultat, rapporter, utredningar samt att göra ett bättre jobb för sin 

arbetsgivare.  

 

 

5.3.3 Krav på LO-anställda 

Det är viktigt att känna sig värderingsmässigt djupt rotad i det LO står för, 

hävdar en av respondenterna (L-W) och anser att detta krävs av de anställda 

som arbetar i organisationen. Det är också viktigt att komma ihåg att det är 

medlemmarnas beslut som är vägledande för de anställda på LO, hävdar hon. 

Ytterligare en respondent (K) resonerar i samma riktning och framhåller 

dessutom att det krävs att anställda följer de demokratiskt fattade besluten. 

Detta kan leda till att de anställda på LO inte gillar de beslut som tagits, 

berättar hon (L-W) och fortsätter med att säga att hon inte kan tvinga någon 

inom organisationen att jobba med sådana frågor som går rakt emot vad den 

anställda tror på utan denne får då jobba med en annan fråga. Hon tycker 

också att det är viktigt att visa ödmjukhet gentemot medlemmarna och vara 

medveten om att medlemmarna är de som ger LO sitt dagliga bröd genom 

fackavgifter. 

 

De förtroendevalda skulle verkligen inte kunna vara här om de inte kände för 

vad de gör, hävdar en av respondenterna (H). Han tycker det bör skiljas på 

förtroendevalda och anställda (utredare, administrativ personal) på LO. De 

anställda måste kunna ställa upp på de fyra målen som LO arbetar efter och 

kan de inte det så fungerar det inte, påpekar han. Han tycker att det är viktigt 

att framhäva att det som krävs förutom ovan nämnda kriterierna, är att vara 
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medveten om att arbetet på LO inte är något åtta till fem jobb utan att det är 

frågan om att göra de jobb som måste vara färdiga vid vissa tidpunkter, 

speciellt nu, när det är anställningsstopp och det ställs ännu högre krav på dem 

som är på LO. Två av tillfrågade (W och G) svarar kortfattat på frågan 

angående vad som krävs för att arbeta på LO. Den förra tycker att det är 

viktigt att dela LOs värderingar men att detta inte är tillräckligt och den senare 

anser att man som anställd på LO måste kunna samarbeta bra och undvika 

onödiga konflikter.  

 

 

5.3.4 Arbetsgivare och samhällsansvar 

Tre av de intervjuade (L-W, K och H) anser att de framför allt fokuserar på att 

arbeta för förbundens medlemmar och att motivationen ligger i att föra fram 

deras frågor. En av dem (L-W) berättar att hon också anser sig arbeta för 

styrelsen och representantskapet4 som är det beslutande organet mellan då LO-

kongressen tar beslut. Hon hävdar att hon tycker det är kul att vara ytterst 

ansvarig för LO och ser en stimulans dels i att leda arbetarrörelsen och 

samtidigt hela tiden lyssna på styrelsens uppfattning i olika frågor som rör 

LOs verksamhet men också genom att föra en så öppen diskussion som 

möjligt med många argument. Hon tycker att det är tydligt att LO spelar en 

roll i samhället genom att organisationen är en slags opinionsbildande kraft 

som påverkar politiken och bidrar till en samhällsutveckling i den riktning 

som LO eftersträvar. Den opinionsbildande kraften menar hon ligger i att LO 

är en stor och stark organisation med många medlemmar som genomsyrar hela 

samhället. En annan (H) menar att hans motivation påverkas när han måste 

 
4 Representanter från de 16 fackförbunden 



Motivation & engagemang i en ideologiburen organisation  Empiri 

53 

kunna svara på den enskilda LO-medlemmens frågor när han träffar dem på 

arbetsmarknadsmöten. Han hävdar att hans egen arbetslivserfarenhet hjälper 

honom i detta arbete eftersom många av de problem som fanns då han 

yrkesarbetade fortfarande finns kvar idag och han har inte glömt hur det var. 

Han vill också poängtera att LO tar ett samhällsansvar och är väsentligt för 

välfärds- och samhällsutvecklingen i Sverige genom att vara stark och 

upprätthålla en jämn balans mellan arbete och kapital och därmed bygga en 

välfärdspolitik.  

 

Det är de fackliga representanterna för de 16 förbunden som en av 

respondenterna (G) anser sig arbeta för och påpekar att detta påverkar honom 

positivt och anser att medlemmarnas antal och engagemang är en maktfaktor. 

En annan (W) anser att hon jobbar för Lundby-Wedin och ledningen eftersom 

Lundby-Wedin är vald av LO-kongressen och det är respondentens uppdrag 

att serva henne i hennes uppdrag. Hon tycker att det är en bekväm roll att stå 

till svars inför Lundby-Wedin, som i sin tur är ytterst ansvarig inför 

kongressen.  

 

 

5.3.5 Lönens betydelse 

Samtliga respondenter hävdar att lönen inte har någon stor betydelse för dem. 

En av de tillfrågade (W) berättar att hon har valt bort högre löner för en lägre 

på LO och hävdar att det inte är pengarna det handlar om utan att de istället är 

en symbol för att man gör något. Hög lön är ett tecken på att man är viktig för 

organisationen och är ett tecken på uppskattning, vilket ytterligare en 

respondent (G) instämmer i. Hon (W) tror att lönens betydelse bland sina 
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kollegor är symboliskt viktig eftersom de anställda rangordnas efter lön och 

att det visar om ledningen tycker att en anställd är mer eller mindre viktig. 

Hon berättar vidare att det skulle vara svårt att klaga på lönen eftersom de 

anställda på LO har så mycket mer i lön jämfört med vad LO-medlemmarna 

har.  

 

En annan (K) berättar att ingångslönerna inom LO är höga eftersom 

organisationen följer Tjänstemannafackets rekommendationer. Han berättar att 

experterna på LO har en relativt låg lön och tror att de skulle kunna fördubbla 

sin lön om de jobbade någon annanstans. Han tror inte att det skulle kunna gå 

att motivera anställda inom LO att arbeta mer genom att ge dem mer i lön 

eftersom många redan arbetar mycket mer än vad de får betalt för. För en av 

de intervjuade (H) har inte lönen varit någon drivkraft för att välja fackliga 

uppdrag. Han tycker att det är svårt att uttala sig om lönens betydelse för 

andra anställda på LO men instämmer med tidigare uttalande om att 

akademikerna på LO har relativt sett en lägre lön än till exempel akademiker 

på departement och utskott.  

 

Den sista tillfrågade (L-W) i denna fråga berättar att hon har en avtalsenlig 

grundlön på LO och därutöver har arvoden från olika styrelseuppdrag som gör 

att hon uppnår en högre inkomst, vilken hon tycker är tillräckligt. Hon påpekar 

att det varken finns någon drivkraft eller något behov för henne att försöka nå 

en ännu högre inkomst men tycker att lönen ska vara en del av en drivkraft för 

hur en individ i organisationen utvecklas. Hon berättar att LO har ett 

individanpassat lönesystem där man premierar utveckling av olika slag samt 

kunskap om de ansvarsområden en anställd har. Detta system är öppet så att 
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de anställda kan se och förstå varför de placeras olika i systemet. Hon tror att 

lönen för många är en drivkraft och en bekräftelse på att den kompetens en 

anställd har syns i organisationen.  

 

 

5.3.6 Arbetstiden 

Fyra av respondenterna (W, L-W, K och H) berättar att de i stort sett alltid 

arbetar övertid. Två av dem (W och L-W) varav en är från ledningen berättar 

att de arbetar över i stort sett varje kväll, då och då på helgerna och menar att 

anledningen till övertiden är att de träffar representanter från andra 

organisationer och upprätthåller en dialog. En av dem (L-W) tror och hoppas 

att andra på LO inte jobbar över i samma utsträckning som hon och berättar att 

anställningsavtalet är sådant att de anställda har skrivit bort 

övertidsersättningen för en högre lön mot en mer flexibel arbetstid när det 

behövs. En annan från ledningen (H) berättar att han inte har någon fastställd 

arbetstid utan gör det som han förväntas göra och att det får ta den tid det tar 

samt att han står till förfogande 24 timmar om dygnet året runt. Han menar att 

de enda som har en fastställd arbetstid på LOs huvudkontor är 

kontorspersonalen medan övriga förväntas att göra det de ska.  

 

Övriga respondenter som arbetar övertid har alla ungefär samma orsak till 

detta. En av dem (K) berättar att anledningen ofta är att han jobbar med något 

intressant och tiden bara springer iväg. En annan (G) hävdar att det är 

ledningen som arbetar mest övertid därefter ombuden och utredarna och allra 

minst övertid arbetar administrativ personal. 
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6 Analys 
 

I analysen diskuteras de mönster som framkommit i den insamlade empirin. 

Dessa mönster och deras orsaker analyseras med hjälp av referenser till 

forskning och teoribildning inom engagemangs- och motivationsområdet. 

 

6.1 Engagemang och motivation 

Vid förfrågan att definiera motivation gav respondenterna något skilda svar 

men genomgående var måluppfyllelse viktigt för respondenternas motivation. 

Överensstämmelse mellan personliga mål, drivkrafter och arbetsuppgifter gavs 

som exempel på faktorer som påverkar motivationen. Att kunna entusiasmera 

andra, dela gemensamma värderingar och att se positivt på arbetet gavs som 

exempel på hur respondenterna beskriver sin motivation. Respondenterna 

visar tecken på att de riktar sin motivation i arbetet mot att uppfylla personliga 

mål och motivera sina medarbetare. Dessutom blir de motiverade när de 

känner tillhörighet till organisationen och andra medarbetare som delar samma 

värderingar. Detta anser vi stämmer väl överens med Vrooms definition på 

motivation som vi valt att använda. Respondenterna på LO lyfter fram 

personliga mål, drivkrafter och arbetsuppgifter när de definierar motivation 

vilket tillsammans med värderingsöverensstämmelse som grund enligt oss 

överensstämmer med Vrooms definition av motivation. Om motivation och 

engagemang ses som, delvis, utbytbara uttryck kan respondenternas definition 

av motivation jämföras med O’Reillys & Chatmans (1986) definition av 

engagemang som vi använder oss av i den här uppsatsen. De intervjuade 
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individerna visar i enlighet med O’Reillys & Chatmans definition stor 

psykologisk tillhörighet till LO och säger sig dela värderingar och ideologi 

med organisationen. Respondenterna säger sig ha samma grundläggande syn 

på jämlikhet, rättvisa och människors lika värde som LO representerar och 

säger dessutom att det är en förutsättning för att de ska kunna arbeta där. Vi 

anser att detta visar på att respondenterna på LO är engagerade i sitt 

yrkesutövande i enlighet med vad O’Reilly & Chatman (1986) definierar som 

engagemang. Eftersom värderingsöverensstämmelse är ständigt 

återkommande i respondenternas svar, anser vi det vara viktigt för deras 

motivation och engagemang. Respondenterna identifierar sig med LO och 

dess värderingar. De har internaliserat värderingarna på LO och använder dem 

också utanför arbetsplatsen när de inte uppträder som representanter för LO. 

 

 

6.2 Grunder för engagemang 

6.2.1 Instrumentalitet 

Lönens betydelse är för de intervjuade av mindre betydelse än de värderingar 

som finns på organisationen. Vid frågor om lön hänvisar de ofta till LO som 

en organisation som betalar tillfredställande men inte höga löner. Ett par av 

respondenterna hävdar att lönen är en symbol på att de gör något bra och att 

summan i sig inte har någon betydelse. Istället lyfter respondenterna ofta fram 

värderingar och ideologisk övertygelse som betydligt viktigare faktorer för att 

kunna arbeta på LO. Tillfrågade om lönens betydelse trycker några av 

respondenterna dessutom på att de tjänar betydligt mer än fackförbundens 

medlemmar vilket de anser påverka motivationen i deras yrkesutövning. 

Denna tydliga indikering att ideologiska motiv kommer före lön talar för att 
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respondenterna på LO i mindre utsträckning engageras genom instrumentalitet. 

En belöning som kommer utifrån i form av lön har således inte störst vikt för 

de anställda på LO. Förutom att tillfredställa de grundläggande behoven av att 

kunna köpa mat och betala för boende, vilket Maslow (1998) beskriver i sin 

behovstrappa, så är inte lön i form av pengar den största grunden till 

respondenternas engagemang. Däremot tar vissa respondenter fasta på att LO 

inte betalar lika höga löner som ett motsvarande arbete skulle göra på någon 

annan organisation. Vroom (1995) behandlar social status och den är 

närvarande hos många av respondenterna som jämför olika arbetsgivare efter 

den lön de betalar för liknande arbete. I de diskussioner som följde på frågan 

om lön lyftes dock värderingar och ideologi ofta fram som förklaring till 

varför de väljer LO framför andra organisationer som betalar ut högre lön. 

 

En annan instrumentell grund till engagemang är karriärmöjligheterna en 

organisation erbjuder. De som intervjuats ser med endast ett undantag att deras 

karriärer är så långt gångna som möjligt inom LO. Det tillsammans med att 

respondenterna avböjt alternativa karriärmöjligheter till fördel för anställning 

inom LO tolkar vi som att de anställda inom LO inte i första hand arbetar där 

för att kunna göra karriär. Det faktum att majoriteten av respondenterna själva 

inte anser sig kunna nå längre inom LO utgör inte ensamt en anledning att 

förringa instrumentella grunder till deras engagemang. Vi anser det dock tyda 

på att andra orsaker än karriär och lön är viktigare för de anställda på LO 

eftersom ett arbete på LO är förknippat med ett mycket starkt 

ställningstagande av politisk art i många fall. Tillhörighet till organisationen 

och upptagande av dess värderingar har i våra intervjuer framkommit som 

starkare argument för anställning på LO än lönen.  
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Samtliga respondenter hävdar att ledningen på LO har en strategi för att öka 

motivationen och engagemanget hos de anställda. Elizur (1996) hävdar att 

fysiska och psykiska arbetsförhållanden det vill säga pengar, trygghet och 

välmående är instrumentella grunder som stimulerar engagemang. Vi anser att 

LOs ledning försöker öka engagemanget hos de anställda genom att de, under 

de senaste åren, har genomfört ett projekt i organisationen. Projektet går ut på 

att få ett arbetsklimat där de anställda är med och för frågor framåt. Dessutom 

innebär systemet en återkoppling till ledningen om hur de anställda mår och 

verkar. Lok & Crawford (2001) har funnit att ledningen bör fokusera på 

organisationens subkulturer för att höja engagemanget hos de anställda. Ett 

tecken på att LO fokuserar på subkulturer är då ledningen är med på olika 

enhetsmöten och kan på så vis diskutera frågor som rör den aktuella enheten. 

Subkulturer har enligt Lok & Crawford större påverkan på engagemang än 

den allmänna organisationskulturen. Respondenterna talar allt som oftast om 

LOs centralorganisation som en helhet och mindre om de enskilda 

avdelningarna och andra grupper i organisationen. Att respondenterna utifrån 

våra utförda intervjuer mest har talat om organisationen som en helhet kan 

tyda på att de antingen sätter subkulturer i andra hand eller att frågorna inte 

tillräckligt specifikt handlat om subkulturerna och deras påverkan.   

 

 

6.2.2 Identifikation 

Det är ytterst medlemmarna i fackförbunden som våra respondenter säger sig 

arbeta för. Någon tar upp Wanja Lundby-Wedin som varande sin yttersta 

arbetsgivare men lyfter samtidigt fram hennes ansvar inför kongressen (LO-



Motivation & engagemang i en ideologiburen organisation  Analys 

60 

kongressen) som är det organ som representerar fackförbundens medlemmar. 

Några av respondenterna kommer ofta tillbaka till medlemsfokus som källa till 

sitt engagemang och sin motivation. De talar gärna om hur viktiga 

medlemmarna är för att de ska engagera sig i sakfrågor och driva på 

förändringar. Även när frågeställningen inte gällt fackförbundens medlemmar 

eller respondenternas inställning till dem återkommer respondenterna till 

temat. Det tolkar vi som att de, i likhet med vad Kelman skriver om 

identifikation (Kelman 1961 i Ashforth & Mael 1989), identifierar sig med 

fackförbundens medlemmar eftersom de säger sig dela deras fram- och 

motgångar. Ofta framkommer att respondenterna menar sig ha förståelse för 

fackförbundens medlemmars situation. De tycker att de kan identifiera sig 

med dem. Detta gäller både utredare och ombud. Hall et al (1970) i Ashforth 

& Mael (1989) hävdar att identifikation är processer vari organisationens mål 

och individens mål blir alltmer integrerade och överensstämmande. Vi anser 

att respondenterna identifierar sig med organisationens mål genom att de 

framhåller att de kontinuerligt arbetar för medlemmarna vilket också är det 

grundläggande målet för organisationen. Medlemsfokus tas ofta fram som 

motivationshöjande och respondenternas identifikation med LO och 

fackförbundens medlemmar blir starkare av att målen som satts på LO-

kongressen nås.  

 

 

6.2.3 Internalisering 

LOs ställning som idéburen samhällsaktör har påverkat många av våra 

respondenter i deras val av arbetsplats. Den politiska verksamheten LO 

bedriver lyfts fram av respondenterna som engagemangs- och 
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motivationshöjande för LOs anställda. Redan när respondenterna började 

arbeta på LOs centralorganisation säger de att deras värderingar i grunden var 

samma som LOs. De har därefter tagit till sig dess ideologi ytterligare och 

arbetar för att sprida den i hela organisationen. De flesta av dem verkar aktivt 

för att sprida öppenhet och demokrati inom LO. Det anser vi vara ett tecken på 

hög internaliseringsgrad inom LO. Vidare har respondenterna påvisat att det är 

nödvändigt att dela många av LOs politiska värderingar för att framgångsrikt 

kunna arbeta inom organisationen. Gemensamt för de intervjuade individerna 

är att de hävdar att deras värderingar är desamma som LOs och de visar tro på 

att LOs värderingar genomsyrar, inte bara dem själva, utan också hela 

organisationen. Detta anser vi är den tydligaste idikationen på internalisering 

hos respondenterna. Den psykologiska tillhörigheten som O’Reilly & 

Chatman (1986) anger som grunden för internalisering menar vi tar sig uttryck 

genom respondenternas tydliga betonande av LOs värderingar som grund för 

deras engagemang.  

 

Det finns få anledningar att tvivla på sanningshalten i respondenternas 

konstaterande om värderingsöverensstämmelse. De skulle visserligen förlora 

förtroende från medlemsförbunden om de öppet uppvisade stora skillnader 

mellan deras personliga värderingar och organisationens. En sådan situation 

uppvägs av anställningsförfarande och av att så många kommer till LO genom 

att tidigare varit förtroendevalda. Respondenterna menar att det redan vid 

anställningsförfarandet utreds om det finns likheter mellan individens och LOs 

värderingar. Dessutom anser vi att det är psykiskt påfrestande att arbeta i en 

ideologibaserad organisation, som LO, vars grundläggande ideologi inte 

överrensstämmer med individens värderingar. Många av respondenterna 
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hävdar att det i praktiken är omöjligt att jobba på LO utan att dela de 

grundläggande värderingarna som organisationen står för. I enlighet med Mael 

& Ashforths (1992) internaliseringsbegrepp så går det att fastställa att de 

anställda på LO har befäst organisationens värderingar. De anställda tror på 

LOs värderingar och använder dem för att beskriva vad som är korrekt för 

dem i samhällsdebatten. Ashforth & Mael (1989) har funnit att individen har 

en benägenhet att söka sig till de grupper och organisationer som delar hennes 

värderingar. Detta stämmer in på respondenterna som berättar att när de 

berättar att de valt bort att arbeta i andra organisationer för en plats på LO. 

Eftersom det finns få organisationer som LO så har respondenterna sökt sig till 

just LO, vilket också stöds av Ashforth & Maels teori. 

 

 

6.3 Grunder för motivation 

Jämlikhet är det begrepp på LO som flertalet respondenterna framhåller när de 

svarar på vilka värderingar som är viktigast för organisationen.  Solidaritet, 

jämställdhet, rättvis resursfördelning, välfärd och människors lika värde är 

även de begrepp som lyfts fram av de tillfrågade individerna som 

representativt för LO. Att arbeta med dessa frågor motiverar individen 

eftersom de tillfredställer de behov individen har av att arbeta för något större 

än de själva. Därigenom kommer individerna närmare det översta steget i 

Maslows (1998) femstegiga behovstrappa där självförverkligandebehovet är 

det översta steget. Genom att bidra till den politiska och samhälleliga debatten 

menar sig många av våra respondenter känna tillfredställelse med sitt arbete 

och sig själva. Det faktum att många dessutom valt bort bättre betalda jobb 

som inte givit samma möjligheter till påverkan på viktiga sakfrågor menar vi 
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är ett tecken på att de anställda på LO arbetar där av ideologiska skäl i stor 

utsträckning. Den säkerhet och sociala tillhörighet som anställning på LO ger 

verkar också för att respondenterna kan nå högre på Maslows behovstrappa. 

Respondenterna talar om delade värderingar, vilket innebär en trygghet i 

sociala sammanhang. Dessutom verkar LOs starka ställning i samhället 

positivt på deras självkänsla. Flera av respondenterna menar att deras 

självkänsla höjs när de märker att LO får gehör för sina krav och åsikter hos 

dess förhandlingsmotparter. 

 

De anställda kan förverkliga sina mål på arbetsplatsen som beskrivs som fri 

och med goda möjligheter till stimulerande arbetsuppgifter. Sociala, trygghets- 

och självkänslobehov tillfredställs till viss del. Denna möjlighet att nå 

självförverkligande är enligt Herzberg (1993) en förutsättning för motivation. 

Att förverkliga sina mål är också vad Vroom (1995) kallar tillfredställare som 

ger individen positiv återföring som leder till större motivation. Att ge 

individen denna möjlighet till självförverkligande arbete menar en respondent 

ha stärkts på senare tid. Förr var LOs struktur inte lika öppen. Denna 

utveckling mot en öppnare organisation tas också upp av McGregor (1966) 

som en förutsättning för motiverade människor. McGregors syn på 

utvecklingen mot vad han kallar systemutveckling anser vi till viss del 

förklara att respondenterna känner sig motiverade. Den öppnare 

organisationsstrukturen kan inte ensamt motivera individerna men den gör 

förutsättningarna bättre. LOs organisation ser numer till individernas behov av 

stimulerande arbete. 
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Meningsfullt arbete tas upp av flertalet respondenter som anledning till att de 

känner sig motiverade. Jämställdhet och rättvisa lyfts också fram som orsaker 

till motivation. Det är enligt Herzberg et al (1995) endast utförandet av en 

uppgift som kan ge individen belöning i form av förstärkningar, eller 

uppfyllelse av hennes strävan efter självförverkligande. Vi tolkar svaren som 

respondenterna ger som att de till stor del kan uppfylla sina individuella mål 

vilket bidrar till självförverkligande genom sina arbeten på LO. Den främsta 

orsaken är att de individuella värderingarna i de frågor LO arbetar med 

överensstämmer med LOs. Respondenterna talar om rättvisa, jämlikhet och 

solidaritet som varande de värderingar som överensstämmer mellan dem och 

organisationen, vilket kontinuerligt framkommit under intervjuerna. När 

respondenterna ombads att beskriva kulturen på LO så tog de upp 

överensstämmelse mellan värderingar men också medlemsfokus, demokrati 

och öppenhet som de viktigaste faktorerna. En av respondenterna anser 

organisationens öppenhet vara något frustrerande eftersom den, som hon 

menar, gör organisationen obyråkratisk i en negativ bemärkelse. Rutiner och 

stabilitet blir lidande. I övrigt råder det bland respondenterna stor 

överensstämmelse om fördelarna med kulturens öppenhet.  De faktorer som 

respondenterna angav när de beskrev kulturen är sådana som Herzberg (1992) 

kallar motivatörer vilka möjliggör för individen att nå sina målsättningar. 

Dessa verkar för att motivera individen att nå sina mål. Inom LO gör delade 

värderingar, medlemsfokus, öppenhet och demokrati det lättare för de 

anställda att påverka och få igenom sina förslag. Anställning i en organisation 

innebär alltså mer än lön och karriär. Andra förmåner och trivsel i den fysiska 

omgivningen är också viktiga. Det Herzberg (1993) benämner hygienfaktorer 

anser vi vara förklaringen till varför respondenterna uppger att de trivs på LO. 
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De faktorer som omgärdar respondenternas arbete är exempelvis: 

arbetsuppgiften, kollegor och LOs betydelse i samhället. Dessa tas alla upp 

som faktorer som är förutsättningar för respondenternas motivation.  

 

 

6.4 Utfall av organisationsengagemang och motivation 

Samtliga respondenter berättar att de arbetar övertid. Det är ledningen som 

arbetar över i störst utsträckning hävdar både respondenterna ur ledningen och 

ett par av de övriga. Vi anser detta vara en indikation på att ledningen är mer 

engagerad i sitt yrke än anställda på lägre nivåer i organisationen men så 

måste inte vara fallet. Det kan också tyda på att individerna i ledningen är mer 

utsatta i sina yrkesroller i massmedia och inom organisationen, vilket kräver 

att de engagerar sig i yrket, eller en kombination av de båda. Singh & 

Vinniecombe (2000) hävdar att övertid är ett utfall av engagemang. 

Anställningsavtalet för många anställda på LO är sådant att de anställda har 

skrivit bort övertidsersättning för en högre lön och en mer flexibel arbetstid 

när det behövs. Vi anser att det är möjligt att utnyttja ett sådant system om det 

under vissa tider inte krävs att man som anställd arbetar övertid. Vi är dock av 

uppfattningen att de anställda på LO har internaliserat organisationens 

värderingar och att de arbetar för organisationens mål (jämlikhet, arbete åt alla, 

reallöner, rättvis fördelning och utvecklande arbete) och att det är därför de 

arbetar över i stor utsträckning när så behövs. Dessutom hävdar många av 

respondenterna att de arbetar för en större sak och att pengarna inte spelar stor 

roll vilket både tyder på att pengar tillgodoser trygghetsbehov men inte i lika 

hög grad andra behov och att lönens betydelse är underordnad de värderingar 
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som respondenterna anser sig arbeta för. Dessa värderingar överensstämmer 

med dem organisationen LO står för.  

 

En respondent menar att LOs samhälleliga styrka som serviceorganisation 

skapar en gemenskap hos dess anställda. När de anställda i organisationen 

engagerat sig i arbetet och det ger utslag i interaktionen med andra aktörer i 

samhället är utfallet av engagemanget en gemenskap bland de anställda. Vi 

anser att denna gemenskap visar på att LO är en holografisk organisation i den 

bemärkelse som Albert & Whetten (Albert & Whetten 1985 i Mael & 

Ashforth 1992) definierar det, där medlemmarna delar en identitet som är 

organisationsövergripande och gemensam. Detta leder till att medlemmarna är 

mindre benägna att påverkas av konkurrerande krav från exempelvis 

avdelningsnivå eller yrkesidentitet, vilket vi anser vara fallet på LO. Ashforth 

& Mael (1989) har också funnit att individer gärna väljer aktiviteter som 

överensstämmer med framträdande aspekter i deras egna identiteter och att de 

stödjer institutioner som förkroppsligar dessa identiteter. Detta återkommer i 

respondenternas svar då de framhåller att de valt att arbeta i en organisation, 

vars värderingar stämmer överens med deras egna.  
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7 Slutdiskussion 
 

Slutdiskussionen tar upp de viktigaste faktorerna vi funnit i analysen. De 

sammanställs och belyser intressanta aspekter i uppsatsen. Kapitlet avslutas 

med en diskussion om fortsatt forskning. 

 

Vi har funnit att för idéburna organisationer, som LO, är internalisering och 

identifikation mycket viktiga. Det är främst internaliseringsgrunder i form av 

värderingsöverensstämmelse som engagerar de anställda. Individerna på LO 

motiveras och engageras av att de, i mångt och mycket, har samma 

värderingar som organisationen LO står för. Medan många har arbetat sig upp 

genom fackligt arbete har de internaliserat värderingarna ytterligare. Andra 

som inte arbetat fackligt kan utifrån vår insamlade empiri sägas ha sökt sig till 

LO för att de delar samma värderingar. Att någon arbetar på LO utan att dela 

dess grundläggande övertygelser är osannolikt eftersom organisationens 

uppbyggnad är beroende av kongruens mellan dess medlemmars åsikter i 

grundläggande frågor. Att många av respondenterna valt bort andra karriärer 

till förmån för att arbeta på LO hävdar vi tyder på att individer i 

organisationen har dragits till LO som är en organisation som de kan 

identifiera sig med och som delar deras värderingar. Värderingssammanfallet 

visar sig vidare i att samtliga respondenterna hävdar att de känner tillhörighet 

till LO som organisation och många känner också starkt för de frågor de 

arbetar med samt stöttar LO utåt. Identifikationsgrunderna till engagemang är 

att de intervjuade delar organisationens fram- och motgångar och känner stor 

tillhörighet till LO. Däremot framkommer det tydligt att instrumentella 
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grunder till engagemang och motivation, till exempel lön, är av mindre 

betydelse för de anställda men att de trots det påverkar. Den fysiska och 

psykiska miljön arbetet utförs i tas upp som faktorer som påverkar 

respondenterna positivt. Däremot framhålls oftare värderingar än lön och 

arbetsförhållande som positivt för engagemang och motivation. 

 

Medlemsfokus är genomgående bland respondenterna. Genom att sträva efter 

att förverkliga fackförbundens medlemmars mål kommer de anställda på LO 

närmar självförverkligande i sitt arbete. Denna målfokusering yttrar sig i en 

stolthet att arbeta för LO som är en så viktig samhällsaktör.  

 

 

7.1 Fortsatt forskning 

Efter att ha analyserat vad som motiverar och engagerar de anställda på LOs 

centralorganisation i Stockholm är det intressant att göra uppföljande 

undersökningar bland dess anslutna fackförbund. Dessutom går det att jämföra 

LOs verksamhet och mål med fackförbundens medlemmars mål och 

uppfattningar om LO. Därefter kan skillnader och likheter mellan hur LOs 

centralorganisation och de anslutna fackförbunden uppfattar verksamheten 

och viktiga frågor. I den här uppsatsen har det framkommit att LOs anställda 

har stort medlemsfokus, vilket vidare kan undersökas genom en uppföljning 

bland dess fackförbunds medlemmar.  

 

Ytterligare undersökningar skulle kunna göras på andra idéburna 

organisationer för att finna mönster och skillnader och likheter med LO. Hur 
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ser engagemanget och motivationen ut i andra organisationer som arbetar 

utifrån ideologiska grunder? 
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BILAGA 1 

 

Intervjuguide 2 Dec 2003 
 

1. Kan du kort beskriva din bakgrund, utbildning och yrkesbana? 

 

2. Vilken är din position på LOs huvudkontor?  

Vad har du för arbetsuppgifter?  

Hur länge har du arbetat inom LO? 

Tillhör du ombudsmannagruppen eller utredargruppen? 

 

3. Skulle du beskriva LOs organisation som centraliserad eller 

decentraliserad?  

Hur påverkar sättet LO är organiserat din motivation och ditt engagemang? 

 

4. Varför valde du att börja arbeta inom LO? 

 

5. Hur ser du på dina karriärmöjligheter?  

Vad strävar du efter i ditt yrkesliv?  

Kan du nå dina mål på LO? 

 

6. Hur skulle du definiera motivation? 

Hur yttrar sig motivation och engagemang på LO?  

Varför är man mer eller mindre motiverad? 

 

7. Gör ledningen i LO något för att höja din motivation? Vad i så fall? 
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8. Känner du tillhörighet till LO som organisation? 

Finns det någon del av LOs centralorganisation som du främst identifierar 

dig med? 

 

9. Vad anser du krävs av dig och andra som jobbar på LOs huvudkontor?  

Hur måste man vara och tänka för att trivas och klara av arbetet? 

 

10. Vad är viktigast i ditt arbete och vilka är dina drivkrafter?  

Varför är det så? 

Vad är dina kollegors drivkrafter? 

 

11. Vilken betydelse har lönen för dig? 

Varför? 

Vilken betydelse tror du lönen har för övriga medarbetare? 

 

12. Vem anser du att du arbetar för?  

Vem är kunden?  

Hur påverkar det inställningen/motivationen till arbetet? 

Finns det något som gör att du känner att din arbetsinsats bidrar till något 

större? 

 

13. Händer det att du arbetar mer än din fastställda arbetstid?  

Vad gör att du jobbar över? 

Är det viktigt för många (majoriteten) att jobba över? 

Jobbar andra över i samma utsträckning som du?  
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14. Hur skulle du vilja karakterisera kulturen på LO? 

Är det stor gemenskap, informellt/formellt, stor kontakt mellan 

avdelningarna (förutom de formella kontakterna)?  

Varför tror du det ser ut som det gör? 

Vad bidrar du med till kulturen? 

 

15. Vilka värden och värderingar tycker du att LO har? 

Finns det konflikter mellan de värderingar du anser att LO har och de du 

har?  

 

16. Vilka organisationer skulle du säga liknar LO till uppbyggnad och uppgift? 

 

17. Varför jobbar du fortfarande kvar på LO? 

 

18.  Känner du någon som jobbat här och som slutat? 

Vet du varför han eller hon slutade? 
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Albin Kainelainen, 26 år 

Albin Kainelainen har sedan 2001 arbetat som utredare på Enheten för 

Ekonomisk politik och Arbetstagarens rättigheter. De frågor som behandlas på 

denna enhet är frågor som till exempel skattefrågor och tillväxtfrågor. Han har 

studerat nationalekonomi och statsvetenskap både på Lunds Universitet och i 

England och började som praktikant på LO, därefter fick han visstidsanställning 

på LO innan en fast anställning 2001.  

 

Irene Wennemo, 37 år 

Sedan ett år är Irene Wennemo enhetschef på Näringspolitiska enheten där 

frågor rörande näringspolitik, utbildning och familjepolitik behandlas. Irene 

Wennemo började 1997 som samordnade för välfärdspolitiken på Löne- och 

välfärdsenheten inom LO. Tidigare har hon studerat sociologi på Stockholms 

universitet och doktorerade i samma ämne, varit politiskt sakkunnig på 

Socialdepartementet och har även arbetat på Statsrådsberedningen innan hon 

kom till LO 1997.   

 

Sten Gellerstedt, 50 år 

Sten Gellerstedt startade med att arbeta i skogen och fortsatte därefter på 

massafabrik och sågverk innan han började studera kemi vid Umeå Universitet. 

Han arbetade sedan ytterligare en period innan han återupptog studerandet med 

studier som bidrog till en examen som skyddsingenjör och en doktorsexamen. 

Därefter jobbade han på SLU5 som docent innan han började sin anställning på 

LO för ett år sedan. Nu jobbar han som utredare på Löne- och välfärdsenheten 

och arbetar bland annat med frågor som rör svensk arbetsmiljö.  
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Leif Håkansson, 50 år 

Leif Håkansson tillhör ledningen på LO är till skillnad från de tre ovannämnda 

ombud istället för utredare, vilket innebär att han blivit vald till facklig 

representant. Han började arbeta på ett gods i Skåne som traktorförare och 

reparatör redan vid 15 års ålder. Sitt fackliga intresse väcktes under denna tid 

och han blev depåman för några av godsets anställda. 1976 blev Leif Håkansson 

kongressombud för det dåvarande Lantarbetarförbundet 6  och ett år senare 

aspirant på samma förbund. Vald till ordförande för Lantarbetarförbundet blev 

han 1988 och blev kvar på denna position fram till 2000 då han började på LO. 

På LO innehar han idag en position som tredje vice ordförande. Huvudområdet 

som han ansvarar för är det internationella utvecklingsarbetet vilket inkluderar 

biståndsverksamhet men även områden som arbetsmarknadspolitik, närings- och 

regionalpolitik, bostadspolitik och yttre miljöpolitik. 

 

Wanja Lundby-Wedin, 52 år 

Wanja Lundby-Wedin tillhör liksom Leif Håkansson ledningen, är ombud på 

LO och är sedan 2000 ordförande för organisationen. Hon började sitt yrkesliv 

inom vården och arbetade där under många år. Det var under denna tid som det 

fackliga intresset väcktes och hon blev kontaktombud. Mellan 1981 och 1987 

arbetade Wanja Lundby-Wedin som lokal ombudsman och blev så småningom 

lokal kontorschef. Därefter började hon arbeta på Kommunalarbetarförbundet 

och fick anställning som chef för en enhet inom detta förbund innan hon 1994 

blev vald till andre ordförande i LO. Som ordförande för LO är Lundby-Wedins 

arbetsuppgifter i första hand att leda arbetsrörelsen, att vara ytterst ansvarig för 

hela LO-kansliet och att driva på de övergripande utvecklingsfrågorna. 

                                                                                                                                                         
5 Sveriges Lantbruksuniversitet 
6 Numera en sektion av Kommunalarbetarförbundet 
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