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1   I N L EDN ING  
I detta kapitel introduceras bakgrunden till uppsatsens 
undersökningsområde. På denna följer en problematiserande diskussion 
som mynnar ut i uppsatsens frågeställning och syfte som skall undersökas i 
denna rapport. 
 
 

1 . 2  BAKGRUND  
 
Den svenska industrin och ekonomi som vi nu ser framför oss har 
utvecklats från produktion av nödvändighetsprodukter, standardiserade 
produkter under industrialiseringens framväxt till dagens kundanpassade 
och till hög grad skräddarsydda lösningar. (Schön, 2000) Vi har färdats 
från industrins uppbyggnad med mekanisering och automatisering, vilket 
skapade en mer oberoende ledningsställning till anställda. Anställda sågs 
till stor del som en resurs som skulle nyttjas maximalt för bästa möjliga 
finansiella avkastning (Sveiby, 1986). Dagens företagsklimat präglas mer 
och mer av ökad konkurrens, globalisering, privatisering och den tekniska 
utvecklingen sker allt snabbare, (Alvesson, 2004). Detta ställer allt högre 
krav på flexibilitet på företagens sätt att arbeta för att kunna bemöta den 
ökande konkurrenssituationen. I denna utveckling från jordbrukssamhälle 
till tjänstesamhälle har förhållandet och synen på arbetskraft förändrats. 
Från att i Taylorismens fotspår där arbetskraften sågs som en 
produktionsfaktor som var lätt utbytbar så har den ekonomiska 
utvecklingen lett till att enskilda individer fått allt högre betydelse för 
företagen.  
 

För att kunna tillgodose en marknad i ständig förändring och höga 
kundkrav har fokus kommit att riktas mot individen och dennes kunskap 
och kompetens. Kreativitet, flexibilitet, initiativförmåga och utveckling har 
blivit centrala inslag då individen i kunskapsintensiva organisationer 
övertagit maskinens och kapitalets roll som den viktigaste resursen. Att 
kunna behålla, attrahera och utveckla kunskap och kompetens har blivit en 
viktig konkurrensfaktor. Fler och fler organisationer börjar du inse detta i 
allt större utsträckning och det blir uppenbart att det gäller att dra nytta av 
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anställdas unika förmågor för att kunna hävda sig ett allt tuffare klimat. 
(Alvesson, 2004) 
 
För företag blir det allt viktigare att erhålla medarbetare med rätt kunskap 
och kompetens, det blir således en ytterst central fråga för företag men 
arbetet är även ett centralt inslag i medarbetarens liv, det ger trygghet och 
stabilitet. Mowday et al (1982) menar att det finns en utbytesrelation 
mellan anställd och organisation där individen utnyttjar organisationen för 
att kunna uppfylla sina egna behov medan organisationen får tillgång till 
dennes tjänster. Medarbetares ersättning från arbetsgivarorganisationen 
kan inte längre bara ses enbart i form av lön för utförda arbetsprestationer 
men även som belöningar i form av inre tillfredställelse av arbetet i sig 
(Leavitt, 1988). Enligt Anthony & Govindarajan (2001) så krävs det att 
ersättningen som utdelas har ett värde för att medarbetarna ska motiveras 
och prestera effektivt. Eftersom varje individ skiljer sig åt kommer 
medarbetarna att ha olika förväntningar på både storlek och form på 
ersättning för utförd prestation (Leavitt 1988). Anledningen till att 
förväntningar varierar mellan individer beror enligt Leavitt (1988) på att 
man formas olika under sin livstid med olika erfarenheter av sin interaktion 
med omvärlden. Tanken är att man presterar efter vad man förväntar sig 
och därför kommer prestation, även om man väljer att stanna inom en 
organisation eller inte, påverkas mycket av vilka förväntningar man har 
och om dessa uppfylls eller inte.   
 
Enligt Alvesson (2004) är det av stor vikt för företag att skapa ett 
varumärke gentemot anställda vilket innebär att företagen måste framstå 
som en attraktiv arbetsgivare. Förmågan att framstå som en attraktiv 
arbetsgivare kan underlätta arbetet med att bevara en hög kunskapsnivå 
inom organisationen då det kan innebära att många individer söker sig till 
just den organisationen.  Detta kan i sin tur ge ett större urval av eventuella 
nya medarbetare vilket ökar sannolikheten att det sker en bättre matchning 
mellan individ och organisation. Enligt O'Reilly et al (1991) får denna 
matchning stor betydelse för individens relation med organisationen och 
vad de förväntar sig att få ut av varandra. Medarbetarnas inställning till 
arbetet har stor påverkan på företagets framgång eller till och med 
överlevnad och om matchningen varit ineffektiv kan det få negativa 
konsekvenser för medarbetarnas inställning. Medarbetarna är som tidigare 
sagts en central resurs och arbetsklimatet blir därmed en viktig variabel. 
Alvesson (2001) menar att en miljö där medarbetarna känner starkt 
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engagemang kan vara en nyckelfaktor till företagets framgång och att det 
även kan underlätta att likställa de anställdas mål med företagets mål. 
Enligt Steers & Porter (1983) har engagerade individer dessutom en större 
benägenhet att lära sig, vilket medför att engagemang kan fungera 
främjande för kunskapsutveckling inom organisationen. Wilson (2003) 
menar att det gäller för organisationen att skapa ett klimat där 
medarbetarna är framåt och använder sig av sin kunskap, kompetens och 
erfarenhet för att stärka företagets konkurrenskraft i ett allt tuffare 
företagsklimat. 
 
Kännedom om vad som driver medarbetarna blir således en viktig fråga för 
att kunna designa en organisation som tillfredställer både individuella 
behov, önskningar och mål samtidigt som det uppfyller organisationens 
mål.  
 
Den samlade kunskapen är kunskapsföretagets viktigaste kapital och 
anläggningstillgång. De människor som besitter denna kunskap är 
livsviktiga för företagets långsiktiga överlevnad och får inte släppas. 
(Sveiby, 1986) 
 
 

1 . 3  PROB L EMD I SKU S S I ON  
 
Organisationsmässigt är det svårt att skapa en miljö som uppfyller samtliga 
anställdas preferenser och behov. Oavsett organisationstyp är de anställda 
en viktig resurs och speciellt för kunskapsföretag som mer specifikt livnär 
sig på individens färdigheter och förmågor. Kunskapsföretagets personal 
består vanligtvis av en stor andel högt utbildade individer vilka ofta 
besitter unika kunskaper och kompetens vilket gör dem eftertraktade på 
arbetsmarknaden. Det finns en risk att företag som ej aktivt arbetar med 
personalfrågor att de förlorar sina medarbetares kunskaper och kompetens 
vilket skulle innebära betydande negativa konsekvenser, då detta skulle 
leda till störningar i verksamheten. Kostnaden för att lokalisera ny kunskap 
och kompetens är inte bara stor utan är även mycket tidskrävande. Detta 
innebär att företag är beroende av att kunna attrahera och behålla denna 
kunskap och kompetens inom företaget för det kan vara avgörande för 
företagets existens och framgång (Randall 1987).   
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Enligt Alvesson (2004) kan ett kunskapsföretag vagt definieras som en 
organisation som bjuder ut en sofistikerad kunskap eller produkt som 
baseras på sådan kunskap. Många av de anställda i kunskapsföretag har 
även akademisk utbildning och i förhållande till denna har de ofta 
relevanta erfarenheter. Sveiby & Loyd (1987, i Blackler, 1995) definierar 
kunskap som värdeskapande information. För att kunna vara ett 
framgångsrikt kunskapsföretag räcker det inte enbart med att 
kunskapsnivån inom organisationen är hög. De menar att det även krävs 
höga ledarfärdigheter för att bevara kunskapen inom organisationen. De 
menar liksom Mowday et al (1982) att individer med högre utbildning 
innehar större förväntningar för vad organisationen kan erbjuda och att 
detta får stor betydelse för relationen mellan organisationen och dess 
anställda. Av stor vikt blir då enligt Sveiby & Loyd (1987, i Blackler, 
1995) organisationens förmåga att övertyga dess medarbetare om den 
långsiktiga relationens värde. 
 
Enligt Alvesson (2004) är personalfrågor den viktigaste framgångsfaktorn 
för organisationer vilket kräver stor omsorg. Förmågan att stimulera en hög 
grad av lojalitet hos medarbetarna gentemot organisationen är centralt då 
frånvaron av detta kan bli kostsam för arbetsgivaren. Kunna övertyga 
medarbetare i kunskapsföretag om de långsiktiga relationernas värde och 
stimulera lojalitet är dock inte helt enkelt. Det är de anställda som har den 
reella makten då det är de som besitter all kunskap och som svarar för 
själva produktion. Det är kunskapskapitalet som står i centrum och inte  
som tidigare det finansiella kapitalet, detta gör att de anställda inte blir lika 
beroende av arbetsgivarnas välvilja vilket jämnar ut maktförhållandet 
mellan individ och organisation (Sveiby, 1986).  
 
För att kunna behålla och även utveckla medarbetarna inom företaget är 
det viktigt att medarbetarna känner starkt engagemang för företaget så att 
de stannar inom och arbetar mot företagets strategier och mål. Enligt Steers 
& Porter (1983) så är högt engagerade individer mera benägna att delta i 
främjandet av organisationens mål även om inte uppgiften i sig är 
tilltalande eller en del av de ursprungliga uppgiftsramarna utan bidrar till 
att uppfylla de övergripande målen. Meyer & Allen (1993) menar dock att 
en hög utbildning ofta innebär att individen inte har samma grad av 
engagemang som en med lägre utbildningsnivå. Genom sin höga 
utbildningsnivå har individen oftare flera jobbalternativ att välja på. 
Mowday et al (1982) menar även att individer med högre utbildning 
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innehar större förväntningar för vad organisationen kan erbjuda och att de 
ofta känner en starkare lojalitet gentemot sin profession eller bransch. 
Sveiby (1986) benämner detta som kunskapsföretagets dilemma, de 
”professionella” medarbetarna utvecklar mer än gärna sin kunskap inom 
sitt specialområde medan intresset för den egna organisationen är väldigt 
litet. Finner inte individen någon givande koppling till organisationen 
varför då stanna kvar om jobb finns tillgängligt i andra organisationer?  
 
En viktig faktor i relationen mellan organisation och anställd är 
klientrelationen som enligt Alvesson (2004) är av stor betydelse inom 
kunskapsbranschen. Ett team av konsulter kan t ex arbeta i klientföretagets 
lokaler flera månader i sträck med personal från kund på ett gemensamt 
projekt. Enligt Randall (1987) så innebär detta en ökad interaktion med 
presumtiva arbetsgivare och mindre interaktion med dess ursprungliga 
arbetsgivare Detta kan i sin tur innebära att gränsen mellan kund och det 
egna företaget upplevs otydliga. En uppenbar risk som då konsultföretag 
utsätts för är att arbetsrelationen gentemot deras konsulter försämras till 
den grad att de t.o.m. lämnar företaget. Det är inte säkert att det enbart är 
konsulternas viktiga kunskap som försvinner, en väl etablerad 
klientrelation kan innebära att de även tar med sig sina gamla klienter till 
nackdel för det gamla företaget (Alvesson, 2004).  
 
För ett företag där personalen till stor del består av konsulter som ofta 
arbetar på uppdrag ute hos kund i varierande utsträckning blir 
organisationsengagemanget en viktig faktor. Varför är då engagemang så 
viktigt? Engagemang påverkar i stor grad individens relation till 
organisationen vilket innebär att engagemanget kan fungera som en länk 
som knyter individen till en organisation. Enligt Katz (1964) och Katz & 
Kahn (1966, 1978) är dessutom engagemang av extra vikt för att få fram 
innovativa och organisationsfrämjande beteenden något som blir av stor 
vikt i konsultföretag då skapande av innovativa idéer som förändrar och 
utvecklar organisationen är centralt för att kunna hävda sig mot 
konkurrenter. Ett exempel på ett konsultföretag som verkar i en kunskaps- 
och teknikintensiv bransch är SwP (SwP). SwP är helt beroende av att 
deras medarbetare gör ett så pass bra arbete så att deras tjänster fortsätter 
att efterfrågas. Medarbetare med förmågor som innovationsrikedom, 
analytisk skicklighet eller kreativitet som kan bistå SwP att utveckla sin 
effektivitet och produktivitet är SwP främsta resurs. SwP:s medarbetare 
arbetar dessutom merparten av sin arbetstid ”ute” hos kund eller i projekt 
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av olika former och medarbetarnas arbetsplatser är geografiskt spritt över 
hela Sverige och stora delar av världen. Detta innebär att relationen mellan 
medarbetarna och SwP kan kännas avlägsen. Detta plus att arbetet i sig inte 
går att standardiseras gör att det på så vis blir svårt att påverka 
medarbetarna genom traditionella styrformer. Enligt Alvesson (2001) är 
organisationsengagemanget i sådana situationer vikigt då det skapar en 
grund för vem medarbetarna förväntas vara engagerade och lojala mot. 
Därmed blir vikten av engagerade medarbetare en betydande faktor för 
SwP. Kännedom om vad som påverkar engagemang både positivt och 
negativt får stor betydelse för hur de ska agera för att kunna bevara och 
höja medarbetarnas engagemang efter företagets situation. Engagemang för 
sin organisation har i många studier visat sig spela en central roll för 
medarbetarnas drivkraft. Engagerade medarbetare gör ofta det där lilla 
extra och anstränger sig i regel mera för organisationens framgång.  
 
Engagemang skapar en koppling till organisationen, hur denna koppling 
ser ut varierar från individ till individ men gemensamt är att den skapar 
något slags beteende och bindning till organisationen.  Vi är utifrån 
Alvessons (2001) tankar kring engagemang och lojalitet av åsikten att ett 
starkt engagemang kan skapa beteenden som ger positiva effekter för 
organisationen medan ett lågt engagemang kan få negativa konsekvenser 
för organisationen För att kunna öka medarbetarnas engagemang i 
organisationer anser vi att det är oerhört viktigt att kunna identifiera de 
faktorer som påverkar engagemang. Genom att undersöka och belysa de 
faktorer som driver, påverkar en medarbetare och dennes engagemang så 
kan nödvändiga åtgärder genomföras för att kontinuerligt förbättra 
organisationen relation med den anställda. Skapande av en mer 
tillfredsställande arbetsmiljö som tillfredställer både individuella behov 
och önskningar uppfyller samtidigt organisationens långsiktiga visioner 
och mål vilket gynnar både parter. Den anställde får en givande relation 
som möjliggör den anställds behov uppfylls och organisationen får en 
tillfredsställd medarbetarna som är mindre benägen att byta arbetsplats. 
Nyttan för organisationen kommer av att personalomsättningen minskar 
och att organisationens värdefullaste tillgångar finns kvar inom 
organisationen.   
 
Vilka faktorer är det då som gör att ett företag kan erhålla kompetent 
arbetskraft som känner starkt engagemang till företaget så att dess 
konkurrenskraft kan behållas och förstärkas? Det finns många teorier och 



 
 

7

åsikter om detta. Många av dagens tankar kring engagemang bygger på 
tidigare forskning där engagemanget har testats i olika kontexter, men dock 
inte i lika stor utsträckning i den kontexten vi avser att undersöka. 
Demografiska variabler som kön, ålder och utbildning och deras påverkan 
och samband till engagemang väl debatterade men det finns flera olika 
åsikterna inom denna fråga. Intressant i detta avseende är SwP 
medarbetarstruktur som till största delen består av högt utbildade män med 
en relativt hög genomsnittsålder, 49 år och det är en stor andel män, ca 79 
% En relativt hög åldersstruktur medför enligt oss att det finns ett behov att 
på sikt kunna rekrytera ny kompetent personal som kan utvecklas inom 
organisationen. Det blir då relevant att se om det finns skillnader eller 
likheter beroende på ålder, kön och utbildning i vad som binder individen 
till organisationen för att kunna framstå som en så attraktiv arbetsgivare 
som möjligt. Meyer & Allen (1997) med flera anser att det finns mycket 
kvar att utröna kring engagemang. Vi är av den meningen att 
organisationer och individer formas allt efter tidens tand och frågar oss på 
så vis om dessa tidigare teorier och åsikter kring engagemang fortfarande 
är relevanta på dagens kunskapsföretag, som SwP är ett bra exempel på.  
 
 

1 . 3  PROB L EMFORMUL ER ING  
 
Utifrån ovanstående diskussion anser vi att följande frågor är av intresse att 
undersöka. 
 

1. Vilka faktorer har stor påverkan på engagemang? 
 

2. Har skillnader och likheter i demografiska variabler såsom 
åldersstruktur, kön och utbildning betydelse för engagemang? 

 
3. Är tidigare teorier kring engagemang tillämpbara på dagens 

kunskapsföretag som verkar i en teknikintensiv och innovativ miljö? 
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1 . 4  SY F T E  

 
Syftet med denna uppsats är att studera och analysera 
engagemangspåverkande faktorer i kunskapsföretaget SwP, samt testa 
tillämpbarheten av vedertagna engagemangsteorier.  
 
 

1 . 5  AVGRÄNSN INGAR  

 
Engagemang är ett brett område och faktorer som påverkar detta kan vara 
många. De data som vi samlar in som utgör grunden för analys och 
slutsatser kommer i huvudsak vara arbetsrelaterad. Vi kommer således att 
avgränsa oss till att undersöka företagsrelaterade faktorer som påverkar 
individens engagemang. När vi syftar till engagemang i detta arbete så är 
det engagemang inom en organisatorisk kontext som avses. Vi har inte som 
avsikt att belysa och behandla hela det teoretiska engagemangsområdet 
utan vi ämnar istället ge en inblick i de mest centrala och vedertagna 
delarna av organisatoriskt engagemang. Vi ämnar inte heller undersöka 
vilka specifika effekter engagemanget kan tänkas resultera i, utan vi 
kommer istället visa på mer generella effekter av organisatoriskt 
engagemang genom vår referensram.  
 
 

1 . 6  UPP SAT S EN S  D I S PO S I T I ON  

 
Kapitel 2 belyser vårt vetenskapliga förhållningssätt och 
forskningsprocess. Avsikten med detta kapitel är att underlätta läsarens 
förståelse och tolkning av vårt arbete. Efter detta redogör vi för hur vi 
praktiskt genomfört undersökningen. 
 
 
Kapitel 3 redogör för vår teoretiska referensram. Detta kapitel behandlar 
relevanta teorier utifrån vårat syfte och problemformuleringar. Kapitlet 
innehåller även delar som ger läsaren ökad förståelse för området 
engagemang men som inte är direkt knutna till engagemang. 
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Kapitel 4 redovisar undersökningens empiri och analys. Då vår empiri 
består av siffror, diagram och tabeller från statistiska bearbetningar är 
analysen nödvändig för att ge empirin en innebörd. Dessa två delar 
kommer därför att behandlas gemensamt i ett kapitel.  
 
 
Kapitel 5 är det avslutande kapitlet i vilket vi redogör för våra slutsatser 
och avslutande reflektioner kring arbetet. 
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2  VET EN SKA P L I G T   S YN SÄ T T  

OCH  METOD  
 
I detta kapitel redogörs vårt förhållningssätt till vetenskap och hur vi ser 
på kunskap. Därefter redogörs den metod vi använt vid genomförandet av 
insamlat empiriskt material och analys av detta. Detta är relevant för att 
läsaren ska få ökad förståelse av valt angreppssätt på problemet samt för 
att stärka trovärdigheten i rapporten.  
 
 
2 . 1  VET EN SKA P L I G T   FÖRHÅL LN INGS SÄT T  

 
Vi kommer i stycket nedan föra en diskussion kring hur vi ser på det 
vetenskapliga förhållningssättet och hur detta speglas i rapporten. Vi 
kommer främst föra en diskussion kring två olika begrepp varav det ena är 
det ontologiska synsättet som är läran om verkligheten och det andra är det 
epistemologiska synsättet som istället är läran om kunskap. (Alvesson och 
Sköldberg, 2001) 
 
Under århundraden har forskare och filosofer ofta haft motstridiga åsikter 
om huruvida verkligheten och kunskapen är objektiv eller subjektiv 
(Bryman, 2002). För att upplysa läsaren om det vetenskapliga 
förhållningssättet kommer vi använda oss av en matris av det ontologiska- 
och epistemologiska synsättet vilket kan graderas på en objektivitets- och 
subjektivitets skala som synes nedan i modellen (modell nr. 1). Lundahl 
och Skärvad (1999) menar att positivismen länge har fått representera en 
mer objektiv vetenskapssyn där verkligheten och kunskap betraktas som i 
högre grad objektiv än t.ex. hermeneutiken som har fått representera en 
mer subjektiv syn på vetenskap.  
 
Rapporten kommer att spegla en tro på vetenskap som baseras på att det 
inte existerar enbart en objektiv ”sanning” utan att det istället handlar om 
en gradsättning av objektivitet vilket bestäms av arbetsprocessens 
utformning Vi har valt att i modellen visa ungefärligt var begreppen 



positivism kontra hermeneutik placeras för att senare gå in närmare på 
begreppens innebörd. Vi kommer dels använda oss av dessa begrepp 
samtidigt som vi kommer att resonera fritt kring modellen för att i 
slutändan landa i vårt vetenskapliga förhållningssätt.  
 
 

                        Ontologi 
                                     Objektiv                                  Subjektiv 
 

 
 

Positivism              Objektiv                 
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 Hermeneutik

 
gur 1 Verklighetsmatrisen, egen modell Influerad av Hans Andersson. 

sitivismen bygger sin övertygelse på att vetenskapen kan förstås med 
nerella lagar och objektiva sanningar som går att mäta och observera. 
etenskapliga sanningar kan på så sätt erhållas bara det finns en adekvat 
ängd kunskap och data som verifierar de antaganden som görs (Lundahl 
h Skärvad, 1999). Det hermeneutiska synsättet speglar istället en 
tenskapssyn där kunskap är enbart är tidsbunden utan även högst 
rsonlig och därmed subjektiv (Bryman, 2002). Vetenskapens syfte 
ifrån det hermeneutiska synsättet är istället att tolka och förstå verklighet 
mt vara öppen för att det inte går att urskilja forskaren och dennes 
nskap från det som skall observeras (Bryman, 2002). 

ndahl och Skärvad (1999) menar vidare att utifrån ett positivistiskt 
nsätt är vetenskapens syfte att avbilda verkligheten och förenkla den 
lden genom modeller och begrepp. Kunskapsutvecklingen har som syfte 
t allt bättre beskriva och förklara verkligheten. De menar vidare att en 
odell eller teoris värde avgörs av dess förmåga att göra korrekta 
rutsägelser. Då vi ämnar testa engagemangsvedertagna teorier i en 
ecifik kontext i syfte att endera verifiera eller förfina dessa teorier finns 
t vissa likheter mellan det positivistiska synsättet på vetenskap och vårt 
et synsätt i rapporten. Detta i sin tur har föranlett en viss lutning åt ett 
er positivistiskt synsätt där vi ser verkligheten som något som innehåller 
 ”sanning”, som vi kan observera men inte utan att vi inser att en 
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betraktad verklighet innehåller subjektiva inslag, vi har därmed inte en helt 
renodlad objektiv syn på verklighet och kunskap. Bryman (2002) för en 
diskussion kring begreppet ontologi och menar att det finns två olika sätt 
att betrakta verkligheten, det ena sättet är objektivism och det andra är 
konstruktionism som är mer subjektivt. Det objektivistiska synsättet ser 
verkligheten som något som objektivt går att bestämma och går att 
observera oberoende av kontextens aktörer medan det konstruktionistiska 
ser aktörerna som en central del i verkligheten som inte går att bortse från. 
Vi kommer i denna rapport att grunda vår vetenskapssyn mer på det 
objektivismiska synsättet på ontologi än det konstruktionistiska eftersom vi 
menar på att det går att studera den mänskliga kontexten oberoende av 
människan. I en verklighetsstudie lägger en forskares kunskap för ämnet 
ramar för vilken verklighet som observeras och dessa kunskapsramar 
förändras under processen gång (Bryman, 2002). Vi är medvetna om att 
vår utbildning och ekonomiska kunskapsram kommer att påverka valet av 
litteratur och teorier vilket visar på kunskapens subjektiva inslag men vi 
ämnar stärka vår objektiva syn på kunskap genom att utföra en mångsidig 
teoriegenomgång för att på så sätt öka vår kunskapsram, vilket Lundahl 
och Skärvad (1999) menar också ökar rapportens objektivitetsgrad. 
 
Vi kommer att utföra en statistisk undersökning för att få en bra bild av 
verkligheten när det gäller de anställdas uppfattningar om engagemang och 
engagemangspåverkande variabler. Samtidigt är vi medvetna om att det 
även i statistiska studier finns inslag av subjektiva tolkningar då det är 
människor som både utformar de statistiska underlagen och människor som 
besvarar och tolkar ställda frågeställningar. Ett mer objektivt synsätt på 
verklighet och kunskap kommer till stor del att influera författarnas 
inställning vid förestående prövning av engagemangsteorier i rapportens 
utvalda kontext och även påverka författarnas teori insamling.  
 
Vi menar att det inom ämnesområdet engagemang som vi ska studera finns 
både positivistiska inslag med generella lagar och mer subjektiva inslag där 
tolkning och förståelse är att föredra. Vi känner att det subjektiva synsättet 
på vetenskap kompletterar vårt positivistiska synsätt och möjliggör 
ytterligare tolkningar från mer subjektiva epistemologiska och ontologiska 
infallsvinklar. Vi menar med detta att vi tänker angripa 
engagemangsfrågan från två olika perspektiv eftersom vi anser att det 
kommer att ge oss möjligheten att både belysa och kartlägga de 
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kontextspecifika engagemangsvariablerna vilket inte skulle vara möjligt 
om vi bara ansåg oss inneha en extremt polariserad vetenskapssyn. 
 
 
2 . 2  STUD I EN S  VET EN SKAP L IGA  ANSAT S  

2.2.1 Kvalitativ kontra kvantitativ undersökningsmetodik 

 
Svensson & Starrin (1998) menar att gränsdragningen mellan begreppen 
har att göra med deras koppling till de olika vetenskapssynerna. Vanligtvis 
brukar den kvantitativa metoden kopplas till det mer 
naturvetenskapliga/positivistiska synsättet medan den kvalitativa metoden 
kopplas till det hermeneutiska synsättet. De menar vidare att dessa begrepp 
brukar åtskiljas genom att det hävdas att kvantitativa mätningar är mer 
precisa och objektiva än de kvalitativa. Svenning (2000) ger en mer 
nyanserad bild av det hela och menar att den ålderdomliga tydliga 
gränsdragningen mellan kvalitativ och kvantitativ analys har suddats ut i 
förgrunden av en filosofisk vetenskapsdiskussion i och med att det ena 
begreppen inte nödvändigtvis är per automatik bättre än det andra utan det 
är beroende på undersöknings kontext och frågeställning. Bryman (2002) 
menar det finns grundläggande skillnader mellan den kvalitativa och 
kvantitativa forskningsstrategin. Författarna ovan menar att den 
kvantitativa metoden föranleder ett deduktivt arbetssätt vilket i sin tur leder 
till teoriprövning, en mer positivistisk kunskapssynsätt och en mer 
objektivistisk syn på ontologi. Den kvalitativa forskningsstrategin speglar 
ett mer induktivt arbetssätt vilket ska leda till teorigenerering, ett tolkande 
synsätt på kunskap och en konstruktionistisk syn på ontologi.     
 
Begreppet kvalitativ analys innefattar en vilja att identifiera företeelser, 
skapa förståelse och besvara frågan varför? Medan det inom begreppet 
kvantitativ data/analys innefattar en vilja att förtydliga samband och 
genom generella regler och lagar förklara kausala samband (Bryman, 
1997). Det finns förvisso olika åsikter om vilken undersökningsmetodik 
kvalitativt kontra kvantitativt som är den bättre för att samla in data och 
observationer eller om valet av insamlingsmetod är beroende av 
undersökningsobjekt och situation (Silverman, 2000). De två olika 
metoderna att samla och bearbeta information kan ses som ett verktyg som 
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påverkar inte bara undersökningens insamlingsprocess utan även studiens 
utformning och resultat. Valet mellan det kvalitativa och kvantitativa 
insamlingssynsättet förefaller inte bara vara ett val mellan mjuka och hårda 
data utan valet ger implikationer på studien process och resultat 
(Silverman, 2000).  
 
Vår studie kommer till stor del bestå av en teoriprövning då vi ämnar pröva 
vedertagna engagemangsteorier på den utvalde kontexten. Vi har tidigare 
nämnt att för att bedriva en teoriprövning är ett kvantitativt arbetssätt att 
föredra (Bryman, 2002). Ett sådan kvantitativ undersökning kan se ut som 
följande; 
 
Teori  Hypotes  Undersökningsdesign  Utformning av mått på 
begrepp  Val av kontext  Val av respondenter  Använda 
undersökningsverktyg för datainsamling  Bearbetning av data  Analys 
av data  Resultat och slutsatser  Formulera resultat och slutsatser  
 
Ett sätt att stärka en studies resultat kan enligt Bryman (2002) vara att 
använda sig av kända undersökningsmetoder vilket vi till viss del tänker 
anamma genom att låta oss influeras av ovanstående undersökningsdesign 
och till stor del följa en liknande undersökningsprocess. 
 
 

2.2.2 Undersökningsansats 

 
Förhållningssättet till empiri och teori är av stor vikt för att påvisa vilket 
avstamp en rapport kommer att göra och vart den kommer att landa. Detta 
förhållningssätt tydliggör rapportens intention, riktning och påverkar 
rapportens utformning. Det deduktiva arbetssättet tar sin avstamp i den 
teoretiska bildningen och ämnar besvara uppställda hypoteser. Utifrån 
teorier och modeller dras slutsatser om iakttagen empiri och empiriska data 
används ofta i syfte att testa och förbättra teorier och modeller (Patel och 
Davidsson, 2003). Det deduktiva arbetssättet möjliggör slutsatser utifrån 
generella teorier för empiriskt specifika situationer (Arbnor och Björke, 
1994). Den induktiva ansatsen bygger på empiriska erfarenheter och 
observationer, utifrån dessa bildas och utformas modeller och teorier 
utifrån formulerade slutsatser.  



Den induktiva ansatsen bygger därmed på en observerad empiri som ska 
landa i en form av kunskapsgenerering, där insamlad data omvandlas till 
generella teorier och modeller (Patel och Davidsson, 2003). Vi ämnar testa 
vedertagna engagemangsteorier och därför väljer vi att ta en mer deduktiv 
ansats med följande struktur som synes i modellen nedan. 
 

Teori/Epistemologi 

4. Datainsamling 
     (Enkät) 

5. Resultat/generaliseringar av 
    vår statistiska undersökning 

2. Litteratur/Teori 
          studie 

3. Frågeställning/ 
    hypoteser 

Del: 4 

Del: 7 

Empiri/Verklighet 

 
Figur 2, Egen modell.  
 
Utformningen och strukturen på vårt datainsamlingsverktyg (enkäten) 
kommer att färgas av våra ekonomiska kunskaper och av de kunskaper vi 
besitter inom ämnet engagemangsteorier vilket visas i modellen (punkt 1). 
Den streckade pilen (t.v.) visar på det växelspel mellan teori och empiri 
som föranleder vår studies kunskapsnivå. Vår studie kommer att ta sitt 
avstamp utifrån modeller och teorier kring engagemang med intentionen 
att skapa dels en djupare kunskapsnivå för oss och dels för att kunna 
undersöka och kartlägga betydelsen av engagemangsfaktorerna i vår valda 
kontext (punkt 2). Vi menar att denna litteraturgenomgång av 
engagemangsvariabler som dels utformats i en kontext som liknar den 
kontext vi ska undersöka och dels i andra kontexter som inte liknar vår 
studiekontext kommer att ge oss en bredare och djupare kunskap till 
ämnesområdet engagemang. Teoristudien kommer även i ett senare skede 
att motivera valda engagemangsvariabler som vår studie kommer att 
behandla  
 
Utifrån denna teorigenomgång kommer vi att formulera våra 
frågeställningar och utforma de mätinstrument vi ska använda oss av 
(punkt 3). Vi kommer i nästa skede att använda oss av en enkät för att 
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erhålla datamaterial av våra respondenter (punkt 4). Utifrån det insamlade 
datamaterialet kommer vi att redovisa de resultat som enkäten ger oss 
vilket kommer att ligga till grund för den vidare analysen och testningen av 
engagemangsteorier (punkt 5). Nästa steg i rapportens process blir därmed 
att utifrån de skillnader och likheter som uppstår i och med vår 
kartläggning av SwP engagemangsfaktorer att utveckla teorins och 
observationernas relation till varandra.  
 
Vår studie kommer att behandla eventuellt uppkomna skillnader och 
likheter mellan de vedertagna engagemangsteorier och de slutsatser som 
kan dras utifrån det insamlade materialet (punkt 6). Denna analysdel 
kommer att utgå utifrån grundläggande teorier kring människans 
psykologiska natur, behov och dess kopplingar till engagemangets grunder. 
Anledningen till att vi har behandlat många olika synpunkter och teorier 
om engagemang är främst att tydliggöra den differentierade faunan av 
definitioner och klassificeringar men det är också ett led i att motivera det 
slutliga ställningstagandet beträffande engagemangsteorier. Det är även 
viktigt att poängtera att beroende på val av engagemangsteori medföljer 
också ett specifikt sätt att mäta engagemang. 
 
Vi är av den åsikten att det alltid finns en grad av subjektivitet i alla former 
av studier eftersom att det alltid i slutändan är människor som tolkar data 
och information. Vi ämnar minska graden av subjektivitet genom att 
tillämpa vedertagna undersökningsmetoder och på så sätt kommer 
undersökningsprocessen innehålla en mindre grad subjektiva inslag. 
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2 . 3  DATA IN SAML INGSMETOD :  

S EKUNDÄR ‐  OCH   P R IMÄRDATA  

 
Informationen som samlas in och används vid undersökningar kan indelas i 
två grupper; primär- och sekundärdata. Sekundärdata är sedan tidigare 
empiri insamlad av någon annan person för ett visst syfte. Dessa data finns 
dock tillgänglig och är användbar för andra personer. Sekundärdata 
förekommer i olika skrivna former som t ex tidskrifter, journaler eller 
statistik som gjorts tillgänglig för allmänheten (Malhotra, 1996). Man bör 
alltid ta reda på så mycket som möjligt om de sekundärdata som användes 
för att säkerställa materialets användbarhet för uppfyllande av det egna 
syftet (Lekvall & Wahlbin, 2001). Primärdatainsamling är forskaren 
tvungen att själv samla in om inte användbar data finns tillgänglig. Denna 
insamling kan ske via t.ex. fallstudier, experiment eller 
surveyundersökningar (Malhotra, 1996).  
 
Vi avsåg att undersöka olika engagemangspåverkande faktorer och se om 
det skilde sig åt i avseende på kön, ålder och utbildning, samt att testa 
vedertagna teorier i vår valda kontext. Vi ville mäta specifika förhållanden 
och se hur dessa var fördelade bland respondenterna inom området 
organisationsengagemang. Vi ville även kunna uttala oss om den 
bakomliggande målpopulationen från vilket vårt urval skedde. Detta kan 
liknas vid en surveyansats som är en form av tvärsnittsansats (Lekvall & 
Wahlbin, 2001). I en tvärsnittsansats mäts i förhand bestämda förhållanden 
vilket ger en ögonblicksbild över aktuella förhållanden i den studerade 
situationen. För att införskaffa primärdata valde vi att göra en 
datainsamling genom en enkät för att med statistisk signifikans kunna 
besvara vårat syfte och frågeställningar. Genom att använda oss av enkät 
kunde vi genom vår referensram översätta och precisera vårat syfte och 
frågeställningar i undersökningsfrågor som sedan respondenten kunde ta 
ställning till. Detta gav en rik bild över förhållandet och hur det var 
fördelat på vårt fallföretag. 
 
Det är dock av stor vikt att forskaren är väl insatt inom området som avses 
att undersökas då mätmetod ska utformas (Lekvall & Wahlbin, 2001). 
Kunskap om begreppet engagemang införskaffade vi oss genom använda 
och leta i databaser inom området. Den information vi studerade bestod i 
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form av litteratur och artiklar och denna samlade vi främst genom att nyttja 
Linköpings universitets databaser och bibliotekskataloger. 
 
Inför enkätutformningen använde vi oss av sekundärdata i form av 
årsredovisningar och annat relevant material från SwP. I dessa data fanns 
relevant information kring demografiska variabler, vilket gav oss 
nödvändig information för att kunna strukturera upp enkäten och även 
bestämma stickprovstorlek och urvalsmetod. 
 
 

2 . 4  ENKÄT EN  

 
För distribution av enkäten fick vi genom SwP kontakt med Easy Research 
AB. Easy Research AB är ett företag som bedriver professionella 
undersökningar och har speciellt framtagen mjukvara för elektroniska 
undersökningar. Vi fick använda deras enkätverktyg som gav oss 
möjligheten att designa enkäten så som vi ville samt att vi enkelt kunde 
övervaka och förmedla enkäten elektroniskt. Fördelen med en elektronisk 
enkät är att det går snabbt och effektivt att samla in svaren från 
respondenterna. Det går även smidigt att skicka påminnelser elektroniskt 
vilket underlättar hanteringen av bortfall. En nackdel kan dock vara att alla 
inte är vana vid denna metod dvs. den tekniken som används för att 
förmedla och svara på enkäten eller att tekniken inte fungerar så att 
respondenten inte kan svara. Detta kan enligt Dahmström (1995) leda till 
stora bortfall, men detta bör inte vara något problem för denna 
undersökning. Målgruppen som enkäten var avsedd för är sedan tidigare 
van vid elektroniska enkätundersökningar1. Den största risken för bortfall 
torde i denna undersökning vara brist på tid då den största delen av 
respondenterna måste redogöra all sin arbetstid varpå enkäten kan bli 
lågprioriterad. Respondenten svarade på enkäten via nätet, detta skickades 
sedan vidare till oss genom en skicka funktion på enkätens sista sida. 
Vartefter svaren kom in adderades de till en databas vilket ger möjligheten 
att importera resultaten i externa statistikprogram som t ex. SPSS. 
 
Enkäten som användes i undersökningen utformades utefter vad olika 
teorier anser påverkar individers engagemang i organisationer. För att inte 
påverka respondentens värderingar utarbetades frågorna i den mån det var 

 
1  SwedPower AB utför återkommande medarbetarunderökningar, via elektroniska enkätundersökningar 
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möjligt så att värderingar och ställningstagande avgjordes av respondenten 
själv. Enligt Lekvall & Wahlbin (2001) ger påståenden som innehåller 
värderingar mindre trovärdiga svar än de som inte innehåller värderingar. 
Enkäten utformades så att respondenten satte kryss i en sjugradig skala 
efter hur väl de ansåg att påståendet stämde överens med deras egna tankar 
och värderingar. Den sjugradiga intervallskalan hade lägsta värde till 
vänster, högsta till höger och medelvärde i mitten. Enligt Lekvall & 
Wahlbin (2001) används vanligtvis mellan fem till nio svarsalternativ. Få 
alternativ innebär en risk att bara ett fåtal kommer till användning medan 
ett stort antal alternativ ökar respondentens arbete plus att ett för många 
skalsteg kan kännas omotiverade och därmed sakna mening för 
respondenten. Sju skalsteg är därav en tillämpad kompromiss. Viktigt att 
tänka på när skalan utformas är hur skalans ändpunkter definieras. Skalor 
där ändpunkter definieras verbalt har bättre intervallegenskaper än de som 
definieras numeriskt. Exempel på detta som vi dessutom använde oss av är 
där ändpunkterna är verbala och markeringar i skalan är grafiska med lika 
inbördes avstånd. Detta ger en rimlig approximation av en intervallskala 
och visas i figurerna nedanför. 
 
 

Väldigt lite                    väldigt mycket 
            Mycket otillfredsställd                    Mycket tillfredsställd 
 
Figur 3 Exempel på intervallskala 
 
 
Denna skalstegsindelning underlättar även tolkning och ger en bättre 
spridning av svaren. De verbalt definierade ändpunkterna ska vara extrema 
noggranna för att skalan ska rymma alla tänkbara svar. En sjugradig skala 
ger således ge en större spridning vilket är bättre då sammanställning och 
analys av data skedde genom statistiska datorbearbetningar. Enligt Bryman 
(2002) kan det finnas ett intresse av att försöka belysa en frågeställning ur 
flera olika synvinklar och därmed vara säker på att täcka olika aspekter av 
frågeställningen. Bryman (2002) menar vidare att genom att använda sig 
av flera så kallade indikatorer minskas även chansen för enkätens mätning 
blir fel. Vi har i enkäten valt att ha flera frågor som täcker en viss 
frågeställning för att på så sätt erhålla ett tillfredställande datamaterial.   
 
 



 
 

20

2.4.1 Medelvärdesanalys 

 
Vid intervallskala är det centrala måttet skalans medelvärde och 
spridningsmåttet är standardavvikelsen. Medelvärdet är summan av de 
observerade värdena dividerad med antal observationer (Körner & 
Wahlgren, 2000). Detta visar var tyngdpunkten i det insamlade materialet 
ligger och hur stor spridning det har (Lekvall & Wahlbin, 2001). Genom 
att använda sig av medelvärden kan man göra korstabeller där man kan 
ställa undersökningsvariabler mot bakgrundsvariabler. Detta har dock sina 
begränsningar för att tolka samband mellan flera variabler. Enligt Lekvall 
& Wahlbin (2001) blir det snabbt komplicerat och svårtolkat vid fler än tre 
variabler. För att få större klarhet och kunna göra kausala kopplingar från 
det analyserande materialet krävs andra analystekniker. 
 
 

2.4.2 Korrelationsanalys 

 
Korrelation mäter till vilken grad två variabler har samband med varandra. 
Men den säger dock inget om något orsak – verkan samband (Seiler, 
2004). När det finns ett perfekt linjärt samband mellan slumpvariablerna X 
och Y är korrelationskoefficienten +1 om linjen har en positiv lutning och -
1 om lutningen är negativ. Korrelationskoefficienten är ett mått på graden 
av linjärt samband mellan variablerna och om linjen visar en lutning lika 
med 0 så sägs variablerna X och Y vara okorrelerade (Körner & Wahlgren 
2000; Seiler 2004). 
 
 

2.4.3 Regressionsanalys 

 
Regressionsanalys är enligt Lekvall & Wahlbin (2001) en vanlig teknik för 
analys av samband mellan en beroende variabel och en eller flera 
oberoende orsaksvariabler. En regressionsanalys ger klara statistiska mått 
som underlag för bedömningar av den statistiska signifikansen för de 
samband som identifieras. En anpassad regressionsfunktion har två viktiga 
användningsområden, vilka är prognos och effektuppskattningar 
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(Andersson, Jorner och Ågren, 1994). Regressionen talar om hur mycket 
Y, den beroende variabeln, ändras när X, den oberoende variabeln, ökar en 
enhet (Andersson, Jorner och Ågren, 1994). 
 
 

2.4.4 Faktoranalys 

 
Enligt Lekvall & Wahlbin (2001) ger en faktoranalys svar på frågan hur 
olika variablers värden hänger ihop i det material datorn matas med. Denna 
analys visar på om det finns några variabler som tenderar att hänga ihop på 
ett sådant sätt att det finns anledning att tro att de egentligen mäter en och 
samma bakomliggande företeelse, en faktor. Genom en faktoranalys kan 
många variabler statistiskt grupperas eller minskas ner till ett fåtal faktorer 
(Seiler, 2004). 
 
 

2 . 5  URVAL SMETOD  

 
Metod som används för att ur en målpopulation göra ett urval om ett antal 
respondenter och genom dessa kunna dra slutsatser om den bakomliggande 
målpopulationen har stor betydelse för analys och slutsatser. Enligt Lekvall 
& Wahlbin (2001) kan man beroende hur urvalet dragits få ett urval som 
mer eller mindre kraftigt avviker från målpopulationen som helhet. Det blir 
således oerhört viktigt att urvalet görs så att det är representativt för hela 
målpopulationen.  
 
 

2.5.1 Systematiskt urval 

 
För att vi skulle erhålla ett representativt urval för SwP använde vi oss av 
ett systematiskt urval. Att vi inte gjorde en totalundersökning vilket skulle 
innebära att en specifik urvalsmetod inte behöver tillämpas var på grund av 
resurs och tidsskäl. För att kunna göra ett systematiskt urval använde vi oss 
av register över de anställda som visade födelseår och kön. Enligt 
Dahmström (1995) kan man få större precision i skattningarna jämfört med 
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OSU2 om ramen är ordnad efter någon variabel som är korrelerad med 
undersökningsvariabeln, t ex ålder, kön. Om man får alla åldrar 
representerade i urvalet genom t ex ett register, blir det detsamma som om 
man delat in populationen i strata med ålder som stratifieringsvariabel. 
Dahmström (1995) menar att eftersom det finns många 
undersökningsvariabler som är korrelerade med ålder, kan man i en sådan 
situation vänta sig större precision än från ett OSU. Detta är något som 
enligt Dahmström (1995) utnyttjas i SCB: s arbetskraftsundersökningar. 
Systematiskt urval är ofta använt i praktiken tack vare sin enkelhet. Det 
fungerar så att utifrån en ram bestående av N element av vilka n stycken 
ska väljas bildar man kvoten r = N/n. Detta innebär att utifrån ramen ska 
vart r: te element väljas. Enklast blir det om r blir ett heltal men om så inte 
är fallet så använder man sig av formeln r lika med eller mindre än N/n. 
Dahmström (1995) menar vidare att det t ex kan vara lättare gå framåt med 
en viss steglängd (r) i ramen än att identifiera alla element som väljs ut 
genom ett OSU. Även vid en manuell urvalsdragning är detta fullt ut 
möjligt att genomföra. 
 
 

2.5.1 Stickprovets storlek 

 
Stickprovets storlek beror på vilken precision som önskas i skattningarna, 
det vill säga hur stor felmarginal som kan accepteras (Dahmström, 1995). 
Vi kalkylerade med en felmarginal på fem procent vilket innebär att i 95 
fall av 100 kan vi statistiskt säkerställa eller förkasta en hypotes om den 
inte är sann. För att kunna bestämma stickprovets minsta storlek så måste 
storleken på populationsvariansen bedömas innan urvalet kan ske. Det 
finns enligt Dahmström (1995) i princip två olika sätt på vilka en skattning 
av variansen kan fås i förväg. Om en undersökning tidigare gjorts kan man 
använda skattningarna från dessa undersökningar. Det andra sättet är att 
genom en provundersökning skapa sig en uppfattning av variationen i 
materialet. På grund av tidsbrist hos oss och att flertalet av SwP: s anställda 
har snäva tidsscheman var inte detta möjligt och vi fick titta på andra sätt 
att räkna ut storleken. 
 

 
2  OSU innebär att samtliga undersökningsenheter har haft kända sannolikheter att komma med i urvalet  och 
sedan har slumpen fått avgöra 



Man kan teoretiskt bestämma vilken stickprovsstorlek som krävs 
(Dahmström, 1995). Genom att använda sig av 
kvadratkompletteringtekniken kan man använda sig av P värde istället för 
populationsvariansen, populationsvariansen blir då lika med P (1-P) 
(Nordgaard, 2000). En av statistikens lagar, de stora talens lag, menar att ju 
större urval som görs desto mindre risk att dess värden kraftigt avviker från 
målpopulationen som helhet (Lekvall & Wahlbin, 2001). Med detta i 
åtanke ville vi ha ett så pass stort stickprov att det var representativt för 
SwP men ändå hanterbart. Genom att använda ett P värde lika med 0.5 så 
ger detta stickprovets maximala storlek.  Med ett 95 % konfidensintervall 
med en felmarginal på 0,05 fick vi följande stickprovsstorlek: 
 
 

 
 
Detta blev dock ett stort urval i jämförelse med målpopulationen som 
består av cirka 500 stycken anställda. För att åtgärda detta kan man 
använda sig av ändlighetskorrektion som används om man får för stort 
urval i jämförelse med populationen (Nordgaard, 2001). Med 
ändlighetskorrektion fick vi följande stickprovsstorlek: 
 
 

 
 
 

2 . 6   F E LKÄL LOR  

 
Kännedom om felkällor som uppstår är viktigt då de i stor utsträckning kan 
påverka undersökningens analys och resultat. Frågan är i vilken grad 
resultaten man erhållit från undersökningarna är giltiga för hela den 
bakomliggande populationen. Beroende på om de undersökta enheterna är 
representativa för populationen som helhet blir slutsatserna mer eller 
mindre riktiga. Detta kan vara mycket svårt att avgöra i efterhand. Man kan 
däremot på förhand påverka risken att få ett icke representativt urval 
genom sättet att lägga upp och genomföra undersökningen (Lekvall & 
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Wahlbin, 2001). I nedanstående delar kommer vi att förklara hur vi gått till 
väga för att minimera risken. 
 
 

2.6.1 Ramproblem 

 
Alla individer i populationen ska ha samma sannolikhet att komma med i 
urvalet. För detta behövs en ram över individerna i populationen. 
Ramproblem uppstår då individer som inte ingår i populationen kommer i 
ramen och då talar man om övertäckning. Motsatsen är då individer som 
ingår i populationen inte kommit med i ramen och då talar man om 
undertäckning. Övertäckningsfel är lätt att rätta till genom att man helt 
enkelt stryker de individer som inte tillhör populationen men som ändå 
kom med. Undertäckning är ett allvarligare problem, speciellt om de 
individer som saknas i ramen är väsentliga för helhetsbilden vilket då kan 
ge stora fel i undersöknings resultatet. (Körner & Wahlgren, 2000) 
 
För att minimera risken för övertäckning användes en aktuell lista över 
SwP anställda. Denna lista importerades sedan in i det program vi använde 
oss av för att distribuera enkäten. I och med detta blir risken att någon 
person utanför populationen kom med mycket liten. Risken för 
undertäckning bör även den ha varit mycket liten då vi genom 
anställningslistan kunde fånga upp de individer som var relevanta för 
undersökningen. Detta visas även om man jämför fördelningen över kön på 
SwP totalt jämfört med fördelningen på enkäten. Kvinnliga respondenter 
var 21 % och manliga respondenter var 79 % jämfört med SwP som består 
av totalt 23 % kvinnor och 77 % män. 
 
 

2.6.2 Svarsbortfall 

 
Svarsbortfall innebär att man inte fått svar på en eller flera frågor från 
respondenterna inom rampopulationen. Det finns olika typer av bortfall. 
Individbortfall innebär att inga svar överhuvudtaget erhålls från en 
tillfrågad individ. Partiellt bortfall innebär att man inte fått svar på samtliga 
frågor från en individ. Orsakerna till bortfallen kan bero på många olika 
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anledningar. Enligt Lekvall & Wahlbin (2001) är det oftast inte slumpen 
som gör att en del individer väljer att inte svara i en undersökning. Det kan 
handla om allt från att respondenten väljer att inte besvara en fråga som 
upplevs som känslig till att respondenten helt enkelt inte förstår frågan.  De 
individer som inte svarar är dock viktiga för helhetsbilden då de ofta skiljer 
sig från övriga individer och därför kan bortfall snedvrida undersöknings 
resultatet. (Körner & Wahlgren, 2000; Lekvall & Wahlbin 2001).  
 
För att minimera svarsbortfall styrkte vi i enkäten på vikten av att 
respondenten medverkar då undersökning kan komma att användas i SwP: 
s fortsatta förbättringsarbete. Svarsbortfallet blev inte heller stort i vår 
undersökning Vi hade en svarsfrekvens på 76 % vilket snarast tyder på att 
enkäten kan ha påverkat individen positivt då den gav denne en möjlighet 
att yttra sig över sin situation och sin organisation. De som ändå valde att 
inte svara kan som sagt ha kunnat tillföra intressant och relevant 
information. Detta var tyvärr något som vi inte kunde följa upp med en 
bortfallsanalys då vi hade en begränsad användningstid av enkätverktyget. 
Att vi inte kunde följa upp dessa respondenter ser vi som en brist.  
 
 

2.6.3 Mätfel 

 
Mätfel innebär att den mätmetod som används inte ger riktiga värden på 
det som mäts. Detta uppkommer när man erhåller ett svar som inte är sant 
på den fråga som ställs. Det kan vara flera orsaker till detta, frågan kan 
vara oklart formulerad, respondenten kanske inte är tillräckligt insatt i 
ämnet för att kunna besvara frågan väl (Lekvall & Wahlbin 2001). Störst 
risk för osanna svar är det dock när frågorna har en känslig natur och då är 
det extra viktigt med anonymitetsskydd för att höja både sanningshalten 
och svarsbenägenheten. (Körner & Wahlgren, 2000) 
 
En del av frågorna kan anses ha en känslig natur vilket medför en risk för 
mätfel. För att minimera detta garanterade vi respondenterna att enkäten 
skulle behandlas strikt konfidentiellt. Vi informerade dessutom om vikten 
av att respondenten svarade utifrån egna tankar, åsikter och värderingar. 
Detta plus att enkäten kunde besvaras enskilt när som helst utan någons 
insyn bör enligt oss ha ökat individens förtroende för oss och således även 
dennes benägenhet att svara sanningsenligt. 
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2.6.4 Bearbetning och tolkning 

 
Bearbetningsfel inträffar när det insamlade materialet hanteras manuellt 
eller maskinellt. Denna typ av fel går inte helt att undvika vid hantering av 
stora datamaterial. Enligt Dahmström (1995) kan specifika problem uppstå 
vid kodning och registrering av det insamlade materialet. Tolknings- och 
analysfel kan uppstå genom felaktigt dragna slutsatser på grund av 
bristande kunskap om statistikprogrammet (Dahmström, 1995).  
 
För att minimera bearbetnings- och tolkningsfel rådfrågade och diskuterade 
vi med Olle Eriksson som är lektor på matematiska institutionen på 
Linköpings Universitet, som gav tips och idéer inför hanteringen av vår 
insamlade data. Vi rådfrågade även Olle efter att vi börjat tolkat våra 
statistiska bearbetningar i SPSS för att förvissa oss om att vi tolkade våra 
data rätt. Vi bearbetade även våra data flera gånger för att förvissa oss om 
att inga bearbetningar blev felaktiga. 
 
 

2 . 7  VAL ID I T E T ,  R E L I A B I L I T E T  OCH  

GENERA L I S E R BARHE T  

 
Validitet definieras som ett mätinstruments förmåga att mäta det som man 
avser att det ska mäta (Eriksson, Wiederheim, 2001). Svårigheten med 
validiteten är att det är omöjligt att med 100 % säkerhet bestämma om en 
mätmetod är valid eller inte. Man får på mer eller mindre subjektiva 
grunder försöka bedöma mätmetoders validitet. Beroende på hur man 
formulerar frågorna får man svar. Det gäller således att formulera frågorna 
så att de är relevanta för studien och så att de inte misstolkas av 
respondenterna (Lekvall & Wahlbin, 2001). För att stärka undersökningens 
validitet utformades enkäten utefter vad olika teorier anser påverkar 
individers engagemang i organisationer. Vi har även låtit en mycket kunnig 
ämnesexpert, Magnus Vik, ge synpunkter på enkätens innehåll. Innan 
enkäten utskickades till målpopulationen gjordes en förundersökning av en 
testgrupp på fem personer som arbetar inom området human resource 
management för att få verifikation på enkätens hanterbarhet. För att inte 
påverka respondentens värderingar så har vi utformat frågorna i den mån 
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det var möjligt så att värderingar och ställningstagande avgörs av 
respondenten själv för att på så vis få bra trovärdighet i svaren. I slutet av 
enkäten kunde respondenterna ge synpunkter enkäten, antingen via e-mail 
eller direkt i enkäten. Vi fick in totalt 39 kommentarer via enkäten. Det var 
dock bara ett fåtal som hade synpunkter på frågorna i sig. En stor del av 
synpunkterna vi fick visade på medarbetarnas intresse för undersökningens 
resultat och ytterligare kommentarer handlade om vad som kunde 
förbättras inom SwP. Av de e-mail vi fick så var de allra flesta frågor om 
konteringsnummer, dvs. debitering av tid för att göra enkäten eller vem 
som var vår kontaktperson på SwP. Utifrån de synpunkter vi fick om 
enkäten var det mestadels positivt vilket vi tolkar som att frågorna 
uppfattades som tydliga och att enkäten hade ett bra upplägg. Det 
svarsbortfall vi i alla fall fick tolkar vi inte ha med att frågorna uppfattades 
som otydliga utan att enkäten kan eventuellt ha känts laddad eller att tid 
helt enkelt inte togs för att göra enkäten. 
 
 

2.7.2 Reliabilitet 

 
Reliabilitet innebär att mätinstrumentet ska ge tillförlitliga och stabila 
utslag. Skulle andra undersökare ha kommit till samma resultat om de 
använt samma angreppssätt? Om försöket upprepas vid annat tillfälle och 
annat urval skulle det ha gett samma resultat? En metod eller angreppssätt 
bör alltså för att ha hög reliabilitet vara oberoende av undersökare och av 
undersökta enheter (Eriksson, Wiederheim 2001). Låg reliabilitet kan 
orsakas av skillnader i föränderliga egenskaper hos individen som kan 
påverka mätvärden t ex hälsa, trötthet, motivation, stress etc. Rena 
slumpfaktorer kan påverka som t ex att respondenten gissat eller tröttnat 
och på så vis fyllt i enkäten på måfå (Lekvall & Wahlbin, 2001) Som 
tidigare nämnts så gjordes en förundersökning av enkätens hanterbarhet 
och detta gjordes för att minimera risken för tolkningsfel och gissningar 
som kan leda till ogenomtänkta svar. Målpopulationen består dessutom av 
akademiskt utbildad personal varpå enkätens hanterbarhet ej bör vara något 
problem. Respondenterna informerades dessutom att denna undersökning 
gjordes i samband med SwP förbättringsprogram för medarbetarna. Att på 
så vis kunna ge uttryck för sin egna arbetssituation plus att detta kunde ses 
som ett steg till förbättring bör ha lett till väl genomtänkta svar. Vi är 
således av uppfattningen att undersökningen håller hög reliabilitet. 
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2.7.3 Generaliserbarhet 

 
När en undersökning genomförs är frågan om resultatet är generaliserbart 
eller inte viktig (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997). Som vi tidigare 
nämnt har vi en generaliseringsvilja i vår undersökning. Detta innebär att 
vi har som avsikt att använda oss av skattade parametrar för att på så sätt 
kunna uttala oss om den bakomliggande totalpopulationens utifrån olika 
engagemangaspekter. Vi gör inte anspråk på att vår undersökning kan 
generaliseras utöver hela den kunskapsintensiva branschen utan vår avsikt 
är mer att kunna visa på indikationer inom den branschen i ett led i att 
motivera ytterligare studier kring ämnet. Patton (1990) menar på att en 
kvantitativ undersökning möjliggör en vidare generaliserbarhet än det 
kvalitativa. Vår kvantitativa undersökning ger oss därmed en starkare 
möjlighet att uttala oss mer generellt i hela vår undersökningspopulation än 
vad en kvalitativ undersökning 
 
 

2 . 8  RE L EVANS /T EOR I B EDÖMN ING  

 
För att kunna belysa frågan om vilka kriterier som forskare bör ha i åtanke 
när en teori bedöms använder vi oss av en Abraham Kaplans kriterier och 
Organ och Bateman tillägg till dessa kriterier (I Organ och Bateman, 1991, 
se sid.33) och dessa är:  
 
Samstämmighet – Teorier bör vara sammanhängande och konsekventa, 
inom detta kriterium ryms även en strävan att en ny teori tillför något extra 
till tidigare teorier inom ämnesområdet. Kriteriet ställer även krav på att 
den nya teorin överensstämmer med gängse teorier, vilket förutsätter att 
rådande teorier innehar validitet. 
 
Då vi ämnar testa vedertagna engagemangsteorier i en specifik kontext 
anser vi att vi kommer bidra till en utveckling av gängse 
engagemangsteorier. Tillsammans med att vi prövar engagemangsteorier 
inom en relativt ung bransch som konsultbranschen ändå är anser vi till 
viss del täcker samstämmighet kriteriet 
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Nyskapande – Teoriernas bidrag till vetenskapen och ämnesområdets 
utveckling  
 
Vi har som mål med vår undersökning att kunna visa på eventuella 
skillnader mellan våra undersökningsresultat och vedertagna 
engagemangsteorier vilket skulle kunna generera en ny syn på engagemang 
för i denna specifika kontext. På sikt kan detta bidra till nya 
engagemangsstudier inom denna specifika kontext vilket visar att vi har 
nyskapande kriteriet i åtanke. 
 
Korrespondens – Hur väl teorierna stämmer med verkligheten och 
aktuella händelser. 
 
Vår rapport kommer till stor del vara korrespondent till en aktuell 
verklighet men däremot kommer vårt undersökningsresultat inte kunna på 
ett tillfredställande sätt jämföras med annan teoribildning då själva 
teoribildningen är knapphändig. 
Tillämpbarhet – Det gäller att beakta och skapa en balans mellan faktorer 
som komplexitet, substans, enkelhet, förstålighet osv. vid 
teoribedömningar. 
 
Vi kommer under rapportens gång att sträva efter att en givande dynamik 
mellan komplexa resonemang, analyser och generellt tillämpbara modeller 
och sammanfattningar. Detta för att undersökningen ska ge djuplodande 
kunskap inom området samtidigt som det skapas förutsättningar för vidare 
användningsvaliditet. 
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3  TEOR E T I S K  R E F E R EN S RAM  
I detta kapitel presenteras teorier som ska ge läsaren en teoretisk 
förståelse för det valda problemområdet. Dessa teorier kommer sedan att 
ligga till grund för analysen av insamlat datamaterial. Vi startar kapitlet 
med disposition över referensramen som mynnar ut i en modell vilket ger 
en överblick över referensramen. 
 
Del 1 - Allmän inledning om engagemang 
I följande kapitel kommer vi att föra en inledande diskussion om 
engagemang rent allmänt. Vi kommer även att belysa den spridning som 
finns inom ämnesområdet engagemang genom att visa olika vedertagna 
definitioner av organisatoriskt engagemang. Innan vi sedan fortsätter med 
engagemangsteorier så kan kommer vi att belysa människans komplicerade 
natur vilket kommer vara till hjälp för läsaren att bättre förstå 
engagemangets grunder. 
 
Del 2 - Behov, beteende och attityd 
I följande kapitel kommer vi att behandla ämnesområdena som berör 
behov, beteende och attityd för att visa på de kopplingar som kan göras till 
engagemang men även en människas natur. Detta bör ge läsaren en bra 
grund när vi sedan fortsätter med engagemangskategoriseringar som ger en 
bra bild av engagemangets centrala delar. 
 
Del 3 - Engagemang kategoriseringar 
Detta kapitel kommer att innefatta olika kända kategoriseringar för att visa 
den mångfald som finns inom området. Med detta vill vi belysa att 
engagemang inte är en homogen företeelse utan att det finns olika sorters 
engagemang som påverkar relationen till organisationen. Vi kommer här 
även visa på mönster i dessa kategoriseringar. Innan vi går vidare till vårt 
avstamp och vår definition av engagemang vill vi även visa på 
engagemangets spridning, dvs. att engagemanget inte behöver vara 
enkelriktat till en organisation.  
 
Del 4 - Multipelt engagemang 
I denna del kommer vi att redovisa för multipelt engagemang. Flertalet av 
undersökningsenheterna arbetar som konsulter och tillbringar en stor del av 
sin arbetstid utanför sin organisation. Detta kan innebära att engagemanget 



inte är enkelspårigt riktat utan att det kan vara riktat åt flera håll utanför 
organisationen. När dessa inledande delar i referensramen är redovisade så 
är de mest grundläggande bitarna belysta inom engagemang. Detta bör ha 
gett en rik bild över områdets spännvidd varpå vi ämnar återge vår 
definition och avstamp inom engagemang. 
 
Del 5 - Definition engagemang  
I följande del vill vi tydliggöra vårt avstamp inom ämnesområdet 
engagemang. Detta kommer sedan att främst ligga till grund inför 
analysarbetet. Efter detta går vi sedan in på mer konkreta 
engagemangsskapande faktorer. 
 
Del 6 - Engagemangsfaktorer 
I detta kapitel kommer vi att belysa engagemangsfaktorer och deras olika 
indelningar som organisations-, individ- och arbetsfaktorer. Faktorer som 
behandlas i denna del anses ha stor betydelse för att påverka engagemang. 
Om en vill påverka engagemang så är det av intresse att veta vilka tänkbara 
effekter som kan tänkas uppnås, vilket för oss in i nästa del. 
 
Del 7 - Effekter av engagemang/bygga engagemang 
I detta kapitel kommer vi att ta upp de effekter som organisatoriskt 
engagemang kan tänkas resultera i både för anställda men även för 
organisationen som helhet. Utifrån teorier avser vi även att belysa lite 
tankar om vad man kan göra för att bygga engagemang 
 
Sammanfattande referensramsstruktur 
För att underlätta ytterligare för läsaren väljer vi att med modellen nedan 
att tydliggöra referensramens olika fördjupande delar. I modellen återges 
vad som kommer att behandlas i referensramen och modellen är försedd 
med den inledande dispositionens nummer så att man snabb kan orientera 
sig om vad som behandlas var. Modellen kommer inledande ej att visa 
några samband mellan de olika delarna. Detta görs för att inte orsaka några 
inledande huvudbry om hur sambanden hänger ihop. I slutet av 
referensramen när läsaren fått en ökad kännedom inom området 
engagemang kommer modellen visas med dess olika samband som 
redogjorts för i referensramen. 
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Figur 4, Engagemangsmodell 1, egen modell 
 
 
Modellen är som synes uppdelad i tre huvuddelar, faktorer, engagemang 
och processer som tillsammans mynnar ut i organisatoriska effekter. I 
modellens mitt finner vi engagemangets centrala delar, vilket visar på att 
det finns olika kategorier inom engagemang. För att tydliggöra det multipla 
engagemanget har vi valt att lägga det utanför de centrala 
engagemangsdelarna. Multipelt engagemang är inte ett engagemang i sig 
utan avsikten med denna är att visa på att engagemangets centrala delar 
inte behöver vara enkelriktat till sin organisation utan att de kan vara riktat 
till olika delar både inom och utanför sin organisation. Som synes i 
modellen kommer vi under faktordelen att huvudsakligen behandla 
engagemangspåverkande faktorer som kan kategoriseras under tre 
huvudrubriker vilka är individ, arbete och organisation. Studier inom 
engagemang visar på att olika faktorer har olika betydelse för 
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engagemangets centrala delar i modellen. Under denna faktordel kommer 
vi mer konkret belysa engagemangspåverkande faktorer. I psykologiska 
aspekter kommer vi att behandla den psykologiska grund som engagemang 
vilar på och på så sätt kunna ytterligare förklara individers engagemang 
men även för att förtydliga vad som påverkar individer att utveckla 
organisatoriskt engagemang. Avslutningsvis kommer vi in på 
organisatoriska effekter som visar på vikten av att utveckla det 
organisatoriska engagemanget.  
 

 

3 . 1  ALLMÄN   I N L EDN ING  OM  

ENGAGEMANG  

 
Den anställda och organisationen söker båda ett ömsesidigt utbyte av 
varandra, organisationen vill i den möjligaste mån vara säker på att erhålla 
en viss kvantitet och kvalité från sina medarbetare medan den anställda vill 
tillfredställa många av sina personliga mål och behov såsom bra lön, 
befordringsmöjligheter, sociala kontakter mm (Steers, 1981). Enligt Steers 
(1981) så är individens deltagande eller länk till organisationen av stor vikt 
för båda individen och organisationen för att det dels ger bättre 
förutsättningar för att både parter kan matcha sina mål vid rekryteringar 
och omplaceringar. Det kan även resultera i en minskning av 
personalomsättning om matchningen är effektiv från båda parters håll. 
Denna koppling kan ses som en relation där engagemang finns som en 
grundbult och på ett eller annat sätt binder individen till organisationen. 
Hur denna relation ser ut beror till stor del på individens personliga drag 
dvs. vad individen prioriterar och värderar och om organisationen kan 
matcha detta (Steers, 1981). För att nyansera detta följer nedan några citat 
av personer som forskat inom området engagemang.  
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Engagemang är: 
 

“Strong belief in and acceptance of the organization’s goals and 
values. A willingness to exert considerable effort on behalf of the 
organization, and a define desire to maintain organizational 
membership”  

(Steers et al, 1974, p.604) 
 
“A state of being in wich an individual becomes bound by his 
actions and trough these actions to beliefs that sustain the 
activities and his own involvement”                      

 (Salancik, 1977, s.62) 
 
”Organisationsengagemang är ett psykiskt tillstånd hos en 
individ, som innebär en benägenhet hos denna att forma 
organisationsgynnsamma attityder och beteenden och utföra 
handlingar för organisationens bästa”   
    (Vik, 2001) 
 
”The willingness of social actors to give their energy and loyalty 
to social systems, the attachment of personality systems to social 
relations which are seen as self-expressive”  

(Kanter, 1968) 
 

”The process by which the goals of the organization and those of 
the individual become increasingly integrated or congruent”  

(Hall, Schneider och Nygren, 1970) 
 
 
De ovanstående citaten speglar till viss del vår syn på 
engagemangsbegreppet genom att det tydliggör en individs koppling till 
organisationens värderingar och mål. Kanters definition påminner till vis 
del med Steers et al. (1974) definition men skiljer sig samtidigt på så sätt 
att det även behandlar individen som en del i ett större system som 
upprätthåller dennes identifikation. Citaten visar tydligt att det finns en 
relation mellan individen och dennes organisation och att engagemanget 
kan bidra till att utveckla beteenden och attityder som kan vara 
gynnsamma för organisationen. Citaten visar även på att individens 
psykologiska tillstånd har stor vikt vid utvecklandet av organisatoriskt 
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engagemang. Detta visar på att människans natur till stor del påverkar om 
engagemang kommer att utvecklas, som vi tidigare nämnt är engagemang 
en ömsesidig relation vilket gör det viktigt att bägge parter kan matcha 
respektive behov. 
 
Ovanstående citat är ett litet urval av de definitioner som finns inom 
ämnesområdet engagemang och är till för att exemplifiera de olika 
synsätten av engagemang men även för att motivera en mer noggrann 
fördjupning av engagemangets definition och karaktär. 
 
Finns det då någon nytta och i sådana fall vilken nytta kan organisationer 
få av att studera och tillämpa engagemang som en viktig organisatorisk 
framgångsfaktor? Enligt Katz (1964) och Katz & Kahn (1966, 1978) är 
engagemang av extra vikt för av få fram innovativa och 
organisationsfrämjande beteenden som inte innefattas i en medarbetares 
ordinära arbetsroll. De menar vidare att det sammanfattningsvis finns tre 
huvudorsaker för att organisationer ska eftersträva organisatoriskt 
engagemang och dessa är:  
 

• Främja rekrytering, låg personalomsättning och närvaro. 
 

• Tillförlitligt beteende, att kunna lita på att de anställdas beteende 
endera matchar eller överträffar ställda förväntningar, både 
kvalitativa och kvantitativa. 

 
• Skapande av innovativa idéer som förändrar och utvecklar 

organisationen 
 
Men för att riktigt förstå engagemangets grunder och förutsättningar krävs 
det att även en ökad insyn i grundläggande psykologiska teorier. För att få 
en rikare bild av detta kommer vi att kortfattat belysa människans natur 
och behov. 
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3 . 2   B EHOVS ,  ATT I T YD  OCH  BE T E ENDE  

T EOR I E R  

 
Vi kommer i denna del att belysa grundläggande behovsteorier samtidigt 
som vi kommer att visa på kopplingar till engagemangsteorierna. Vik 
(2001) menar att för att komma närmare begreppet engagemang bör det 
finnas en förståelse för det psykologiska inslaget, individer har en 
inneboende vilja att tillhöra något vilket också är grunden till 
organisatoriskt engagemang.  
 
Enligt Hume (1995) kan de mänskliga behovsteorierna indelas i tre olika 
kategoriseringar; psykologiska teorier, kognitiva teorier och sociala teorier. 
Psykologiska teorier baseras på det antagandet att människor har 
inneboende naturliga behov som är biologiskt förbestämda och som i sin 
tur bestämmer den mänskliga naturen och dess behov.  
 
Jämför vi de psykologiska teorierna med de kognitiva så finner vi att de 
kognitiva teorierna mer ser människan och dess beteende som en aktiv 
respons på faktorer som både finns inne och utanför individen. Den 
kognitiva teorin och dess anhängare menar att beteende och motivation är 
ett medvetet val som individer gör och som baseras sig på individens 
bedömning av en handlings förväntade effekt och tillika graden av 
ansträngning. 
 
Den tredje psykologikategoriseringen innehar karaktäristiska som både 
påminner om den sociala teorin och beteendeteorin. Grundantagandet i 
denna kategorisering är att människors beteende enbart influeras av externa 
faktorer. Människors respons är en produkt av det sociala sammanhangets 
påverkan (sociala grupper) och sedan tidigare inlärda beteenden.  
 
 

3.2.1 Behov  

 
Maslow (1954) som av många akademiker anses vara en av den mest 
framstående behovsforskare menar att människan innehar flera olika 
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naturliga behov som var och en av oss vill uppfylla. Dessa behov kan 
indelas i olika kategorier/hierarkiska nivåer.  
 

1. Fysiologiska behov: Exempel på den här typen av behov är: hunger, 
törst, sömn, värme och sex.  

 
2. Trygghetsbehov: Behov såsom säkerhet, stabilitet, trygghet, struktur 

och skydd från rädsla och oro.  
 
3. Sociala behov: Exempel på den här typen av behov är: kärlek, 

vänskap och nära relationer med människor. Organisationen kan 
underlätta denna sociala process genom att skapa miljöer som 
möjliggör interaktion och på så sätt främja organisationens 
grundförutsättningar för engagemang  

 
4. Behov av uppskattning: Behov av självkänsla, självrespekt och 

respekt av andra. Enligt Maslow (1954) kan detta behov delas upp i 
två olika dimensioner, den inre och yttre. Den inre dimensionen 
innefattar en önskan om makt, att prestera på en hög nivå, 
självständighet. Den andra dimensionen består av yttre faktorer 
såsom status, berömmelse, erkännande, betydelsefullhet samt 
uppskattning.  

 
5. Behov av självförverkligande: Individer på denna nivå har ett behov 

att uppfylla och förverkliga sig själv vilket är väldigt individuellt 
och grunder sig till viss del på individers personliga färdigheter, 
intressen och livsmening.  

 
Enligt vår mening är det viktigt att poängtera att motsats till vad många 
forskare menar som hänvisar till Maslow, så medger Maslow själv att det 
finns ett visst utbyte mellan de olika nivåerna (Maslow, 1954). Tidiga 
studier av Murray (1991, i Steers och Black, 1994; Organ och Bateman, 
1991) vilket vidareutvecklades av McClelland (1961) har visat på att vi 
människor har flera behovsfaktorer som ligger till grund för människors 
inneboende strävan och beteende och exempel på dessa är människors 
behov att prestera/åstadkomma något, samhörighet, autonomi och makt. 
 
Behov av prestationsmöjligheter kännetecknas av en individs vilja att 
erhålla ansvar, uppställande av krävande mål och en tendens att ta vissa 
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risker, vilja att erhålla feedback för utförda arbetsuppgifter och en stark 
drivkraft att fullfölja och slutföra arbetsuppgifter.   
 
Behov av samhörighet och identifikation visas genom att individen 
eftersträvar kollegors uppskattning, tar åt sig av rådande normer och 
värderingar och genom att visad empati för kollegors känslor. 
 
Starkt behov av autonomi hos individer kan urskiljas genom att dessa 
tenderar att dra sig till arbetsplatser som tillgodoser deras behov av låg 
grad av starkt och formell styrning, stor grad av självbestämmande och en 
vilja att jobba enskilt. 
 
Maktbehov karaktäriseras av individers inneboende vilja att styra den 
miljö i vilket de verkar i och därmed får kontroll över de faktorer som 
påverkar dem. 
 
En intressant aspekt som vi kan urskilja är att Murrays teorier till skillnad 
från Maslow menar att behov inte bara är naturligt inneboende på 
människor utan att visa behov även är kulturellt betingat och lärs in av 
omgivningen. Individers behov skiljer sig även åt och beroende på 
individens behovssystem och dennes situation kommer således olika 
beteenden och attityder att genereras för att tillfredsställa behoven.  
 
 

3.2.2 Kognitiva teorier  

 
En av den kognitiva teorins främsta förespråkare är Tolman som menar att 
en individs beteende är direkt bundet till individens förväntade kostnad och 
vinst med beteendet (Hume, 1995). Beteendet bygger därmed på att 
individen vet vilka konsekvenser handlingar resulterar i och om denna 
information inte är tillgänglig eller medveten av individen så kan det 
orsaka en diskrepans mellan en chefs/organisations efterfrågat beteende 
och en individs beteende. Denna teori brukar även benämnas som 
förväntningsteorin och den tydliggör vikten av att konsekvenserna av de 
eftersträvade beteendena är kända, tydliga och konsekventa för att 
individer skall handla utefter det efterfrågade mönstret. Utifrån ovan förda 
resonemang kan vi se att det kognitiva synsättet och deras syn på 
människor och deras beteende kan kopplas till en av engagemangets 
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kategoriseringar nämligen den instrumentella. De kognitiva teorierna ser 
på människan som en varelse som hela tiden gör medvetna och beräknande 
val vilket är kännetecknande för just den instrumentella 
engagemangskategoriseringen. 
 
 

3.2.3 Sociala behovsteorier 

 
Det sociala teorisynsättet ser människans beteende och behov som en 
direkt verkan av yttre faktorer såsom sociala processer. Människan yttersta 
mål är att undvika obehag och bestraffningar och eftersträva positiva 
belöningar vilket gör att människor beter sig beroende på vad de historiskt 
sett har belönats kontra bestraffats för. Det gäller med andra ord att 
förstärka de beteende som efterfrågas med belöningar och bestraffa icke 
efterfrågade beteenden (Hume, 1995).  En belöning riktat mot ett visst 
beteende stärker möjligheten att det repeterar sig samtidigt som en 
bestraffning eller utebliven belöning försvagar möjligheten att beteendet 
upprepar sig (Hume, 1995). Medan de kognitiva teorierna bygger på 
människors medvetna val och att efterföljande beteende är ett led i det 
rationella beslutet så bygger den sociala teorierna mer på stimulans kontra 
responssystem. Wiener (1982) menar att en anställds ”normativt” 
engagemang är starkt bundet till den psykologiska processen som brukar 
benämnas som socialisation vilket är en viktig del av en nyanställds första 
period i organisationen. Denna komplexa socialiseringsprocess innefattas 
av organisationens kultur och normer vilket innefattar en 
socialiseringsmekanism där vissa beteenden antingen bestraffas eller 
belönas. Wiener (1982) 
 
 

3.2.4 Attityd och beteende  

 
Som vi tidigare nämnt brukar organisationsengagemang uppdelas i två 
olika synsätt. Det ena synsättet ser engagemang som attityd och det andra 
synsättet ser engagemang mer som ett beteende. Meyer & Allen (1991) 
behandlar engagemang som ett psykologiskt tillstånd samtidigt som de 
menar att detta tillstånd både kan utvecklas retroaktivt som ett sätt att 
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rättfärdiga pågående beteenden samt reaktivt som ett sätt att beräkna den 
förväntade vinsten med att tillhöra organisationen.  
 
Enligt Steers & Porter (1983) representerar attitydsynsättet ett 
engagemangstillstånd med stark positiv attityd och identifiering till 
organisationen och dess mål finns samt att den följs av en intention att 
arbeta hårt för att främja organisationens och sina mål. Nedanstående citat 
tydliggör ytterligare attitydbegreppets innebörd. 
 

 “Attitudinal commitment focuses on the process by which people 
come to think about their relationships with the organization. In 
many ways it can be thought of as a mind set in which 
individuals consider the extent to which their own values and 
goals are congruent with those of the organization”  

(Mowday et al 1982) 
 
“an attitude or an orientation toward the organization which 
links or attaches the identity of the person to the organization” 

 (Sheldon, 1971)  
 
Som vi kan utläsa från citaten ovan fokuserar ett engagemang baserat på 
attitydsynsättet på processen hur individer tänker på sin relation med 
organisationen. Det kan ses som ett tankesätt i hur individen ser på sina 
egna värderingar och mål och om de överensstämmer med organisationens.  
 
Den andra synen på engagemang ur ett beteendeperspektiv ser 
engagemang som en process där individen genom tidigare fattade beslut 
skapat en situation som gör det mycket svårt eller omöjligt att lämna 
organisationen.  
 

“Behavioral commitment, on the other hand, relates to the 
process by which in individuals become locked into a certain 
organization and how they deal with this problem”  

(Mowday et al 1982) 
  
“A state of being in wich an individual becomes bound by his 
actions and trough these actions to beliefs that sustain the 
activities and his own involvement”  

(Salancik, 1977)  



 
 

41

Citaten ovan framför att engagemang utifrån beteendesynsättet å andra 
sidan relaterar till processen om hur individer blir låsta till en viss 
organisation och hur de hanterar detta. Steers & Porter (1983) menar att 
genom tidigare beslut blir individer engagerade i vissa typer av handlingar 
som t ex att gå med i särskild organisation. Med detta menas att individen 
ådrar sig ”sunk cost” genom sitt agerande vilket gör det svårt att byta till 
alternativa riktningar. Exempel på detta kan t ex vara en person som 
arbetat länge inom en organisation och som skulle förlora många förmåner 
genom att byta organisation, det skulle således helt enkelt bli för dyrt att 
byta till en alternativ riktning. I denna process blir ofta individens 
psykologiska tillstånd ett tillstånd där de kan rationalisera eller 
självrättfärdiga sin situation så att de kan påvisa för sig själva att de tog rätt 
beslut att börja i en viss organisation. Detta kan ta sig i uttryck på flera sätt 
och kan vara att man framhäver för sig själv att t ex organisationens olika 
förmåner såsom pensionsplaner osv. är förmånliga för att på så vis 
övertyga sig själv om att man verkligen tagit rätt beslut. Meyer & Allen 
(1997) stärker ytterligare resonemanget kring beteendekopplingen till 
engagemang genom att hävda att om en individ tar en anställning hos ett 
företag oberoende på om individens ursprungliga värderingskoppling till 
företaget så visar studier på att individen i efterhand rättfärdigar sina 
beteenden och därmed påvisar ett högre engagemang. Detta synsätt kan 
även till viss del även förklara varför ålder och antal år inom 
organisationen påverkar engagemang positivt. Individer tenderar att 
rättfärdiga sitt beteende så att det mer och mer matchar organisationens 
värderingar och på så sätt skapas även ett band mellan individens 
värderingar och organisationen på sikt vilket stärker det organisatoriska 
engagemanget. 
 
Mowday et al (1982) menar att i situationer som ökar ansvarskänslan kan 
beteendet vara bidragande till attitydskapandet som i sin tur åter påverkar 
engagemanget. En attitydförändring kan när den väl är utvecklas medföra 
en varaktig hög effektivitets- och prestationsnivå även i framtiden. Således 
kan till exempel anställda med en hög kunskap/färdighets nivå bli 
beteendemässigt engagerade till den prestationsnivån och på så sätt 
utveckla en mer positiv emotionell bindning och därmed ett affektivt 
engagemang till organisationen. 
 
Nu när vi har belyst den psykologiska aspekten av engagemang fortsätter 
vi med nästkommande del. I den delen kommer vi att visa på att 
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engagemang kan delas upp i olika kategorier. Med detta vill vi visa på att 
engagemang inte enbart kan hanteras som en homogen faktor utan att det 
finns olika kategorier inom engagemang som på ett eller annat sätt binder 
individen till en viss organisation 
 
 
3 . 3  ENGAGEMANGSKAT EGOR I S E R I NGAR  

 
Som vi visade i föregående stycke så bjuder själva ämnesområdet 
engagemang på många olika definitioner men det finns också en 
variationsrikedom när det gäller engagemangets grundantaganden. Vi vill 
belysa denna mångfald inte bara för att visa de olika synsätten men även 
för att tydliggöra de likheter och skillnader som finns mellan de olika 
teoriernas grunder. Detta kommer i sin tur att ligga till grund för vår 
fortsatta fördjupande del i studien men är också till för att motivera valet 
av engagemangskategoriseringar och definition. I denna del kommer vi att 
först belysa olika sätt att kategorisera engagemangets olika komponenter 
för att avslutningsvis landa i en engagemangsteori som även inrymmer en 
specifik kategorisering som vi kommer att använda för att kunna mäta 
engagemang.  
 
 

3.3.1 Tidiga engagemangsteorier 

 
O´Reilly & Chatman (1986) är en av många engagemangsforskare som har 
influerats av Kelmans (1958) inflytandeteori när det gäller att urskilja olika 
engagemangskategoriseringar. Kelmans teori handlar om förändringar i 
attityd och beteende genom ett socialt inflytande. Detta inflytande kan 
komma både från en människa och/eller en grupp och graden av inflytande 
beror på relationen mellan tre olika påverkande komponenter. 
Sannolikheten av att acceptera inflytande är en kombinerad funktion av (a) 
betydelsen av den förväntade effekten, (b) styrkan hos den som utövar 
påverkan och (c) den potentiella kraften i responsen. Förändringarna kan 
ske på olika nivåer och Kelman (1958) urskiljer tre olika processer av 
påverkan som representerar olika vägar att acceptera inflytande. Dessa tre 
processer är: samtycke (compliance), identifiering (identification) och 
internalisering (internalization). O´Reilly och Chatman (1986) utvecklar 



 
 

43

Kelmans teorier vidare och menar att grunden till en individs psykologiska 
koppling till en organisation grundar sig på dessa tre kategoriseringar. Vik 
(2001) fann i sin studie om organisatoriskt engagemang liknande mönster 
och han liksom O´Reilly och Chatman kategoriserade engagemanget i tre 
olika delar, dessa är instrumentalitet, identifikation och internalisering som 
vi nu kommer belysa ytterligare. 
 
Samtyckeprocessen i Kelmans (1958) teori inträffar när en individ 
accepterar påverkan, därför att denne hoppas åstadkomma en positiv 
reaktion från en annan människa eller grupp. Individen tar till sig ett 
beteende som ger en positiv reaktion men inte för att denne tror på 
beteendets innehåll. Individen gör detta därför att denne förväntar sig att 
erhålla specifika belöningar eller vinna godkännande och för att undvika 
specifika bestraffningar eller ogillande. Individen har således något att 
vinna på att acceptera en annans individ eller grupps värderingar och 
beteenden som ligger till grund till förväntade gynnsamma sociala effekter. 
Detta beteende är dock ingen självklarhet och beteendet tenderar mestadels 
att endast komma när den inflytande parten övervakar den påverkade 
individen. O´Reilly och Chatman (1986) benämner detta som den 
instrumentella kategoriseringen. Den bygger på individers koppling till 
organisationen som en utbytesrelation. Det blir därmed väldigt viktigt vad 
organisationen kan erbjuda och om de främst kan tillgodose de finansiella 
behoven, genom exempelvis belöningar. Enligt Vik (2001) inrymmer 
instrumentalitet individers medvetna beräknande av kostnader och intäkter 
och tar även upp begreppet sidoinvesteringar (sid-bets) som är en anställds 
sidoinvesteringar som t ex innefattar den mängden energi och arbete som 
krävs för att stadga sig i ett samhälle. Vi anser att alla anställda mer eller 
mindre gör sidoinvesteringar i samband med en anställning och därför ska 
även det tas med som en del i den kostnads- och intäktsekvationen.   
 
Identifieringsprocessen sker däremot när en individ accepterar inflytande 
på grund av att denne vill etablera eller vidarebehålla en egen definierad 
tillfredställande relation till någon annan människa eller grupp. Med detta 
menas att individen tar till sig nya attityder och beteenden som är 
accepterat av en specifik individ eller grupp som individen önskar ha en 
relation med. Viktigt i detta sammanhang är att individen kan identifiera 
sig med övriga individer i relationen för det är det som gör att individen 
önskar upprätthålla relationen. Denna identifiering kan vara att individen 
anser att en relation till en viss grupp eller individ uppfattas som mer 
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attraktiv, statusfylld och så vidare och önskar sig på grund av detta att 
tillhöra denna gemenskap. Desto mer attraktiv eller statusfylld desto mer 
överensstämmande tenderar individens attityder och beteenden att vara. 
Således kommer individen att ta till sig attityder och beteende som är 
socialt accepterade för att denne vill passa in som en i gruppen eller en i 
organisationen vilket individen kan identifiera sig med. Enligt O´Reilly 
och Chatman (1986) har identifikation sin grund i individers behov av 
samhörighet och identifikationen är beroende av hur väl organisationen 
kan tillgodose detta behov. Vik (2001) menar att inom denna kategori 
inryms ett mänskligt behov att upprätthålla sociala relationer för att det 
skapar fördelaktiga sociala möjligheter, ökar den sociala statusen, främjar 
den sociala interaktionen och på så sätt skapas ett socialt värde för 
individen.  
 
Internaliseringsprocessen innebär att individen accepterar inflytande på 
grund av innehållet i det nya beteendet innebär nya idéer och handlingar 
som individen finner en inre tillfredsställelse av. Denna tillfredsställelse 
kommer av att individens värderingar är överensstämmande med det nya 
beteendet. Detta gör att individen tar till sig detta nya beteende då denne 
upplever att det finns en trovärdighet hos den som utövar inflytandet. 
O´Reilly och Chatman (1986) menar att internalisering grundar sig på den 
koppling som skapas beroende av graden av samstämmighet mellan 
individens och organisationens värderingar. Enligt Vik (2001) innefattar 
denna kategori en kongruens mellan organisationens och de anställdes 
värderingar. Detta i sin tur leder till att de påtvingande beteenden bemöts 
positivt och därmed skapas ett organisatoriskt engagemang. Detta 
engagemang grundar sig på den anställdas val att låta organisationens 
styrning och inflytande påverka till önskvärda beteenden.  
 
 

3.3.2 Utbyte, samhörighet och värdering 

 
I Mowday et al (1982) belyses andra engagemangsforskare och deras 
kategoriseringar som hjälper oss bredda kategoriseringsdiskussionen vidare 
och tydliggör även vårt avslutande resonemang. Två av de dessa 
engagemangsforskare är Etzioni och Kanter. Etzioni (1961) delar in det 
organisatoriska engagemanget i en moralisk (moral), kalkylerande 
(calculative) och alienerande (alientive) aspekt. 



 
 

45

 
• Moralisk aspekt – Samstämmighet mellan individers och 

organisationens värderingar. 
• Kalkylerande – Individers medvetna beräkning av utbytesrelationen 

kostnader och intäkter. 
• Alienerade – Vid avsaknad kontroll över organisations- eller 

arbetsuppgiftsknutna faktorer så skapas ett engagemang till 
organisationen som bygger på en individs oförmåga att hitta mer 
tillfredställande miljöer 

 
Kanter (1968) menar istället att organisatoriskt engagemang bör 
kategoriseras utefter dessa premisser; instrumentalitet (continaunce), 
samhörighet (cohesion) och styrning (control). 
 

• Instrumentalitet – Individens grad av engagemang till organisationen 
beror på till vilken grad som individen har investerat av sig själv i 
organisationen och dess fortlevnad. 

• Samhörighet – Det sociala band/tillhörighet som en individ skapar 
inom organisationen påverkar graden av engagemang. 

• Styrning – Det normverk och värderingar som återfinns i 
organisationen påverkar individens engagemang. 

 
Kanters (1968) engagemangskategorisering är förhållandevis liknande som 
föregående teoretiker men det som blir allt mer tydligare är att det går att 
urskilja ett mönster bland de olika kategoriseringarna som behandlats. Vi 
kan nu börja urskilja tre olika sorters synsätt som återkommer mer eller 
mindre i de ovanstående kategoriseringar och det är utbytes, samhörighet 
och värderingssynsättet. I nästa del kommer vi att belysa en kategorisering 
som täcker in centrala bitar från de tidigare belysta kategorierna. I den 
kategorisering som vi nedan avser att belysa har vi även funnit ett 
instrument som väl fångar centrala aspekter av engagemang.  
 
 

3.3.3 Meyer & Allens engagemangskategorisering 

 
För att finna instrument för att mäta organisationsengagemang som är en 
vital del i vår undersökning har vårt sökande efter en kategorisering fört 
oss vidare in på Meyer & Allens teorier om engagemang. I deras 
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engagemangskategorisering och engagemangsdefinition har vi funnit en 
teori som täcker mycket av de tidigare teoriernas mening och 
grundantagande. Teorin är också en självständig vidareutveckling utifrån 
mer nutida grundförutsättningar. Meyer & Allens (1991, 1993, 1997) 
kategorisering som är en erkänd kategorisering och väl använd av flertalet 
engagemangsforskare kommer vi att använda som huvudspår i analysen. I 
föregående del visade vi att flera engagemangskategoriseringar innehöll 
liknande karaktäristiska kategoriseringar. Efter varje kategorisering vill vi 
tydliggöra de likheter som Allen och Meyers engagemangskategorisering 
bjuder på vid jämförelse med andra välkända engagemangsforskare vilket 
stärker Meyer & Allens engagemangskategorisering  
 
Meyer & Allen (1991) menar att organisatoriskt engagemang komponeras 
av tre dimensioner. Dessa dimensioner kan ses som tre olika beståndsdelar 
som avspeglar det totala engagemanget olika aspekter.  
 

(a) Affektivt engagemang – (Affective)  
(b) Instrumentellt engagemang (Continuance)  
(c) Normativt engagemang (Normative) 
 

Vi är medvetna om att de svenska översättningarna inte till fullo speglar de 
engelska termerna men vi anser att de är fullgoda alternativ och att de 
fångar de engelska termernas vitala mening. 
 
Affektivt engagemang involverar en identifiering och en emotionell del till 
organisationen. Detta engagemang reflekterar en önskan att bevara ett 
medlemskap inom organisationen som utvecklats mestadels på grund av 
arbetslivserfarenheter som skapat en känsla av välbehag och personlig 
kompetens. Meyer & Allen (1991) fann i sina undersökningar att 
arbetslivserfarenheter associerade med ett personligt välbefinnande såsom 
organisatoriskt tillförlitlighet, sammanhållning/trivsel med arbetskollegor 
och rolltydlighet var oerhört viktiga komponenter för ett affektivt 
engagemang. Även komponenter såsom uppfattad kompetens, personlig 
betydelse, arbetsutmaningar, och medbestämmande påverkar det affektiva 
engagemang till stor grad. De menar att anställda med ett starkt affektivt 
organisatoriskt engagemang stannar kvar på grund av att de vill, det är 
deras egen önskan om delaktighet som blir avgörande för fortsatt 
engagemang. Meyer & Allen (1997) menar vidare att utvecklandet av 
affektivt engagemang kan kopplas till hur väl en organisation uppfyller 
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individers personliga behov. Anställda utvecklar affektivt engagemang i 
den mån som organisationen kan tillgodose deras behov, förväntningar och 
möjliggör anställdas personliga måluppfyllelse. Nedan följer citat från flera 
framstående engagemangsforskare och dessa definitioner visar liknande 
karaktäristiska drag med Meyer & Allens (1997) affektivt engagemang. 
 

”The relative strength of an individual’s identification with and 
involvement in a particular organization”  

(Mowday, Steers & Porter 1982, p.27) 
 
“A partisan, affective attachment to the goals and the values of 
the organization, to one’s role in relation to goals and values, 
and to the organization for its own sake, apart from its purely 
instrumental worth” 

 (Buchanan, 1974, p.533) 
 
“The attachment of an individual´s fund of affectivity and 
emotion to the group” 

(Kanter, 1968, s.507) 
 
“Identification can be said to occur when an individual adopts 
influence because he wants to establish or maintain a satisfying 
self- defining relationship to another person or a group” 

(Kelman, 1958) 
 
 
Instrumentellt engagemang är den andra kategoriseringen i Meyer & 
Allens (1991) indelning av engagemang. Denna avspeglar en förbindelse 
emellan individer och organisationer genom en önskan av att stanna kvar 
inom organisationen. Denna önskan baseras på den föreställda bristen av 
anställningsalternativ eller att kostnader av att lämna organisationen skulle 
bli allt för stora. Det är investeringar eller även så kallade sidoinvesteringar 
(side-bets) i organisationsspecifik utbildning och kompetensens, intjänade 
pensionsbidrag och övriga förmåner som gör att det skulle upplevas 
kostsamt att lämna organisationen. Känslan kommer av att de investeringar 
som individen har i sin organisation ej med säkerhet kan matchas eller 
erhållas i en annan organisation. Detta fungerar enligt Meyer & Allen som 
förutspående faktorer till instrumentellt engagemang.  Anställda med ett 
instrumentellt engagemang som enda länk till organisationen kommer 
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endast att stanna inom organisationen på grund av att de måste då det inte 
finns andra lämpligare alternativ eller på grund av sina investeringar. 
Tolman förstärker detta och menar att en individs beteende är direkt bundet 
till individens förväntade kostnad och vinst med beteendet. Beteendet 
bygger därmed på att individen vet vilka konsekvenser ens handlingar 
resulterar i och om denna information inte är tillgänglig eller medveten av 
individen så kan det orsaka en diskrepans mellan en chefs/organisations 
efterfrågat beteende och en individs. Utifrån detta kan man se på 
människan som en varelse som hela tiden gör medvetna och beräknande 
val vilket är kännetecknande för just den instrumentella 
engagemangskategoriseringen. Nedan följer några andra kända 
engagemangsforskares definitioner av instrumentellt engagemang.  
 

“Commitment comes into being when a person, by making a side 
bet, links extraneous interests with a consistent line of activity. 

 (Becker, 1960) 
 
“Profit associated with continued participation and a ‘cost’ 
associated with leaving”  

(Kanter, 1968) 
 
”The element of recognition of the interest created by one’s prior 
action is a necessary component of commitment because, even 
though one has such an interest, he will not act to implement it 
unless he realizes it is necessary.”  

(Becker, 1960) 
 
 
Normativa engagemanget reflekterar en förpliktelse av att stanna inom 
organisationen Denna engagemangkategorisering härrör från en 
internalisering av lojalitetsnormer eller tjänster som erhållits vilka kräver 
återbetalning. Anställda kommer således att stanna inom organisationen på 
grund av känslan av att de borde stanna, vilket kommer från upplevda 
förväntningar på att stanna ofta på grund av individens åtagande. Det 
normativa engagemanget skapas av det normverk som alla grupper, enheter 
eller organisationer innehar, även kallat företagskulter i ett organisatoriskt 
sammanhang. (Meyer & Allen, 1991, 1997) En nära relation med 
normativt engagemang finner vi hos Argyris (1960). Likheten finner vi i 
Argyris tankar kring det psykologiska bandet som knyter den anställda 
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med organisationen även kallat ett psykologiskt kontrakt. Detta kontrakt 
grundar sig på parternas moraliska utbytestvång vilket exempelvis innebör 
att en anställd agerar på ett tillfredställande sätt så länge som den anställde 
känner att den behandlas väl av organisationen  
 
Nedan följer några andra kända engagemangsforskares definitioner av 
normativt engagemang: 
 

Commitment behaviours are socially accepted behaviours that 
exceed formal anf/or normative expectations relevant to the 
object of commitment  

(Wiener and Gechman, 1977) 
 
“The totality of internalized normative pressures to act in a way 
which meets organizational goals and interests.  

(Wiener, 1982) 
 
“the committed employee considers it morally right to stay in the 
company, regardless of how much status enhancement or 
satisfaction the firm gives him or her over the years.  

(Marsh and Mannari, 1997) 
 
 
Det gemensamma för Meyer & Allens tre engagemangskategorier är att 
engagemang är ett psykologiskt tillstånd som karaktäriserar individens 
relation med organisationen. Detta har betydelse för om individen ska 
bevara eller avbryta sitt medlemskap i organisationen. Karaktären på dessa 
psykologiska tillstånd varierar mellan individer och det är rimligt att 
förvänta sig att anställda kan erfara alla tre former av engagemang på olika 
nivåer. En anställd kan till exempel känna en stark önskan att stanna men 
liten förpliktelse att göra så, en annan anställd kan istället känna liten 
önskan att stanna i organisationen men däremot ha en stark känsla av 
förpliktelse av att stanna osv. 
 
I detta kapitel har belyst engagemang utifrån olika kategoriseringar som 
visat på olika relationer med organisationen. Det säger dock inget om hur 
engagemanget är riktat inom eller utanför organisationen. I vår undersökta 
kontext (SwP) befinner sig individen ofta utanför sin organisation varpå 
detta gör det till en intressant aspekt att ha i åtanke. För att belysa detta 
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kommer vi i nästa del visa på att engagemanget inte enbart är bundet till 
organisationen som helhet. 
 
 

3 . 4  MULT I P E L T   ENGAGEMANG  

 
Vi kan skönja en skiftning i fokus beträffande det organisatoriska 
engagemanget. Tidigare förespråkade engagemangsforskare såsom 
O´Reilly & Chatman, Kelman med flera ett engagemang som var starkt 
bundet till organisationen som helhet och enbart på en organisatorisk nivå. 
Mer nutida engagemangsforskare som Mueller, Lawler, Meyer & Allen har 
påvisat en ökad komplexitet beträffande både engagemangets natur/grund 
men även på vilken nivå som ett organisatoriskt engagemang ska 
behandlas. Det finns nu därmed en rikare bild av en individs engagemang 
och vilken nivå som denna kan kopplas till som vi tänker belysa i denna 
del.  
 
Engagemang är inte endimensionellt utan mångfacetterat, engagemang 
behöver inte enbart vara riktat mot organisationen som helhet utan kan 
även gestalta sig som delengagemang (Mueller & Lawler, 1999).  Reichers 
(1985) menar att individer kan vara engagerade till flera områden inom 
organisationen såsom avdelningar, arbetsgrupper, medarbetare, 
fackförbund, företagsledning, förman, mm. Enligt Becker (1992) är 
delengagemang åtskilda från engagemanget till organisationen som helhet, 
och att delengagemangen förutspår arbetstillfredsställelse, medborgarskap i 
organisationen, sociala beteenden mm. En intressant aspekt som Meyer & 
Allen (1997) tar upp är det faktum att många studier visar att det är det 
lokala engagemanget är det som är starkast och att frågan har tagits upp om 
det inte är så att det organisatoriska engagemang som många skalor mäter i 
själva fallet mäter det lokala engagemanget till närmaste ledare eller den 
enhet vilken anställda arbetar i. Enligt Hunt & Morgan (1994) medför en 
ökning av organisationsengagemanget förbättrade prestationer. De menar 
vidare att det inte finns några direkta kopplingar mellan delengagemang 
och prestationer men att olika delengagemang leder till att engagemanget 
förstärks. Detta i sin tur led till att olika delengagemang indirekt förbättrar 
organisationens prestationer och resultat. Reichers (1985) menar dock att 
det kan finnas motstridiga engagemang mellan anställda och mellan olika 
enheter inom organisationen. Detta kan tolkas som att det skulle kunna 



minska prestationerna och resultat för organisationen som helhet. Som 
synes finns det olika åsikter om delengagemangens effekter men Hunt & 
Morgan (1994) drar ändå slutsatsen att olika delengagemang inverkar 
positivt för organisationer och att det inte finns några belägg att känna 
någon oro för att olika delengagemang utvecklas inom organisationen. 
 
 

 
       
      Multipelt 
    engagemang 

 Arbetsgrupp 

 Medarbetare 

   Kund 

   Enhet 

 
Figur 4, multipelt engagemang, egen figur 
 
I modellen ovan illustreras exempel på vilka olika riktningar 
delengagemangen kan ta. Detta räcker dock inte för att belysa multipelt 
engagemang, för att förstå innebörden i detta begrepp behöver banden till 
olika delar belysas. Reichers (1985) menar att desto kortare banden är 
mellan individen och olika områden såsom arbetsgrupper, medarbetare, 
företagsledning, fackförbund mm desto starkare är deras engagemang. Det 
kan även vara så att en stor del av anställdas engagemang inte är riktat 
inom organisationen utan mot kund vilket är fallet med många 
organisationer som bedriver konsultverksamhet. Det fysiska avståndet 
mellan sin organisation och kund som är utanför sin organisation, kan göra 
så att gränserna mellan dessa upplevs otydliga. Enligt Alvesson (2001) är 
organisationsengagemanget i sådana situationer vikigt då det skapar en 
grund för vem medarbetarna förväntas vara engagerade och lojala mot. För 
att titta på bandens styrka behöver multipelt engagemang ytterligare 
belysas. Lawler & Mueller (1999) menar att en anställd inte bara har en 
part mot vilket de har engagemang till, utan att det finns flera olika 
engagemangssfärer som anställda ingår i. Individen är ofta engagerad i 
olika konstellationer och dessa kan påverka individens engagemang till de 
olika sfärer som de ingår i. De menar vidare att den sfär som ger individen 
störst förmåga att styra sina arbetsförhållanden och ger tillbaka mest i form 
av exempelvis psykologiska, sociala, monetära belöningar tenderar 
individer oftast ha ett större engagemang till. Enligt Lawler & Mueller 
(1999) söker sig individer automatiskt till de sfärer som bäst kan uppfylla 
deras behov och att det psykologiska och fysiska avståndet till sfären 
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påverkar en anställds engagemang. De menar vidare att individer tenderar 
att tillskriva negativa och positiva arbetsegenskaper till den sfär i vilket 
dessa uppstår och inte i samma grad till de andra sfärerna.  
 
I modellerna nedan visar vi hur engagemangets fokus kan skifta beroende 
dels på det fysiska avståndet till sin ursprungliga arbetsgivare men även att 
styrkan i delengagemangen kan variera beroende på individens preferenser. 
I modell (b) illustreras ett exempel där individen har ett starkare band till 
både sin kund och profession än mot organisationen som helhet som i 
modell (a). Detta kan tänkas vara representativt för anställda som arbetar 
mycket ute hos kund vilket t ex är kännetecknande för konsulter. 
Modellerna visar att engagemang inte bara kan ses som något enbart riktat 
mot organisationen utan att engagemanget är något mer komplext och mer 
dynamiskt än så.  Modellerna exemplifiera en vanlig syn på en anställds 
engagemang. Sfären som är den anställdes engagemang i modellen visar 
att individen kan var både knutet till den organisation i vilket den individen 
innehar en anställning, mot sin profession och kund. 
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Figur 5, Engagemangssfär, egen figur   
 
Vi har även valt att i modellerna förlägga den anställdes engagemangssfär 
så att den innefattar olika stora delar av de olika enheter som 
engagemanget kan riktas mot för att visa på att förhållandet är dynamiskt 
och påverkas av de olika delarnas inbördes förhållande.   
När dessa fyra inledande delar i referensramen är redovisade så är de mest 
grundläggande bitarna belysta inom engagemang. Detta bör ha gett en rik 
bild över områdets spännvidd varpå vi ämnar återge vår ståndpunkt och 
avstamp inom engagemang. 
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3 . 5  VÅR   S YN   PÅ  ORGAN I SATOR I S K T  

ENGAGEMANG  

 
Vi har i tidigare stycken belyst olika engagemangsteorier, kategoriseringar 
och definitioner för att dels visa på den bredd och djup som finns inom 
ämnet och nu vill vi avslutningsvis genom en kort sammanfattning förklara 
vår ståndpunkt.  Vi anser att Meyer & Allens (1993, 1997) kategorisering 
fångat de mest centrala delarna av flera olika engagemangsteorier och i 
deras engagemangskategorisering ser vi tydliga spår av flera liknande 
kategoriseringar vilket gör att vi kunnat urskilja återkommande mönster. 
 
Meyer & Allens (1993, 1997) engagemangsteori ger oss även ett 
mätinstrument som är väl beprövat. Detta mätinstrument består av 18 
frågor vilka är uppdelade på affektiv som är en individs emotionella 
koppling till organisationen, instrumentellt som är en individs investerings- 
och kostnadsmässiga koppling till organisationen och slutligen det 
normativa som är en individs moraliska koppling till organisationen. Att 
använda sig av flera frågor för att studera engagemang anser vi vara en 
fördel och nödvändighet. Detta då vi i andra studier fann att det blivit svårt 
att uttala sig om engagemang när endast en fråga använts för att fånga 
engagemangets komplexitet. 
 
Utifrån ovanstående resonemang delar vi vår syn på engagemang med 
Meyer & Allen och detta kommer sedan att främst ligga till grund inför 
analysarbetet. 
 
 

3 . 6  ENGAGEMANGSFAKTOR ER  

 
Detta kapitel handlar om mer konkreta faktorer som vi avser att främst 
belysa ur Meyer & Allen affektivt, instrumentellt och normativt 
engagemangperspektiv. Det är många olika faktorer som påverkar 
engagemang och vilka faktorer som påverkar starkast är inte helt lätt att 
avgöra. Individers värderingar och preferenser skiljer sig i olika grad men 
många studier visar ändå på återkommande faktorer som visat sig påverka 
engagemangets olika delar (Lawlers & Mueller1999; Gaertner 1999; 
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Meyer & Allen 1991). Meyer & Allen (1991) menar att termen 
engagemang har sitt ursprung och påverkas av tre olika faktorer. Dessa är; 
de personliga karaktärsdrag individer innehar, organisationens struktur och 
arbetserfarenheter. Steers & Porter (1983) delar upp dessa faktorer i fyra 
delar som kan påverka attityden och graden av engagemang till 
organisationen: 1) faktorer som beskriver karaktären på den anställde i 
organisationen, 2) faktorer som beskriver karaktären på arbetet, 3) faktorer 
som beskriver karaktären på organisationen där arbetsuppgifter sker och 4) 
den anställdes arbetserfarenhet. Skillnaden som Steers & Porter gör jämfört 
med Meyer & Allen är att Steers & Porter delar upp organisationens 
struktur i arbetets karaktär och organisationens karaktär. Vi har valt att 
belysa faktorerna ur dessa fyra delar då det finns många faktorer som är 
mer specifika för respektive del. Detta ger en rikare nyans av de 
engagemangspåverkande faktorerna och det möjliggör en mer detaljrik 
analys.  
 
 

3.6.1 Individfaktorer 

 
Många undersökningar visar att engagemang är positivt relaterat till ålder 
men negativt relaterat till utbildningsnivå vilket får stöd av flera 
framstående forskare (Steers, 1983; Meyer & Allen, 1993; Glisson & 
Durick, 1988; O`Reilly & Caldwell, 1981; Angle & Perry, 1981). En 
vanlig förklaring till detta är att stigande ålder och minskande 
utbildningsnivå tenderar att reducera möjligheten till att erhålla önskad 
alternativ utbildning och därför tenderar detta att begränsa individen till 
dennes nuvarande organisation.  
 
Gilbert & Ivancevich (1999) menar att åldersfaktorn påverkar individens 
uppfattade möjligheter att hitta alternativa arbeten varpå organisationen 
som individen arbetar i ses som den mest lämpliga arbetsplatsen. Mowday 
et al (1982) menar att detta kan leda till en ökad psykologisk koppling då 
den anställde uppfattar en ökad vinst med att stanna kvar i organisationen.  
 
Meyer & Allens (1997) har visat att mängden alternativa jobbalternativ är 
med i beräkningarna när individer funderar på sin arbetssituation och 
därmed är det en påverkande och korrelerande faktor till instrumentellt 
engagemang. Desto fler möjligheter en anställd innehar desto svagare 
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instrumentellt engagemang har den anställde Detta anser vi vara en logisk 
följd av resonemanget att anställdas instrumentella engagemang är knutet 
till de upplevda kostnader respektive vinster med att stanna kvar i 
organisationen. Vi tycker det är viktigt att poängtera att det är den 
anställdes upplevda kostnad och vinst som avgör och inte de faktiska vilket 
kan försvåra eller förenkla organisationers arbete med att bibehålla 
anställda.  Conway (1990) menar däremot att den anställdes investeringar 
som finns ackumulerande i organisationen kommer att stiga med den 
anställdes ålder och anställningstid varpå kostnaden av att lämna 
organisationen skulle bli allt för stor, vilket enligt O`Reilly & Caldwell 
(1981) även tyder på ett instrumentellt engagemang. 
 
Mowday et al (1982) menar även att en av anledningarna till utbildning 
påverkar negativt kan vara att individer med högre anställning innehar 
större förväntningar för vad organisationen kan erbjuda och att de känner 
en starkare koppling till det yrke.  
 
Lincoln & Kalleberg (1990, i Conway, 1990) menar dock att äldre ofta 
upplever mer autonomitet och inre belöningar på grund av de har kommit 
längre på karriärstegen och har på så vis erhållit fler befordringar än deras 
yngre medarbetare vilket kan ge en förklaring till att ålder har visat sig 
vara positivt relaterat till engagemang. Lincoln & Kalleberg (1990) menar 
att medarbetare som inte kommit lika långt i karriären upplever att de inte 
har samma delaktighet i beslut, befordringsmöjligheter osv. vilket enligt 
oss kan tänkas vara en del av personliga behov och förväntningar av 
organisationen och på så vis påverka engagemanget. Enligt Conway (1990) 
så kommer medarbetare i detta fall och med längre anställningstid 
identifiera sig mer med organisationens mål och enligt O’Reilly & 
Chatman, 1986 även lägga ner mer energi på att se till att dessa mål uppnås 
och att detta således skulle visa på ett affektivt engagemang. Meyer & 
Allen (1993) menar vidare att kopplingen mellan antal år i samma 
organisation och starkt affektivt engagemang även kan förklaras rationellt 
genom att de som stannar kvar längre i ett och samma företag följaktligen 
innehar en starkare koppling till företaget och de som inte har haft samma 
engagemang har därmed avslutat sin anställning. Mathieu & Zajac (1990) 
studier visat att det finns signifikant korrelation mellan både ålder och 
antal år inom samma organisation till affektivt engagemang. 
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Gilbert & Ivancevich (1999) har testat ålder och anställningstid i en studie 
och kunde där inte finna statistisk signifikans för att dessa två faktorer 
skulle vara positivt relaterat till engagemang. De menar att dessa faktorer 
inte är lika starkt kopplade till organisationsengagemanget som tidigare 
studier visat. En förklaring till detta kan vara att högre utbildning gör 
individen mer attraktiv på arbetsmarknaden och denne blir inte lika 
beroende av nuvarande organisation varpå engagemangsgraden blir lägre 
till organisationen som helhet och istället troligtvis större till sin profession 
eller bransch (Steers & Porter, 1983). 
 
Angle & Perry (1981) fann i sin undersökning att kvinnor var mer 
engagerade till sin organisation vilket var förvånande då männen i deras 
undersökning var både äldre och hade i regel en längre anställningstid 
vilket har framgått i flertalet observationer vara positivt relaterat till 
engagemang. Förklaringen de ger till detta är att männen i undersökningen 
var mer mobila än kvinnorna i deras arbeta och blev på så vis inte 
begränsade till den nuvarande organisationen. Det finns flera studier som 
visar på att desto mer mobil individen är i sitt arbete desto mindre 
engagemang till organisationen (Steers, 1977). Gilbert & Ivancevich 
(1999) relaterar detta till utbildningsnivå och menar att ju högre utbildning 
individen har desto mer mobil i sitt arbete tenderar denne att vara. De fann 
dock inte i sin undersökning statistisk signifikans att högre utbildningsnivå 
skulle innebära ett lägre engagemang. Grusky (1966, i Mowday et al, 
1982) menar däremot att andledningen till varför kvinnor visar ett starkare 
engagemang är för att de under sin anställningstid har fått kämpa mer än 
vad män har gjort för att erhålla den ställning som de innehar. Kvinnor 
tenderar därför att värdesätta sitt organisatoriska medlemskap då de har 
kämpat för att tillhöra den. Mathieu & Zajac (1990) har dock i studier 
beträffande kopplingarna mellan demografiska variabler och engagemang 
visat att det inte finns några adekvata korrelationer mellan kön och 
engagemang. 
 
Känslor och tillfredsställelse av psykologiska behov är något som starkt 
påverkar individens engagemang till organisationen. Flera forskare såsom 
Porter (1975), Steers (1977), Steers & Porter (1983), menar att faktorer 
som prestationsbehov att individens förväntningar infrias av arbetet och att 
grundläggande behov uppfylls spelar en central roll för individens 
engagemang till organisationen. Enligt Meyer & Allen (1993) bidrar 
faktorer inom känslor och tillfredsställelse av psykologiska behov i första 



hand till att ett känslomässigt engagemang uppstår vilket Meyer & Allen 
(1993) benämner som ett affektivt engagemang. Iverson et al (1996) menar 
att detta känslomässiga engagemang härrör till den anställdes accepterande 
och införlivande av organisationens värderingar, attityder och trossatser. 
Dessutom menar de att det känslomässiga engagemanget innebär villighet 
att anstränga sig extra för att nå organisationens mål 
 
Avslutningsvis har vi i modellen nedan sammanfattat från denna del de 
mest centrala faktorerna som påverkar engagemang. 
 
 

  Individ 
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• Attityder  
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med att byta jobb 
• Föreställda bristen på 

alternativa jobb 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6, Individfaktorer, egen figur 
 
 

3.6.2 Arbetsfaktorer 
 
Flera studier har visat att det finns ett positivt samband mellan 
arbetsfaktorer såsom utvecklande arbetsuppgifter, autonomi, 
beslutsfattande och variation på arbetsuppgifterna (Steers, 1977). Suliman 
& Iles (2000) fann i en undersökning att maktlöshet var negativt korrelerad 
med engagemang vilket ger ytterligare stöd för att faktorer som 
delaktighet, beslutsfattande, och autonomitet är centrala 
engagemangsskapande faktorer. 
 
Mathieu & Zajac (1990) studier visar att arbetskaraktäristiska faktorer 
visade starkare korrelation till affektivt engagemang än de individuella 
faktorer, vilket visar än mer vikten av det faktiska arbetet och de 
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påverkande faktorerna. Likaväl visar deras studie på att en individs 
engagemang är starkt knutet till arbetsrollen för att både rollotydlighet och 
rollkonflikter påverkar engagemanget negativt. Enligt Glisson & Durick 
(1988) är det främst två faktorer som påverkar arbetstillfredsställelsen och 
dessa är rolltydlighet och möjlighet till användandet av flera färdigheter. 
De menar även att arbetstillfredsställelsen och organisationsengagemanget 
är starkt korrelerade varpå de tidigare nämnda faktorerna även kommer att 
påverka engagemanget. De menar att desto större rollotydlighet desto lägre 
kommer arbetstillfredsställelsen att vara och således även 
organisationsengagemanget.   
 
Enligt McGregor (1960) påverkas organisationens produktivitet av 
individens tillfredsställelse och dennes psykiska och känslomässiga behov. 
Individens arbetsbenägenhet påverkas således av hur denne känner för 
organisationen dvs. individens attityder till arbetet, överordnande och 
arbetskollegor. Mowday et al (1982) menar att individers organisatoriska 
engagemang starkt påverkas av deras individuella utveckling. Redan här 
kan det skönjas en utbytesrelation mellan anställd och organisation, där 
individen utnyttjar organisationen för att kunna uppfylla sina egna behov. 
 
Möjligheten för de anställda att vara med och bestämma sin 
kompetensutveckling är något som Glissons & Duricks (1988) studier visar 
har en stark korrelation till jobb tillfredställelse och även direkt till 
engagemang. De har även kommit fram till att det är inom gruppen 
uppgiftens karaktäristiska som de starkaste korrelationsvariabler till 
engagemang finns. Det är variabler såsom arbetsuppgiftens karaktär, 
variation, rollkonflikter och vaga rollbeskrivningar som främst har ett 
samband till engagemang. 
 
Att kunna identifiera sig med arbetsuppgiften, känna att arbetsuppgiften är 
betydelsefull, få möjlighet till användandet av flera färdigheter samt att ha 
en tydlig arbetsroll är viktiga engagemangsskapande faktorer (Glissons & 
Duricks 1988; Steers & Porter 1983; Gaertner 1999). Mowday et al (1982) 
menar att de anställdas engagemang stärks ytterligare när de tilldelas mer 
krävande arbetsuppgifter. Detta skapar en identitet för individen på dess 
arbetsplats och ger en känsla av tillfredsställelse, stabilitet och trygghet. 
Ostroff (1992) menar att om individen känner tillfredsställelse, är 
engagerad och väl trygg i sin arbetsroll så kommer detta att leda till att 



individen är mer villig att arbeta för att nå organisationens mål samt att 
individen mer hängivet kommer att erbjuda organisationen dennes tjänster.  
Enligt Ostroff (1992) kommer detta att öka organisationens effektivitet. 
Motsatsen däremot är en mer missnöjd individ som bara kommer att göra 
det som är absolut nödvändigt eller i värsta fall mindre vilket istället 
kommer att minska organisationens effektivitet. Detta innebär att beroende 
på hur tillfreds de anställda är i ett företag med sin situation så skapas det 
olika beteenden och därmed även olika ageraranden i organisationen. 
 
Arbetsutmaningar har kopplingar till individens engagemang då det ofta 
innebär att individen får använda sig av sin kunskap och kompetens för att 
lösa uppgiften. Att få utmanande arbetsuppgifter kan även visa på att 
organisationen känner förtroende för individen vilket stärker individens 
upplevda egna betydelse för organisationen. Detta kan innebära att 
individen anstränger sig mer och ökar sin effektivitet och prestation i 
arbetet. (Steers & Porter, 1975)  
 
Steers (1977) fann dock en svag relation mellan engagemang och 
prestation och menar att detta kan vara beroende av 
organisationens/arbetets karaktär. Steers (1977) menar att låg- eller 
medelpresterande individer är mer bekväma i en miljö med små 
utmaningar medan högpresterande individer istället söker utmaningar på 
andra ställen. I en liten utmanande miljö kommer således organisationen 
att få en mindre kreativ eller produktiv arbetsstyrka men denna 
arbetsstyrka behöver nödvändigtvis inte ha ett lågt engagemang.  
 
Avslutningsvis har vi i modellen nedan sammanfattat från denna del de 
mest centrala arbetsrelaterade faktorerna som påverkar engagemang. 
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• Kompetensutveckling  
• Delaktighet 

 
 
 
 
 
 
Figur 7, Arbetskaraktäristiska faktorer, egen figur 
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3.6.3 Organisationsfaktorer 

 
Organisationens miljö spelar en avgörande roll för individens engagemang 
och i denna miljö kan man säga att spelreglerna sätts. Med detta menas att 
organisationen karaktär kommer att avspeglas på ledarskap, 
kommunikation, karriär, delaktighet osv. vilket får betydelse för om 
individens förväntningar och behov införlivas eller inte. I och med detta 
syns tydligt vikten av en bra matchning mellan organisationen och 
individen vilket O'Reilly et al. (1991) kallar för person – organisations 
passning (P-O fit). Denna matchning kan enligt Meyer & Allen (1991) vara 
hur individen ser på sina egna värderingar och mål och om dessa 
överensstämmer med organisationens. Om inte denna matchning fungerar 
kan individen komma in i organisationen med värderingar, förväntningar 
och behov som organisationen inte kan införliva eller att individen i sin tur 
inte lever upp till organisationens förväntningar. Person – organisations 
passning kommer att påverka relationen mellan bägge parter samt även 
engagemangsgraden. Detta kan relateras till ett affektivt engagemang då 
individen lättare accepterar eller delar organisationens värderingar. 
O'Reilly et al. (1991) menar att om matchningen är bra så kommer 
individen att utveckla positivare arbetsattityder, vara mer tillfredsställd 
med sitt jobb, vara mer engagerad och hängiven till sin arbetsgivare och ha 
för avsikt att stanna längre inom organisationen än om matchningen inte 
fungerat väl.  
 
Det finns dock vissa specifika organisationsfaktorer som lyfts fram av 
olika forskare som har visat sig påverka individens engagemang. Glissons 
& Duricks (1988) menar att organisationens ålder och ledarskap bäst 
förutspår organisationsengagemang. Enligt Steers (1977) kan 
organisationens ålder fungera som en indikator för  pålitlighet och kan på 
så vis enligt oss stärka engagemanget på grund av att organisationen ses 
som en trygg och säker arbetsplats genom att den funnits med länge och 
klarat sig igenom svackor i ekonomi etc. Det är viktigt att poängtera att 
individer som känner sig väl omhändertagna och rättvist behandlade 
utvecklar sitt organisatoriska engagemang mycket snabbare vilket visas i 
Eisenberger et al (1986) studier. Att organisationen upplevs som stödjande 
och rättvis kommer enligt Meyer & Allen (1997) att påverka utvecklingen 
av ett affektivt engagemang. Detta är speciellt viktigt för nyanställda, att de 
känner stöd och får rättvis behandling kommer starkt att påverka deras 
inställning till organisationen. Morris & Steers (1980) studier visar att en 
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decentraliserad organisation påverkar affektivt engagemang positivt men 
samtidigt visar en annan studie av Mathieu & Zajac (1990) att en sådan 
koppling är ytterst svag. Enligt Konovsky & Cropanzano (1991) är det 
beroende på hur väl organisationen lyckas att förmedla budskap och 
information ner genom organisationen. Desto bättre organisationen lyckas 
med detta desto starkare affektivt engagemang visar de anställda. 
 
Ledarskap har visat sig vara en viktig faktor för engagemang, desto mer 
ledarskapet uppskattas av de anställda desto starkare blir engagemanget 
(Glissons & Duricks 1988). Ett uppskattat ledarskap kan fungera som en 
motivationsfaktor för individen och enligt Steers (1977) har högt 
motiverade individer en starkare önskan att stanna inom organisationen 
och detta kommer sannolikt i så fall minska personalomsättningen samt 
öka närvaron. Enligt Steers & Porter (1983) är högt engagerade individer 
mera benägna att delta i främjandet av organisationens mål även om inte 
uppgiften i sig är tilltalande eller att den inte krävs inom arbetets ramar då 
denne ser till de övergripande målen. 
 
Brown (1994) menar att när den anställde får feedback på dennes 
prestationer av överordnande samt att den anställde får vara delaktig i 
beslutsfattande så kommer engagemanget förstärkas. Hon relaterar detta 
till Meyer & Allens tre engagemangsdelar och menar att graden av 
affektivt engagemang kommer att vara starkare än både instrumentellt och 
normativt engagemang. Detta engagemang yttrar sig i att den anställde 
kommer att stanna i organisationen pga. att denne önskar att stanna och är 
således starkare än behovet av att stanna eller känslan av att det är ens plikt 
att stanna. Detta visar att ledarskapsstil kan vara en viktig variabel då 
ledarskapet kan avgöra individens delaktighet, autonomitet osv. Enligt 
Argyris (1964) i Ostroff (1992) så är ömsesidigt förtroende och bra 
kommunikation till överordnande och arbetskollegor centralt för 
tillfredsställelse och positiva attityder vilket enligt Steers & Porter (1983) 
utgör en väsentlig grund för engagemang. 
 
Gomez-mejia & Balkin (2001) tar upp en intressant kognitiv aspekt i 
diskussionen kring lön och hur den påverkar individen och menar att 
beroende på individernas riskbenägenhet påverkar lönens form de 
anställdas vilja att stanna kvar i organisationen. De menar vidare att en 
riskobenägen individ tenderar att kvarstanna i en organisation som 
tillämpar fast lön och vänds resonemanget kan det verka rimligt att en 



riskbenägen föredrar en provisionsbaserad lön då denna är villig att 
acceptera en viss risk i utbyte mot bättre ersättning. Gaertner (1999) studier 
konstaterar en låg korrelation mellan lön och engagemang vilket indikerar 
att det finns ett väldigt lågt samband mellan lön och engagemang. Pfeffer 
& Lawler (1980) studier instämmer i det faktum att lön i sig inte har en 
direkt påverkan på jobb tillfredställelse och engagemang men att lönen 
måste ha en rätt nivå relativt sätt till medarbetare inom organisationen och 
kollegor i andra organisationer, alltså en marknadsmässig lön. Rättvis på så 
sätt att det ger de anställda en signal om hur de relativt ligger till i lön 
gentemot sina medarbetare. 
 
Olika förmåner och faktorer som följer av att arbeta i en viss organisation 
såsom pensionsmedel, status, anställningstrygghet med mera visar enligt 
Whitener & Walz (1993) en positiv korrelation till instrumentellt 
engagemang. Även om individen inte trivs med sitt arbete och egentligen 
skulle vilja byta organisation så kan dessa bitar vara allt för kostsamma att 
förlora. Koppling kommer då av att individen rättfärdigar sin situation 
genom dessa förmåner och faktorer. Gaertner (1999) har i sina 
engagemangsstudier funnit att en organisations karriärmöjligheter påverkar 
de anställdas engagemang  
 
Avslutningsvis har vi i modellen nedan sammanfattat från denna del de 
mest centrala faktorerna som påverkar engagemang. 
 Organisations 

faktorer 
• P-O fit 
• Organisationens   
  ålder 
• Ledarskap 
• Pålitlighet 
• Stöd 
• Rättvis 
• Decentralisering 
• Förmedla 
   budskap 
• Information 
• Lön 
• Förmåner 
• Karriär 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 8, Organisationsfaktorer, egen figur 
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3.6.4 Arbetserfarenhet  

 
Enligt Steers (1977) påverkas engagemanget av arbetserfarenheten under 
den anställdes anställningstid. Arbetserfarenheten spelar en central roll för 
individens engagemang och Glissons & Duricks (1988) menar att 
arbetserfarenhet är den viktigaste delen för engagemang. Vi anser att 
förklaringen till detta kan ges av att under individens anställningstid 
utvecklas individens attityder och relationer till organisationen. Åt vilket 
håll detta utvecklas beror till stor del på faktorer som nämnts i ovanstående 
faktordelar. Arbetserfarenheten kan enligt Steers (1977) ses som en stor 
socialiseringskraft som har en stor påverkan i vilken utsträckning det 
psykologiska tillståndet formas med organisationen. Det är erfarenheter av 
organisationens pålitlighet och förtroende, personliga investeringar i 
organisationen och personlig betydelse för organisationen samt belöningar 
eller att förväntningar realiseras som starkast kommer att påverka 
individens engagemang till organisationen. Wanous (1992) ser 
organisatorisk socialisation som en process där individen lär sig 
organisationens basvärderingar och mål, meningen med dessa, 
arbetsförpliktelser, accepterade arbetsbeteenden och andra principer för att 
få vara kvar i organisationen. Steers (1977) förklaring till vikten av dessa 
variabler är att individen kommer till organisationen med vissa behov, 
önskningar, färdigheter osv. och förväntar sig att finna en arbetsmiljö där 
de kan tillvarata sina förmågor och tillfredsställa många av sina 
grundläggande behov. När organisationen kan tillgodose dessa finns det 
betydligt större chans att engagemanget kommer att förstärkas. Med 
ovanstående i åtanke anser vi att om inte individen t.ex. känner förtroende 
för organisationen eller att organisationen misslyckas att ge individen en 
tillfredställande arbetsmiljö kommer engagemanget att avta 
 

   Arbets- 
erfarenhet 

• Socialiseringskraft 
• Personliga  
   investeringar  
• Personlig  
   betydelse 
 
 Utvecklandet av: 
• Attityder  
• Relationer  
• Erfarenheter

  
 
 
 
 
 
 
 
Figur 9, Arbetserfarenhet, egen figur 
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Nu när en mängd olika engagemangspåverkande faktorer åskådliggjorts 
tänkte vi visa på tänkbara effekter som kommer utifrån engagemang. Med 
detta vill vi belysa att organisationen kan åtnjuta en nytta i att ha engagerad 
personal. För att tänkbara effekter ska kännas hanterbara ämnar vi även att 
kortfattat återge exempel på hur man kan skapa och bevara engagemang 
inom organisationen. 
 
 
3 . 7  E F F E K T E R  AV   ENGAGEMANG / B YGGA  

ENGAGEMANG  

 
Det kommer alltid att finnas ett naturligt mänskligt behov av att tillhöra 
eller identifiera sig vilket är ett behov organisationer kan tillgodose. 
Organisationen uppfyller en individs behov av tillhörighet vilket minskar 
känslan av alienation vilket har visats sig vara ohälsosamt vid allt för långa 
tidsperioder. (Kahn, 1982) I och med att fler och fler organisationer 
bedriver sin verksamhet genom diverse projekt och oftast ute hos kund så 
ökar de anställdas interaktion med presumtiva arbetsgivare och mindre 
interaktion med dess ursprungliga arbetsgivare. Detta ställer högre krav på 
hur organisationer skapar och bibehåller rätt personal för att inte mista 
viktig kompetens till andra organisationer, men också för att öka de 
anställdas prestation och måluppfyllelse gentemot arbetsgivaren och inte 
enbart gentemot kund. Även om det bara finns låga grader av korrelation 
mellan engagemang och arbetsbeteende och prestation så behövs det bara 
ytterst liten förändring i ett arbetsbeteende för att det ska resultera i stor 
förändring på företagets resultat (Meyer and Allen, 1997). 
 
Men är engagemang viktigt i denna tidsålder då fler och fler byter jobb i en 
allt snabbare takt? Vi svarar givetvis ja på den frågan då ”kärnanställda” 
och ”kärnkunskapen” är en allt viktigare framgångsfaktor i vår undersökta 
kontext. Detta gör att det blir allt viktigare för företag att bibehålla den 
kompetens som är vital för företagets långsiktiga överlevnad.  
Utvecklandet av engagemang binder på ett eller annat sätt individen till en 
organisation och för att se på betydelsen av detta kommer vi i nästa del mer 
konkret återge effekter som kunnat urskiljas tidigare i referensramen. 
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3.7.1 Effekter 

 
Individers engagemang påverkas starkt av känslor och tillfredsställelse av 
psykologiska behov. Katzenbach (2000) m.fl. menar att när individers 
engagemang till organisationen uppkommer genom en känslomässig 
tillfredställelse så får det fördelaktiga effekter för organisationen. 
Medarbetare som känner arbetstillfredsställelse är enligt Ostroff (1992) 
mer flexibla och samarbetsvilliga än de som inte känner tillfredsställelse i 
sitt arbete. Enligt Organ (1988) kan en hög nivå på engagemanget resultera 
i positiva effekter för organisationen vid förmedlandet och bemötandet av 
omstruktureringar och förändringar då medarbetarna är mer mottagliga och 
förstående av organisationens villkor. Meyer et al (1993) delar detta 
synsätt och menar att det främst är åtgärder inom den känslomässiga 
kategorin av engagemangsskapande faktorer som bidrar till att affektivt 
engagemang uppstår. Vidare påverkar det instrumentella engagemanget 
arbetstillfredsställelsen negativt medan det råder osäkerhet huruvida 
organisationens produktivitet påverkas negativt eller om den är oberoende 
av instrumentellt engagemang (Finnegan, 2000). Meyer et al (1993) menar 
även att det instrumentella engagemanget dämpar förekomsten av de andra 
engagemangstyperna, vilka har positiva effekter, och att det instrumentella 
engagemanget därmed verkar negativt för organisationer. 
 
Rekrytering och frånvaro medför höga kostnader för organisationer, vilka 
blir lägre om personalomsättningen och frånvaron minskar. Det har visat 
sig att antalet frivilliga dagar som anställda är ifrån sitt arbete är negativt 
korrelerat med affektivt och instrumentellt engagemang vilket innebär att 
anställda tenderar att inte frivilligt vara ifrån sitt arbete vid högre grad av 
engagemang (Meyer et al., 1993). Steers & Porter (1983) menar att högt 
engagerade individer är mera motiverade av att närvara/delta för att främja 
organisationens mål även om inte uppgiften i sig är tilltalande eller att den 
inte krävs inom arbetets ramar då denne ser till de övergripande målen. 
 
När det gäller att påvisa om engagemang har en effekt på 
personalomsättningshastigheten så visar flera studier att det finns en 
korrelation och att det är främst affektivt engagemang som har den 
starkaste korrelationen (Mathieu & Zajac 1990, Meyer & Allen 1997). 
Personalomsättning har dock visat sig samvariera med samtliga former av 
engagemang medan förbättrade prestationer, arbetstillfredsställelse och 
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frånvaro endast påverkas positivt av det affektiva och normativa 
engagemanget. I en sex års longitudinal studie visade Sheridan (1992) att 
företagskulturer som uppmuntrar interpersonella relationer var mer 
sannolika att uppvisa lägre personalomsättning än andra företagskulturer. 
Ryktet torde även förbättras bland de organisationer vars anställda känner 
ett högt engagemang. Vi anser det vara rimligt att tro att ett gott rykte 
främst underlättar vid rekrytering av ny personal men att det även kan 
påverka företags försäljning. Studier av Steers & Porter (1983) har visat på 
att om individen väljer att stanna inom organisationen så förstärks 
engagemanget över tiden. Detta innebär att ålder och anställningstid är 
positivt relaterat till engagemang, och att det tyder på ett affektivt 
engagemang. 
 
Enligt Irving et al (1997) medför ökat engagemang även en bättre 
prestationsnivå. Engagerade medarbetare arbetar mer produktivt och gör 
färre fel, vilket medför kostnadsbesparingar för organisationer, i form av 
minskat antal reklamationer, returer och kassationer (Liukkonen, 1989).  
Steers & Porter (1983) menar dock att engagemang och arbetseffektivitet 
har en relativ svag positiv relation. De menar dock att engagemanget 
påverkar graden av ansträngning individen lägger ner på arbetet och detta 
kommer med all säkerhet att påverka den faktiska prestationen. 
 
 

3.7.2 OCB 

 
Meyer and Allen (1997) menar att en av de viktigaste effekterna av 
engagemang är att den anställda visar beteenden och verkar för 
organisationens framgång på ett sätt som går utöver arbetsbeskrivningen. 
Dessa extraordinära beteenden brukar även kunna betecknas som OCB 
(Organizational citizenship behavior).  Organ (1988) har i ett försök att 
tydliggöra OCB: s olika beståndsdelar valt att kategorisera OCB i fem 
olika kategorier vilka behandlar de främsta aspekter av OCB och dessa är: 
 
Altruism – Inom denna kategori innefattas individers förmåga att se utöver 
och förbi sin egennytta och verka för allmännyttan. 
Artighet – Individer respekterar och är hövliga gentemot varandra vilket 
kan ledda till att konfliktfrekvensen minskar. 
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Sportmanskap – Inom en organisation finns det de som vinner mer av 
andras starka engagemang och de som upplever negativa aspekter. Det kan 
vara av oerhörd vikt för organisationen att individer klarar av både 
negativa och positiva konsekvenser av individers varierande starka 
organisatoriska engagemang. 
Dygd/moral – Varje individ har en moralisk förpliktelse att verka för 
organisationens framgång och fortlevnad. 
Ansvarskänsla – En organisations regelverk och styrning har sina 
begränsningar när det gäller att utveckla organisationen vilket anställda bör 
vara medvetna om. Det krävs att en organisations anställda tar eget ansvar 
utöver de vanligt definierade roll- och arbetsbeskrivningar för att verka för 
organisationens utveckling och fortlevnad 
 
 

3.7.3 Effekter - ej bara positivt 

 
Randall (1987) menar att engagemang inte bara resulterar i efterfrågade 
och positiva effekter utan kan även orsaka negativa konsekvenser. Nedan 
kommer några exempel där organisatoriskt engagemang resulterat i 
negativa konsekvenser för företaget. När engagemanget är starkt kan det 
orsaka att de anställda utan att ifrågasätta organisationens agerande blint 
följer denna oberoende av organisationens agerande. Detta kan leda till att 
ingen anställd tänker utanför de traditionella ramarna och ibland 
ifrågasätter organisationens agerande. I samband med att anställda innehar 
ett starkt engagemang till organisationen så finns det även en risk att det 
inte bildas några förändringsincitament utan att anställda väljer att 
bibehålla status quo. Ett starkt organisatoriskt engagemang kan även 
minska en anställds upplevda behov av att vidareutveckla sig och sin 
kompetens och på så sätt hålla sig eftertraktad på arbetsmarknaden ifall 
anställningen skulle upphöra. Randall (1987) 
 
Salmela-Aro & Nurmi (2004) menar att det är människor som påvisar ett 
starkt organisatoriskt engagemang och hög motivation som riskerar att bli 
utbrända och att fritidsintressen kan ha en buffrande effekt för utbrändhet. 
Detta speglar engagemangets dubbelsidiga mynt, att för stark 
organisatoriskt engagemang ibland även kan verka negativt och leda till 
utbrändhet. 
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3.7.4 Bygga engagemang 

 
Enligt Salancik (1977) kan individens engagemang påverkas via dennes 
psykologiska egenskaper. Genom detta är det möjligt att manipulera 
individers engagemang i önskad riktning. Utan engagemang skulle 
individen med all säkerhet även ägna sig åt uppgifter som inte gagnar 
organisationen. Salancik (1977) menar att den enklaste vägen att öka 
individens engagemang är att synliggöra individens identifikation med 
organisationen. Genom att synliggöra individens handlingar för 
organisationen så ökar kännedomen för andra om t ex ett åtagande som 
individen gjort. Man kan likna detta vid uttrycket ”vad du inte vet, lider du 
inte av”. Omvänt kan individen inte förneka åtagandet vilket gör att 
beteendet som gav upphov till åtagandet inte kan återkallas. Detta skapar 
ett engagemang som kan liknas vid normativt engagemang och individen 
får acceptera åtagandet. Enligt Salancik (1977) kan detta dock innebära ett 
negativt engagemang. För att beteendet som gav upphov till åtagandet ska 
innebära positivare engagemang bör beteendet och åtagandet uppfattas som 
frivilligt valda av individen 
 
Enligt Steers & Porter (1983) kan organisationen sträva efter att bygga 
engagemang genom att sätta anställda i situationer där de har möjlighet att 
nå egna personliga mål som är meningsfulla för dem. Anställda måste se 
att överordnade tar deras välfärd och intressen på allvar. Ett sätt att göra 
detta är genom karriärbevakningsprogram där intresse för individens 
utveckling inom organisationen synliggörs. Ett annat sätt om möjligt är att 
modifiera anställdas arbeten för att öka individens autonomitet och ansvar 
vilket kan skapa större identifiering med faktiska arbetsuppgifter.  
 
Steers & Porter (1983) menar även att det är viktigt att de anställda förstår 
och kan identifiera organisationens delmål och mål. Ett sätt att göra detta 
är att visa på målkongruens mellan organisationen och personliga mål så 
att genom att eftersträva att uppfylla organisationens mål så uppfylls även 
individens personliga mål. Ett annat sätt kan vara genom att skapa en 
atmosfär som präglas öppenhet, ömsesidigt förtroende och stöd. Detta 
öppnar lättare upp för dialog och kommunikation vilket innebär att bägge 
parters behov enklare kan kommuniceras sinsemellan, dvs. ett positivt 
utbyte där parterna genom den öppna kommunikationen kan synliggöra 
både mål och delmål. Brightman & Moran (1999) trycker på vikten av att 
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kommunicera ut företagets mål och strategi, artikulera arbetsvärderingar, 
skapa en känsla av tillhörighet genom lokala grupper/arbetslag, forma 
arbetsmiljöer så att efterfrågat beteende belönas och att det är viktigt att 
tydliggöra och koppla enheters och gruppers mål med organisationens.   
 
En annan viktig aspekt när det gäller att bygga engagemang är när det 
gäller nyrekryteringar. Vid rekryteringar är det av stor vikt att 
matchningsprocessen fungerat effektivt. Detta innebär att individens 
färdigheter bör passa in i organisationen och att man tittar på vilka 
möjligheter som finns inom organisationen för att infria individens behov. 
Om inte denna matchningsprocess fungerar så kommer individens 
anknytning till organisationen att påverkas vilket gör det svårt att bibehålla 
anställningen och individen kommer sannolikt inte ha samma grad av 
engagemang till organisationen. (Wanous, 1992)  
 
Vidare menar Wanous (1992) att även om matchningen varit väl 
fungerande så finns det dock ändå ingen garanti för en långvarig effektiv 
relation.  Att organisationen kan möta individens behov blir dock enligt oss 
allt viktigare ju mer organisationen är i behov av individens kunskap för att 
kunna leverera sina produkter, utan individ ingen produkt. Hur denna 
process utvecklas och formas mellan organisationen och individen har 
således stor påverkan på jobbprestationer, arbetstillfredsställelse etc. vilket 
är väsentliga effekter som hänsyn bör tas till. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 . 8  SAMMANFAT TANDE  MODE L L  

 
I nedanstående modell har vi försökt att tydliggöra de samband och 
kopplingar som vi har behandlad i referensramen. Vi anser att vår 
teoretiska bredd inom engagemangsområdet som modellen visar ger en 
fullgod bild över engagemangets centrala delar vilket tydliggör flera 
resonemang som vi tidigare fört.   
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Figur 10, Engagemangsmodell 2, egen modell 
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4  EMP I R I  &  ANAL Y S  
 
I detta kapitel presenteras resultaten från vår enkätundersökning. Vi 
kommer att redovisa de resultat som vi fann starkast för organisatoriskt 
engagemang, vi kommer således inte att redovisa hela enkäten. För den 
som ändå är intresserad av hela enkäten finns enkäten med som bilaga, där 
samtliga svar från medverkande respondenter finns. I åtföljande delar 
kommer vi att redovisa de skillnader och likheter vi funnit beroende på de 
demografiska variabler vi avsåg att undersöka samt titta på teoriernas 
tillämpbarhet på både faktorer och de demografiska variablerna. För att 
testa våra frågor kring faktorer som påverkar engagemang så behövde vi en 
referenspunkt att mäta mot dvs. en beroende variabel. Den beroende 
variabeln för detta blev Meyer & Allen engagemangsskala som är väl 
använd och erkänd inom engagemangsstudier och hur vi använt oss av den 
redovisar vi i nästa kapitel. 
 
 

4 . 1  TE S T  AV   ENGAGEMANS SKA LAN  

 
Vi hade vårt avstamp utifrån våran syn på organisatoriskt engagemang från 
Meyer & Allen engagemangsskala. Denna skala är kategoriserad i tre 
delar, affektivt, instrumentellt och normativt engagemang. För att se om 
den var relevant för den kontext som vi undersökte, SwP, använde vi oss 
av en faktoranalys. Om engagemangsskalan ska vara signifikant så borde 
en faktoranalys skapa tre faktorer där de 18 ursprungliga indelades i 
affektivt, instrumentellt och normativt engagemang. Detta visade sig att 
delvis inte stämma utan några frågor hamnade i ”fel" faktor i analysen.  
Faktoranalyskategorisering och tolkning förblir dock subjektivt vilket man 
bör ha i åtanke (Seiler, 2004). Faktoranalysen gav oss en indikation på att 
engagemangsskalans alla frågor inte mätte vad de avsåg att mäta. Vi anser 
dock att denna kategoriindelning på engagemang är rimlig och relevant för 
att studera engagemang. Vi ser inte individers engagemang som ett 
enkelriktat spår mot en organisation utan individers relation till en 
organisation kan variera beroende på situation varpå olika sorters 
engagemang kan visas. Denna engagemangsskala har dessutom använts av 
flera forskare inom området varpå det bör finnas relevans för dess 



 
 

72

användning. För att analysera de frågor som avvek i engagemangsskalan 
gjordes ett korrelationstest. I detta test fanns det statistisk signifikant 
samband mellan de frågor som hamnade utanför ramen i faktoranalysen 
och de som hamnade ”rätt”. De frågorna förklarades således av flera andra 
frågor och utifrån detta tog vi bort vissa frågor som hamnat utanför ramen 
och testade en ny faktoranalys. Med dessa frågor borttagna fick vi fram en 
indelning där frågorna hamnade i den del av engagemang som de avsåg att 
besvara. Resultatet av detta test blev att sex frågor förkastades och 
engagemangsskalan reviderades till att innehålla tolv frågor.  
 
Engagemangsskalan bestod nu av fem frågor för affektivt engagemang, tre 
frågor för instrumentellt engagemang och fyra frågor för normativt 
engagemang. För att kunna använda respektive kategoris frågor som en 
beroende variabel så gjorde vi en medelvärdesanalys på 
engagemangsskalan. Medelvärdet delades sedan upp i 
engagemangsskalans tre kategorier genom att dra medelvärden på de 
frågor som tillhörde respektive kategori. Den reviderade 
engagemangsskalan mätte nu vad den avsåg att mäta och vi kunde använda 
den för att testa faktorerna som ställdes i enkätfrågorna i samband med 
organisatoriskt engagemang.  
 
 

4 . 2  ENGAGEMANGSN I VÅN  

 
Med den reviderade engagemangsskalan så avsåg vi att mäta 
engagemangsnivån i SwP. Att mäta engagemanget vid en tidpunkt ger 
dock bara en ögonblicksbild men den visar likväl engagemangsnivån. För 
att mäta detta använde vi oss av en medelvärdesanalys i 
statistikprogrammet SPSS. Som medelvärdena visar i tabell 1 nedanför är 
inte engagemanget så högt.  
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Medelvärden - kön vs. engagemang 

Variabel Kön Medelvärde 
Affektivt 
engagemang 

Man 
Kvinna 

3.3 
2.9 

Instrumentellt 
engagemang 

Man 
Kvinna 

2.9 
3.1 

Normativt 
engagemang 

Man 
Kvinna 

2.7 
2.7 

Totalt 
engagemang 

Man 
Kvinna 

3.0 
2.9 

                   
Tabell 1, Ögonblicksbild på engagemang: medelvärden 
 
Totalt engagemang som innefattar både affektivt, instrumentellt och 
normativt visar för kvinnor en engagemangsnivå på 2.9 och för män 3.0. 
Detta får anses relativt lågt då medelvärdena är beräknade på en sjugradiga 
skala där sju var max och ett var minst. Den relativa skillnaden som kan 
utläsas mellan könen fick ingen statistisk signifikans, så den kan ej med 
säkerhet konstateras. Detta stärker Mathieu & Zajac (1990) som i sina 
studier visat att det inte finns några adekvata korrelationer mellan kön och 
engagemang. Detta talar dock emot Angle & Perry (1981) i sin 
undersökning fann att kvinnor var mer engagerade till sin organisation 
vilket de förklarar med att männen I deras undersökta kontext var mer 
mobila än kvinnorna. Grusky (1966) menar däremot att anledningen till 
varför kvinnor visar ett starkare engagemang är för att de under sin 
anställningstid har fått kämpa mer än vad män har gjort för att erhålla den 
ställning de innehar. Detta ser vi skulle kunna ha varit en tänkbar 
anledning om en engagemangsskillnad signifikant kunnat fastställas. 
Denna tänkbara anledning kommer utav att teknikintensiva branscher ofta 
är mansdominerade samt att i SwP är andelen kvinnor bara 21 procent. 
Detta talar emot Gruskys, nu rätt gamla teori, och det kan istället tänkas 
ske en uppluckring och acceptans av kvinnor i denna kontext, tiderna 
förändras. 
 
Varför engagemanget är så pass lågt kommer att få mer förklaring i de 
kommande delarna i analysen där vi tittar närmare på bakomliggande 
faktorer till engagemang. I åtföljande delar kommer vi även att redovisa för 
de skillnader och likheter vi funnit beroende på de demografiska variabler 
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vi avsåg att undersöka samt titta på teoriernas tillämpbarhet på både 
faktorer och de demografiska variablerna. 
  
 

4 . 3   FAKTOR ER  

 
I detta avsnitt kommer vi att återge de faktorer som genom de statistiska 
bearbetningar vi gjort visat sig ha eller inte ha ett samband med 
engagemang. Faktorerna är indelade i individfaktorer, arbetsfaktorer och 
organisationsfaktorer. Denna indelning är ofta använd för att kategorisera 
faktorer som påverkar organisatoriskt engagemang, och vi finner den 
relevant att använda då vi avser att testa faktorer från teorier. 
 
 

4.3.1 Individfaktorer 

 
I denna del avser vi besvara vår fråga om de demografiska variablerna. Vi 
kommer i denna del analysera ålderns och utbildningsnivåns betydelse för 
engagemang. Vi kommer även i denna del titta på arbetserfarenhet och 
anställningstidens påverkan på engagemang. Dessa två sistnämnda 
variabler anser vi att man kan sätta i anknytning till individen då längre 
anställningstid och arbetserfarenhet uppnås med ökad ålder. Tabell 2 nedan 
stärker engagemangsteorierna som säger att engagemanget ökar med 
åldern eftersom att vår undersökning i SwP kontext visar att åldern har ett 
samband till engagemang.  
 
                       Regressionsanalys - ålder 

Variabel Engagemang Beta Signifikans 
Affektivt 

 .27 .001 

Instrumentellt
 .42 .000 Ålder 

Totalt 
 .29 .000 

   
Tabell 2, ålder: regression  
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Enligt Conway (1990), Meyer & Allen (1993) har åldern en viktig 
betydelse för utvecklingen av affektivt engagemang vilket vi även fann 
statistiskt signifikant i vår undersökning. Desto äldre man blir desto mer 
arbetserfarenhet kan man tänkas besitta och arbetserfarenheter är enligt 
Meyer & Allen m fl. starkt kopplat till affektivt engagemang. Som synes 
ovan fann dock ett starkare samband till det instrumentellt engagemang 
vilket är intresseväckande. Enligt teorin är det främst den upplevda bristen 
på arbetsalternativ eller att det skulle bli för kostsamt att lämna sin 
organisation på grund av olika sidoinvesteringar som bidrar till 
instrumentellt engagemang (Meyer & Allen, 1997). Det som är intressant i 
detta är den kontext som SwP anställda befinner sig i. De allra flesta av 
SwP: s medarbetare besitter en hög kunskapsnivå vilket är ett instrument 
som är högt utvecklat för att överleva i den teknikintensiva miljö de 
befinner sig i. Vi menar att desto mer kunskap och kompetens man besitter 
desto mer attraktiv för presumtiva arbetsgivare blir medarbetarna vilket 
även Alvesson, 2004 antyder.  Medarbetarnas kunskap och kompetensen 
ökar med åldern vilket gör de anställda mer och mer åtråvärda på en 
arbetsmarknad. Det stora flertalet av SwP: s medarbetare arbetar dessutom 
oftast ute hos kund vilket kan ses som en kontakt med en presumtiv 
arbetsgivare. Med detta i åtanke borde den upplevda bristen på 
arbetsalternativ inte vara så stor vilket talar emot Meyer & Allen (1997) 
när de menar att desto flera möjligheter en anställd har desto lägre 
instrumentellt engagemang.  I tabell 3, nedan visas att det instrumentella 
engagemanget ökar med åldern i SwP. Dock kan det vara lite oroväckande 
att yngre medarbetare visar en alarmerande låg engagemangsnivå. 
 
 
       Medelvärden - engagemang vs. ålder 

Engagemang/ålder Ålder 20-
30 

Ålder 31-
40 

Ålder 41-
50 

Ålder > 
51 

Affektivt 2.9 2.7 3.0 3.7 
Instrumentellt 2.1 2.3 3.0 3.5 
Normativt 3.1 2.5 2.7 2.7 
Totalt 2.7 2.8 2.9 3.3 

 
Tabell 3, stigande ålder vs. engagemang: medelvärden 
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Vi finner ett bättre argument i Conway (1990), Meyer & Allen (1997) och 
O´Reilly & Caldwell (1981) som menar att den anställdes investeringar 
som finns ackumulerande i organisationen ökar med åldern och 
anställningstid vilket innebär att kostnaden för att lämna organisationen 
skulle bli för stor. För att titta på om en längre anställningstid även innebär 
större engagemang hos SwP anställde gjorde vi en regression på detta.  
 
                            Regressionsanalys - anställningstid 

Variabel Engagemang Beta Signifikans 
Anställningstid Instrumentellt .341 .000 

 
Tabell 4, anställningstid: regression 
 
I tabell 4 ovan ser vi att det är just det instrumentella engagemanget som 
ökar med anställningstiden vilket talar för Conways m fl. teori. För 
affektivt och normativt engagemang fann vi ingen statistisk signifikans 
vilket däremot talar emot Meyer & Allen (1993) teori om att längre 
anställningstid skulle vara kopplat till affektivt engagemang. Meyer och 
Allen (1993) menar att kopplingen mellan antal år i samma organisation 
och starkt affektivt engagemang kan förklaras rationellt genom att de som 
stannar kvar längre i ett och samma företag följaktligen innehar en starkare 
koppling till företaget och de som inte har haft samma engagemang 
därmed har avslutat sin anställning. Om detta vore sant i SwP skulle 
således flertalet av dess anställda ha slutat då denna koppling ej är 
signifikant i SwP. Mathieu och Zajac (1990) menar dock att det framför 
allt är arbetskaraktäristiska faktorer som påverkar affektivt engagemang.  
 
För att titta vidare på engagemangets koppling till ålder tittade vi även på 
arbetserfarenhet som kan tänkas påverkas av både ålder och 
anställningstid. Arbetserfarenhet kan dock inte ses som en arbetskaraktär i 
sig men tanken är att arbetserfarenhet kan ha påverkats av arbetskaraktär 
och att denna således borde ge en indikation på Mathieu och Zajac tankar. 
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                          Regressionsanalys - arbetserfarenhet 
Variabel Engagemang Beta Signifikans 

Affektivt .168 .000 
Arbetserfarenhet Instrumentellt .287 .001 

 
Tabell 5, arbetserfarenhet: regression 
 
Tabell 5 ovan visar att arbetserfarenhet påverkar både affektivt och 
instrumentellt engagemang positivt. Återigen ser vi dock att det är det 
instrumentella engagemanget som påverkas mest. Om man tittar på 
ögonblicksbilden på engagemangsnivån som presenterades tidigare är dock 
inte engagemanget så högt. En tänkbar anledning till detta kan vara SwP 
medarbetares höga utbildningsnivå. Regressionen i tabell 6 visar nämligen 
på desto högre utbildning desto lägre instrumentellt engagemang. 
 
 
                               Regressionsanalys - utbildningsnivå 

Variabel Engagemang Beta Signifikans 

Utbildningsnivå Instrumentellt -.183 .028 
 
Tabell 6, utbildningsnivå: regression 
 
Ovanstående resonemang talar för teorier som menar att en ökad 
utbildningsnivå minskar engagemanget. Vi fick dock enbart ett signifikant 
samband för det instrumentella engagemanget vilket kan förklaras av att 
individer med högre utbildning inte blir lika låsta vid sin organisation 
eftersom att utbildning är eftertraktad på arbetsmarknaden. Om vi till 
utbildningsgraden lägger till anställningstid och arbetserfarenhet så borde 
de vara rätt så attraktiva på arbetsmarknaden vilket gör att den upplevda 
kostnaden av att t ex byta arbetsplats ej upplevs vara så stor. För att belysa 
detta tydligare så ser man i tabell 7 nedan att de med lägre utbildningsnivå 
har större medelvärden än de med högre utbildning vilket ytterligare 
stärker vårt resonemang. 
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              Medelvärden - utbildningsnivå vs. engagemang 
 utbildningsnivå Medelvär

de 
Signifika

ns 

Affektivt 
engageman
g 

Universitet 80 poäng 
eller mer 
 
Högst Gymnasium 

3.1 
 

3.3 
- 

Instrument
ellt 
engageman
g 

Universitet 80 poäng 
eller mer 
 
Högst Gymnasium 

2.7 
 

3.3 
.024 

Normativt 
engageman
g 

Universitet 80 poäng 
eller mer 
 
Högst Gymnasium 

2.7 
 

2.5 
- 

Totalt 
engageman
g 

Universitet 80 poäng 
eller mer 
 
Högst Gymnasium 

2.9 
 

3.0 
- 

  
Tabell 7, utbildningsnivå: medelvärden 
 

4.4.1 Arbetsfaktor – intressant, varierande och utvecklande arbete? 

 
I denna del kommer vi att analysera arbetsfaktorernas betydelse och 
påverkan på engagemang. Vi startar med att titta på om arbetet upplevs 
som utvecklande, varierande och intressant för att se dessa variablers 
samband och påverkan på engagemang. Dessa tre faktorer har vi ytterligare 
grupperat ihop till en ny kategori vilket vi väljer att kalla arbetsuppgiftens 
karaktär. Denna faktor visade i både regressionsanalys och 
korrelationsanalys ha starkast samband med affektiva engagemang vilket 
då stödjer Mathieu och Zajac (1990) tankar om att faktorer som är mer 
arbetskaraktäristiska starkare påverkar affektivt engagemang än 
individfaktorer. 
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 Regressionsanalys - arbetsuppgifternas karaktär 
Variabel Engagemang Beta Signifikans 

Affektivt .43 .000 
Normativt .40 .000 arbetsuppgifternas 

karaktär 
Totalt .35 .000 

 
Tabell 8, arbetsuppgiftens karaktär: regression 
 
 
 
             Korrelation - arbetsuppgifternas karaktär 

 
Affektivt 
engagem
ang 

Instrumen
tellt 
engagema
ng 

Normati
vt 
engagem
ang 

Totalt 
engagem
ang 

Intressant
a .38* - .28* .28* 

Varieran
de .34* - .28* .27* 

Utvecklan
de .37* - .40* .30* 

 
Tabell 9, arbetsuppgiftens karaktär: korrelation 
 
I tabell 10 nedan visas medelvärden för respektive fråga inom denna 
kategori. Modellen visar medelvärdena för i vilken utsträckning individen 
anser sig ha intressanta, varierande och utvecklande uppgifter samt hur 
tillfredsställd eller inte medarbetaren är med denna situation. 
 
 
                               Medelvärde – arbetsuppgiftens karaktär 

Variabel Medelvärde Tillfredsställelse 
Intressanta 5.7 5.3 
Variation 5.6 5.5 

Utvecklande 5.1 5.1 
 
Tabell 10, arbetsuppgiftens karaktär: medelvärden 
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Tabell 10 ovan tycker vi tydligt visar på en hög grad av alla dessa variabler 
och att tillfredsställelsen är hög. De två ovanstående tabellerna visar på 
vikten av upplägget i det faktiska arbetet. Glisson & Duricks (1988) menar 
att inom denna kategori återfinns flera faktorer som är starkt 
engagemangskorrelerande. En koppling som indikation på detta kan vara 
det som Maslow benämner som behov av självförverkligande som kan ses 
ha en nära anknytning till affektivt engagemang. Detta behov handlar om 
individens behov att uppfylla och förverkliga sig själv och grundar sig till 
viss del på individens personliga färdigheter och intressen. Vi knyter detta 
till Mowday m fl. (1982), Steers & Porter (1983) som menar att 
högutbildade individer oftare innehar ett större engagemang, lojalitet och 
intresse mot sin profession. Vad vi menar är att om en medarbetare har ett 
intressant, varierande och utvecklande arbete så utvecklar denne lättare 
även sin egen kunskap och kompetens och man få således bättre 
färdigheter till sin profession som kan ses som ett steg i att förverkliga sina 
färdigheter och intressen. Enligt Becker (1992) kan individen även vara 
engagerade mot flera områden istället för organisationen som helhet. 
Lawler & Mueller (1999) menar att den miljö/sfär som ger individen störst 
förmåga att styra sina arbetsförhållanden och som ger tillbaka mest i form 
av psykologiska, sociala och monetära belöningar tenderar individen ha ett 
större engagemang till. Vi menar att flertalet av SwP anställdas miljö/sfär 
har tyngdpunkten i interaktion med kunder och inte med sin organisation 
vilket visar på ett multipelt engagemang. Genom sitt yrke utför den 
anställde uppdrag åt kund och genom detta arbetsförhållande ser vi att 
individen tillfredställer mer av sina behov genom kontakten med kund och 
profession än med kontakten med SwP. Följdaktligen skulle det kunna 
innebära att engagemanget mot sin organisation troligtvis skulle minska 
vilket kan tyckas motsägelsefullt när sambandet visar att engagemanget 
mot sin organisation skulle öka. Sambandet i tabell 8, 9 och 10 säger dock 
inget om engagemangets nivå utan att det engagemang som påverkas 
framför allt är affektivt. För att titta vidare på detta behöver vi titta på 
engagemangsnivån. Denna bild visar ett relativt lågt engagemang vilket då 
stärker Mowday et al. (1982), Steers & Porter (1983) om att högutbildade 
individer oftare har en lägre grad av engagemang till sin organisation än de 
med lägre utbildning. 
 
Som synes i tabell 8 och 9 visar det normativa engagemanget ett relativt 
liknande samband som det affektiva engagemanget. Att i arbetet tilldelas 
uppgifter och större ansvar i utvecklingssyfte visades dessutom ha större 
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korrelation med normativt engagemang än affektivt engagemang. Att 
tilldelas ett högre ansvar kan ses som om organisationen satsar mycket på 
en individ och det tänkas att denne kommer att känna en plikt att stanna. 
Individen kan tänkas uppleva detta på grund av att organisationen ger 
mycket så att det bör återgäldas, dvs. man vill betala tillbaka på en tjänst 
vilket leder till ett normativt engagemang. Vi tolkar det som om det är 
individens värderingar som påverkar dennes upplevda plikt att stanna inom 
organisationen eller dennes lojalitet till organisationen 
 
 

4.4.2 Arbetsfaktor – autonomi 

 
För att belysa autonomin i SwP tittade vi på frihet och självständighet för 
medarbetarna i arbetsschema, arbetsuppgifter och beslutsfattande. 
Regressionen i tabell 11 nedan visar framförallt på en koppling till det 
affektiva engagemanget. Detta stödjer ytterligare Mathieu och Zajac 
(1990) teori som vi tidigare nämnt. Steers (1977), Suliman & Iles (2001) 
menar dessutom att autonomitet är en central engagemangsskapande 
faktor. 
 
                        Regressionsanalys - autonomi 

Variabel Engagemang Beta Signifikans 
Affektivt .27 .001 
Normativt .18 .026 Autonomi 

Totalt .14 .09 
 
Tabell 11, autonomi: regression 
 
Hur central autonomin är hos SwP: s anställda kan diskuteras då ett 
utvecklande, varierande och intressant arbete visar på ännu starkare 
samband till engagemang än vad autonomin gör. Medelvärdena som visas i 
tabell 12 nedan visar dock på att autonomin är en viktig faktor. Tabell 12 
visar på att autonomin är stor och tillfredsställelsen utav detta är hög.  
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                                Medelvärde – autonomi 
Variabel Medelvärde Tillfredsställelse 

Arbetsschema 5.7 5.8 
Arbetsuppgift 5.0 5.3 

Beslut 4.6 5.0 
 
Tabell 12, autonomi: medelvärden 
 
Om vi kopplar ovanstående resonemang till den låga graden av 
engagemang som ögonblicksbilden visar så kan vi se att autonomi i sig 
istället kan vara bidragande till det låga engagemanget. Som i föregående 
del ser vi även här ett samband med arbetsrollen. Som tidigare sagts 
återfinns flertalet av SwP: s medarbetare som konsulter eller projektledare 
vilket innebär en relativt stor mobilitet. Medarbetarna befinner sig ofta ute 
på uppdrag hos kund eller för en kunds räkning plus att då kunskap och 
kompetens är medarbetarnas instrument försvårar det insyn och styrning 
över deras medarbetare för SwP. Detta innebär att medarbetarna inte kan 
styras på traditionellt vis vilket gör att behovet av autonomi uppstår. Det 
kan vara så att det fysiska avståndet ökar i och med mobiliteten i arbetet 
vilket innebär att konsulten måste agera mycket på egen hand. Utav detta 
blir autonomin en nödvändighet. Arbetsförhållanden gör att kontakten med 
SwP känns mer avlägsen jämfört med andra organisationer där 
arbetsförhållandena möjliggör ständig interaktion kollegor på en fysisk 
plats. Enligt Alvesson (2001) är det vanligt att gränsen mellan den egna 
organisationen och t ex kund i sådana situationer känns diffus. Dock vill vi 
påpeka att som teorin säger så har autonomin signifikant samband med 
affektivt engagemang men i detta fall inte ett så starkt samband som teorin 
menar. 
 
I tabell 13 nedan återfinns ett korrelationstest som visar att det enbart var 
autonomi i arbetsuppgiftens upplägg som påverkade normativt 
engagemang. 
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         Korrelation - autonomi i arbetet 
 Affektivt 

engagema
ng 

Instrume
ntellt 
engagema
ng 

Normativt 
engagema
ng 

Totalt 
engagem
ang 

Arbetssche
ma (tid) - - - - 

Arbetsuppgi
ft .31* - .21* .18* 

Beslutsfatta
nde .20* - - - 

 
Tabell 13, autonomi: korrelation 
 
Resultatet ovan kan förklaras utav att den frihet individen får, att själv 
bestämma över sitt arbete, desto större plikt kan denne tänkas känna att 
utföra sina åtagande. SwP anställdas vanligaste storlek på arbetsgrupper är 
två till tre personer. Om autonomin är stor kan det tänkas att det inte finns 
någon utanför som styr upp en eventuell misslyckad situation. Om gruppen 
lyckas eller inte med ett uppdrag är i sådant fall upp till gruppen själv. 
Dessutom om man tittar på Salanciks (1977) teorier om engagemang så 
menar han att om individens åtagande synliggörs för andra i organisationen 
så leder det till ett normativt engagemang. I en arbetsgrupp är det troligt att 
man vet om varandras åtagande och ur detta kan lojalitetsnormer utvecklas 
då man inte vill svika sina kollegor. Detta kan då enligt oss leda till att 
individen känner att det är ens plikt mot sin organisation/arbetsgrupp att 
utföra sina åtaganden och att engagemanget då även har en grund i den 
normativa kategorin vilket vi fann stöd för.  
 
 

4.4.3 Arbetsfaktor – stress 

 
I tabell 14 nedan visar medelvärdena på att arbetsbelastningen upplevs vara 
relativt tung men samtidigt är SwP medarbetare rätt så tillfredsställda med 
detta.  
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                             Medelvärde – stress 
Variabel Medelvärde Tillfredsställelse 

Upplevd tung 
arbetsbelastning 4.3 4.5 

Uppmärksammad
stark arbets- 
relaterad stress  

 

4..2 - 

Stark arbets- 
relaterad stress  
som känts 
besvärande och 

mödosam 

3.9 - 

 
Tabell 14, stress: medelvärden 
 
En regressionsanalys visade att det inte fanns något signifikant samband 
mellan stress och engagemang och det samband som vi dock kunde hitta 
var korrelerat med instrumentellt engagemang vilket kan ses i tabell 15 
nedan. Som synes nedan i tabellen visar regressionen dock ej något starkt 
samband.  
 
         Korrelation - stress 

 Affektivt 
engagemang

Instrumentellt
engagemang 

Normativt 
engagemang 

Totalt 
engagemang

Upplevd tung 
arbetsbelastning - - - - 

Uppmärksammad
stark arbets- 
relaterad stress  
hos kollegor 

- .177* - - 

Stark arbets- 
relaterad stress  
som känts 
besvärande och 
mödosam 

- - - - 

 
Tabell 15, stress: korrelation 
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Det har inte tidigare studerats mycket kring sambandet mellan stress och 
engagemang vilket gör att det inte finns någon specifik teori som menar att 
stress ska påverka engagemanget. Varför vi i alla fall ville titta på 
stressfaktorn var på grund av den kontext som SwP medarbetare arbetar i. 
Den innebär ofta tighta scheman och snabba vändningar. Stress skulle 
enligt oss kunna tänkas indirekt påverka engagemang negativt genom en 
negativ påverkan på olika engagemangsskapande faktorer. Vår studie visar 
nu att så är inte fallet i SwP och det kan tänkas bero på att tid är en så pass 
central del för de anställda. Tiden som t ex ett uppdrag eller projekt styrs ej 
heller så mycket av SwP i sig utan det är kunden som sätter ramarna när 
det ska vara färdigt. Detta kan då innebära att sambandet mellan den egna 
organisationen och stress ej blir så relevant då det mer eller mindre ligger 
utanför organisationens kontroll.  Tittar vi dessutom på om frågan om de 
anställda har upplevt stark arbetsrelaterad stress som känts besvärande och 
mödosam så ligger det medelvärdet strax över skalans medel. Detta tycker 
vi tyder på att stressen inte upplevs vara direkt besvärande för 
medarbetarna och således bör den då ej heller ha någon direkt påverkan för 
engagemanget till SwP.  
 
 

4.4.4 Arbetsfaktor – uppdragets tid 

 
Denna del handlar om uppdragets tid har någon påverkan för 
organisatoriskt engagemanget, dvs. påverkas engagemanget negativt av en 
längre tids arbete ute hos kund, utanför organisation? Som korrelationen i 
tabell 16 nedan visar så fann vi inte något statistiskt säkerställt samband 
med fem procents felmarginal att så skulle vara fallet.  
          Korrelation - uppdragets tidshorisont 

 Affektivt 
 

Instrumentellt
 

Normativt 
 

Totalt 
 

Uppdragets 
tidshorisont - - - - 

 
Tabell 16, uppdragets tidshorisont: korrelation 
 
Regressionen i tabell 17 visar inte heller på en statistisk signifikans på fem 
procents nivån men det finns en signifikans inom en tio procentig 
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felmarginal. Detta gör att det ändå finns indikation på att uppdragets tid har 
ett samband med det instrumentella engagemanget.  
 
 
                              Regressionsanalys - uppdragets tidshorisont 

Variabel Engagemang Beta Signifikans 
Uppdragets 
tidshorisont Instrumentellt .22 .078 

 
Tabell 17, uppdragets tidshorisont: regression 
 
Som tidigare diskuterats kan även här medarbetarens mobilitet innebära att 
det fysiska avståndet ökar. Desto mer tid ute hos kund desto mer avlägsen 
upplevs den egna organisationen (Alvesson, 2001) och det som håller kvar 
individen kan då tänkas vara det instrumentella engagemanget genom de 
investeringar som finns ackumulerade i organisationen. SwP anställdas 
genomsnittsålder är 49 år och som tidigare nämnts är det främst det 
instrumentella engagemanget som ökar med åldern för de anställda. Detta 
stärker ytterligare Conway (1990) Meyer & Allen (1997) och O´Reilly & 
Caldwell (1981) som menar att den anställdes investeringar som finns 
ackumulerande i organisationen ökar med åldern och att detta har ett 
samband med instrumentellt engagemang.  
 
Kahn (1982) menar att det är ett naturligt mänskligt behov att tillhöra eller 
identifiera sig vilket är ett behov som en organisation kan tillgodose vilket 
vi håller med om. För flertalet av SwP medarbetare ser vi dock 
indikationer på att identifiering och tillhörighet främst finns åt annat håll 
än mot sin organisation. Ostroff (1992) et al. menar att individens koppling 
till organisationen kommer att påverka individens prestation, desto starkare 
koppling desto bättre prestation. För att denna koppling ska kunna bevaras 
menar de att engagemanget till sin organisation är centralt. I den kontext 
som flertalet av SwP medarbetare befinner sig i innebär dock att 
organisationen inte är en självklar plats att befinna sig på och att 
identifiering och tillhörighet kan upplevas vagare. Detta menar vi kan 
påverkas av uppdragets tidshorisont, desto mer tid ifrån organisationen 
desto mindre relation med denna. Engamangsnivån visar dessutom på ett 
relativt lågt engagemang vilket enligt ovanstående resonemang skulle 
kunna innebära att SwP anställda presterar sämre. Detta resonemang verkar 
inte förklara hela sanningen då medarbetarna fortsätter att prestera mycket 
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bra, så pass bra att SwP stärkt sin position på marknaden och att 
efterfrågan på deras tjänster ökar, vilket tyder på att medarbetarna snarare 
presterar bättre trots det relativt låga engagemanget till organisationen. 
Följdaktligen blir frågan vilka faktorer är det som gör att medarbetarna på 
SwP fortsätter att prestera på en mycket hög nivå? Vi har tidigare delvis 
gett en förklaring till detta och det är att medarbetarna visar ett starkt 
engagemang till sitt arbete och därmed sin profession.  
 
Vårt ovanstående förda resonemang stärks av Steers & Porter, (1983) som 
menar att individer med hög utbildning oftare har ett starkare engagemang 
mot sin profession än mot sin organisation och således sker identifiering 
och tillhörighet till det yrke man utövar. Arbetstillfredsställelse som kan 
ses ha en nära koppling till engagemang kan i detta fall tänkas vara stor då 
SwP går bättre och bättre. Ostroff (1992) menar att om 
arbetstillfredsställelsen är stor så kommer individen att prestera effektivt. I 
detta fall bör man ha i åtanke att arbetstillfredsställelsen kommer från 
professionen och ej från organisationen. Organisationen kan dock indirekt 
ses som den som ser till att medarbetarna kan utöva sin profession. Att 
regressionen indikerar att det instrumentella engagemanget ökar för 
organisationen tycker vi kan bero på medarbetarnas syn på organisationen 
mening, att genom investera sig själva i organisationen så kan de arbeta 
med något de finner utvecklande och intressant. 
 
 

4.4.5 Arbetsfaktor – arbetsroll 

 
Att veta vad som krävs av den arbetsroll man innehar korrelerade med 
affektivt engagemang. Sambandet mellan affektivt engagemang och 
arbetsroll kunde dock inte säkerställas med fem procents felmarginal. 
Regressionen i tabell 18 visar inte heller på en statistisk signifikans på fem 
procents nivån men det finns en signifikans inom en tio procentig 
felmarginal. Detta gör att vi kan se på att det kan finnas en indikation på 
arbetsrollens betydelse.  
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            Regressionsanalys - arbetsroll 
Variabel Engagemang Beta Signifikans 

Arbetsroll Affektivt .14 0.086 
 
Tabell 18, uppdragets arbetsroll: regression 
 
Enligt Mathieu & Zajac (1990) är arbetsroll starkt knutet till affektivt 
engagemang och desto otydligare arbetsrollen är desto mindre 
engagemang. Tittar man på medelvärdena för arbetsrollen så var den över 
5.2 vilket är relativt mycket över medel på intervallskalan. Detta tyder på 
att medarbetarna i SwP i huvudsak vet vad som krävs av dem i sin 
arbetsroll. På frågan om tillfredsställelsegraden låg även den över 5.2 
vilket visar på att medarbetarna är tillfreds med detta.  Enligt Glisson & 
Durick (1988) kommer detta att leda till att arbetstillfredsställelsen ökar 
vilket är knutet till just affektivt engagemang.  
 
 

4.4.6 Yrkesroll – mobilitet 

 
Då mobiliteten hos SwP anställda varit ett återkommande inslag i 
ovanstående delar så ska vi nu ytterligare fokusera på frågan om denna 
mobilitet har någon signifikans för engagemanget. När vi studerade 
yrkesrollens betydelse ville vi se om engagemanget varierade mellan de 
som hade en fysisk närhet till organisationen och de som mer arbetade 
utanför organisationens ramar. Det finns i SwP fyra centrala roller vilka är 
chefsroll, stödfunktion, projektledare och konsult. I tabellen nedan kan ses 
att medelvärdena varierar beroende på yrkesrollen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                    Medelvärde – Yrkesroll 
 Engagemang Roll Medelvärde 

Affektivt 
Konsult/projektledare
 
Stöd/chef 

3.0 
 

4.2 

Instrumentellt 
Konsult/projektledare
 
Stöd/chef 

2.8 
 

3.2 

Normativt 
Konsult/projektledare
 
Stöd/chef 

2.6 
 

3.4 

Totalt 
Konsult/projektledare
 
Stöd/chef 

2.8 
 

3.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabell 19, yrkesroll: medelvärden 
 
Vi fann att konsulter och projektledare som är mer mobila i sitt arbete än 
de som arbetar inom stödfunktioner eller som chef påvisade lägre 
engagemang. 
Ett ökat fysiskt avstånd till sin organisation tenderar således att en 
avtagande effekt för engagemanget till sin organisation. Både i affektivt 
och normativt är det dessutom ett relativt stort gap mellan grupperna som 
visar på att de som har en större fysisk närhet till sin organisation även har 
ett större engagemang för denna. Morris & Steers (1980) studier visar att 
en decentraliserad organisation påverkar affektivt engagemang positivt 
men samtidigt visar en annan studie av Mathieu & Zajac (1990) att en 
sådan koppling är ytterst svag. Enligt Konovsky & Cropanzano (1991) är 
det beroende på hur väl organisationen lyckas att förmedla budskap och 
information ner genom organisationen. Desto bättre organisationen lyckas 
med detta desto starkare affektivt engagemang visar de anställda. Detta 
tyder på att kommunikationen är bättre till de som finns inom 
organisationens fysiska väggar än mot de som oftare är ute på uppdrag etc. 
 
Att det normativa engagemanget är högre kopplar vi till Salanciks (1977) 
teori om att åtaganden som synliggörs inom organisationen ökar 
engagemanget. Genom att ofta befinna sig utanför organisationen sker inte 
lika stor interaktion för medarbetarna med andra kollegor, överordnade 
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eller ledning som om man dagligen skulle befinna sig inom organisationen. 
Detta gör att kännedomen om varandras åtaganden inte är så stor vilket gör 
att ett åtagande lättare kan återkallas om individen t ex inte skulle känna 
sig bekväm med sitt beslut. Vad vi kan se av detta är att det fysiska 
avståndet gör att individen inte blir lika starkt bunden till sin organisation. 
 
Att det skulle vara någon skillnad mellan grupperna i det instrumentella 
engagemang kunde dock inte statistiskt säkerställas. 
 
 

4.5.1 Organisationsfaktorer 

 
Nedan kommer en analys på den organisatoriska delen som kommer att 
behandla relevanta engagemangs - och faktorteorier. Vi kommer till viss 
del även att referera till bilagan dels för att underlätta läsarens förståelse 
och dels för att möjliggöra en tydligare analys. 
 
 

4.5.2 Organisationsfaktor – Stationeringsort 

 
En variansanalys (ANOVA, se bilaga nr. 2) av stationeringsorterna mot 
den totala engagemangskalan och våra tre kategoriseringar visar att det inte 
finns någon som helst statistisk skillnad på de anställdas engagemang 
beroende på vart de är stationerade. Variansanalysen visar som lägst en 
signifikansnivå på 0,707 (på en 95 % signifikansnivå) vilket betyder att det 
är hela 70.7 % sannolikhet att skillnaden mellan de olika 
engagemangsnivåerna kan förklaras av slumpen. För att vi ska kunna uttala 
oss om sambandet med en statistisk säkerhet bör signifikansnivån vara 
under 0,05 (5 %) vilken testet inte gör på långa vägar. 
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4.5.3 Organisationsfaktor - Ledarskap och stöd 

 
För att få en uppfattning om den generella nivån på de olika ledarskaps- 
och stödaspekterna tar vi och tittar på de SwP anställdas medelvärde vilket 
visar att alla frågorna har ett medelvärde som ligger i mittentrakterna eller 
en bit över. 
 
                  Medelvärde – Ledarskap och stöd 

 Medelvärde Tillfredställelse 
med situation 

Feedback från chef 4.22 4.22 
Feedback från 
arbetskollegor 4.37 4.64 

Chefstöd 4.49 4.51 
Chefstöd vid 

arbetsrelaterade 
frågor/problem 

5 4.98 

Chefstöd till 
nyanställda 4.15 3.97 

Utvecklande 
arbetssituation 5.12 5.05 

 
Tabell 20, Ledarskap och stöd: medelvärden 
 
Detta visar att de generellt känner att de får tillräckligt med chefsstöd och 
att ledarskapet är tillfredställande. Vi kan även utifrån följdfrågorna se att 
de är mer än medelnöjda med det stöd som ges av närmaste chef. (Se, 
tabell 21) 
I tabellen nedan kan vi utläsa korrelationerna mellan de olika 
engagemangskategoriseringarna, det totala engagemanget och variabler 
som behandlar ledarskap och chefers stöd till anställda. 
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Korrelation – Ledarskap och stöd 
 Affektivt Instrumentellt Normativt Totalt 
Feedback från 

chef .48 ** -.05 .39 ** .36 ** 

Feedback från 
arbetskollegor .25 ** -.01 .27 ** .21 * 

Chefstöd .43 ** -.04 .32 ** .33 ** 
Chefstöd vid 

arbetsrelaterade 
frågor/problem 

.30 ** -.07 .19 * .20 * 

Chefstöd till 
nyanställda .51 ** .07 .35 ** .42 ** 

Utvecklande 
arbetssituation .37 ** -.08 .39 ** .30 ** 

 
Tabell 21, Ledarskap och stöd: Korrelation  
 
Dessa sex frågor representerar tillsammans olika aspekter av ledarskap och 
chefstöd, vi kommer i ett senare skede omvandla dessa sex frågeställningar 
till en konkret variabel som kommer att representera de olika aspekterna i 
den fortsatta analysen. 
De olika korrelationerna hjälper oss dels att undersöka respondenternas 
relation till engagemang och dels att visa engagemangsteoriernas 
eventuella användbarhet i SwP: s kontext. 
 
I tabellen kan vi utläsa att det affektiva engagemanget har en positiv 
korrelation med alla sex frågeställningarna vilket visar tydligt att den 
emotionella bindningen till organisationen till stor del beror på hur 
anställda uppfattar deras närmaste chefs ledarskap och stöd. Teorin 
(Brown, 1994) säger att det är det främst det affektiva engagemanget som 
är kopplat till hur anställde upplever sin närmaste chefs förmåga att ge 
feedback, samt även av graden av delaktighet och påverkbarhet. 
Korrelationstabellen styrker ytterligare ovanstående resonemang att 
ledarskapsfaktorn främst påverkar det affektiva engagemanget eftersom 
tabellen visar att alla sex frågeställningar har ett påbörjande negativt 
samband till den instrumentella engagemangskategoriseringen. Vi har 
tidigare nämnt att det instrumentella och den affektiva 
engagemangskategoriseringen oftast speglar olika motsatta aspekter av det 
totala engagemanget. Vi kan även se en koppling mellan 
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chefstöd/ledarskap och människors naturliga behov såsom behov av att 
prestera, behov av att känna uppskattning och behovet av 
självförverkligande. En anställds närmaste chef innehar oftast en sådan 
formell position som till stor del påverkar den anställdas möjligheter att 
uppfylla sina behov vilket resulterar i att närmaste chef får representera 
den del i organisationen vilket möjliggör en anställds 
behovstillfredsställelse. Engagemangsstudier (Glisson & Durick, 1988) har 
visat att engagemang och främst det affektiva engagemanget är starkt 
kopplat till en anställds engagemang till närmaste chef vilket visar att 
gängse teorier verkar överensstämma även i SP: s kontext. Ovanstående 
korrelationer stämmer väl överens med liknande teorier men även till 
teorier som kan kopplas till ledarskap och chefsstöd indirekt. 
Engagemangsteorier som indirekt kan påverka en anställds upplevda 
chefstöd är en anställds känsla av organisatoriskt omhändertagande och 
upplevd rättvisa inom organisationen (Eisenberger et al, 1986). Dessa 
engagemangspåverkande faktorer, vilket mycket väl kan kopplas till en 
chefs förmåga att ta hand om anställda och en chefs förmåga att hantera 
eventuella orättvisor och resursfördelningar (som vi kommer att behandla 
vidare i ett senare stycke).  
 
Utifrån tidigare förda resonemang i referensramen om engagemangets 
multipla karaktär kan vi se ytterligare en potentiell förklaring till 
ledarskapsfaktorns starka korrelation till engagemang och till det affektiva 
i synnerhet. Denna förklaring är kopplad till vårat tidigare förda 
resonemang kring konsulternas specifika arbetskaraktär med stor grad av 
självstyre och nära kundrelation. Med de multipla engagemangsstudierna i 
åtanke ser vi att vid en eventuell skiftning av en anställds engagemang på 
grund av kundrelationens engagemangsstärkande karaktär får den närmaste 
chefen en allt mer representativ roll för organisationens 
engagemangsrelation. Denna konklusion stärks ytterligare av Mueller & 
Lawlers (1999) och Allen & Meyers engagemangsstudier som menar att en 
stor del av anställdas engagemang inte alltid är knutet till organisationen 
som helhet utan kan vara knutet till närmaste chef eftersom den upplevs 
som mer kognitivt nära individen än vad organisationen som helhet gör. 
 
En separat regressionsanalys av den sammansatta ledarskapsfaktorns 
påverkan på engagemanget visar på att ledarskapsfaktorn har ett signifikant 
samband till engagemang och att den relativt till de andra 
organisationsfaktorerna har ett högt betavärde. 
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             Regressionsanalys –Stöd och ledarskap 
Variabel EngagemangBetavärdeSignifikans 

Affektivt 0.54 * 
Normativt 0.41 * Stöd/Ledarskap 

 
Eng total 0.42 * 

 
Tabell 22, Stöd och ledarskap: regression 
 
Med hjälp utav regressionsanalysen kan vi uttala oss om hur pass mycket 
ledarskapsfaktorn påverkar engagemanget och de tre kategoriseringarna. 
Betavärdet 0,422 säger oss att en enhets höjning av den anställdes 
uppfattning om sin närmaste chefs ledarskap och stöd resulterar i en 
engagemangsökning med 0,422 enheter. 
 
 

4.5.4 Organisationsfaktor – Resurser 

 
Nästa faktor som vi har valt att undersöka för att se om det har ett 
engagemangssamband är resursfaktorn. Denna faktor är en del av en 
anställds upplevda rättvisekänsla och hur väl omhändertagande denne får. 
Eisenberger (1986) menar att det finns ett samband till det organisatoriska 
engagemanget. 
För att överhuvudtaget se om det finns ett samband mellan resursfaktorn 
och engagemang har vi inledningsvis valt att göra ett korrelationstest som 
visas i tabellen nedan. 
  
 
           Korrelationstabell - Resurser 

 Affektivt Instrumentellt Normativt Totalt 
engagemang

Tillräckliga 
resurser .31** .016 .14 .23** 

Arbetsmiljö .47** .043 .36** .40** 
 
Tabell 23, Resurser: korrelation 
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Vi har använt oss av två olika frågeställningar för att fånga en 
tillfredställande del av resursaspekten. Medelvärdet på båda dessa två 
frågor visar på att värde som är på den övre delen av skalan vilket indikerar 
att SwP medarbetare till stor del erhåller tillräckligt med resurser för att 
klara sina arbetsåtaganden. Medelvärdet på följdfrågorna ger oss svaret att 
de är relativt väl nöjda. (Se, bilaga nr.1) Även denna faktor visar sig ha en 
stark positiv korrelation till det affektiva engagemanget, en svag (icke 
signifikant) positiv korrelation till det instrumentella och en signifikant 
positiv korrelation till det totala engagemanget. 
Som vi tidigare nämnde kan resursfaktorn indirekt kopplas till faktorn 
ledarskap och chefstöd genom att en anställds upplevda resursanvändning 
till viss del speglar det förtroende som en organisation och närmaste chef 
har för sina anställda i deras yrkesutövande. Via en regressionsanalys på 
den sammansatta resursvariabeln kan vi se att den har ett signifikant 
säkerställt samband till engagemang. 
 
 
               Regressionsanalys - Resurs 

Variabel EngagemangBetavärdeSignifikans
Affektivt 0.48 * 
Normativt 0.30 * Resurser 

 
Eng total 0.38 * 

               
Tabell 24, Resurs: regression 
 
 

4.5.5 Organisationsfaktor - Lön och förmåner 

 
I tabellen nedan kan vi se att det finns en positiv korrelation mellan de 
anställdas löneuppfattning och det totala och det affektiva engagemanget. 
Detta innebär att en ökning i engagemangskalan motsvarar en ökning i hur 
man upplever den erhållna lönen och om den är på en rättvis nivå. Vår 
studie visar att lön är en viktig faktor för det organisatoriska engagemanget 
vilket inte överensstämmer med både Gaertner (1999) och Pfeffer och 
Lawlers (1980) lönestudier som hävdar att lön inte är viktigt för det 
organisatoriska engagemanget utan mer ses som en grundförutsättning. 
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        Korrelation – Lön och förmåner 
 Affektivt Instrumentellt Totalt 

Lönenivå 
(Marknadsmässig) .41** -.04 .34** 

Lönenivå 
(Relativt, 

arbetskollegor) 
.39** -.02 .30** 

Personalförmåner .39** -.07 .31** 
Belöningar .48** -.15 .38** 

 
Tabell 25, Lön och förmåner: korrelation 

 
Resultat visar på att de anställda på SwP exempelvis väljer att värdera sin 
lön relativt högt vid ett affektivt engagemang. Det visar på att individer 
med högre affektivt engagemang tenderar att anse att deras lönesättning är 
rättvis på grund av att deras primära relation till organisation till stor del är 
beroende av lönenivån. Vi ser även att det finns en positiv korrelation 
mellan det affektiva engagemanget och om de anställda är tillfredställda 
med organisationens personalförmåner och belöningar. Vad kan vara skälet 
till att SwP anställda värderar lön och belöningar så högt och varför verkar 
det vara kopplat främst till det affektiva engagemanget? Vi menar att om 
anställda i SwP får en känsla av en relativt låg lön signalerar detta för de 
anställda att organisationen inte uppskattar dennes kunskaper och 
färdigheter vilket kan hämma engagemangsutveckling. Då mycket av en 
konsults arbete bedrivs ute hos kund blir alla former av respons och 
feedback från chef och ledning oerhört viktigt för engagemanget och 
speciellt det affektiva engagemanget vilket även indikeras av nedanstående 
variabelanalys av ”feedback från ledning” och ovanstående analys av 
variabeln ”chefsstöd”. Detta resonemang stärks ytterligare av nedanstående 
regressionsanalys som visar att det är den sammansatta lön- och 
belöningsvariabeln som påverkar det affektiva engagemanget i störst 
utsträckning. 
 
 
 
 
 
 
 



         Regressionsanalys – Lön och belöningar 
 
 
 
 
 
 

Engageman
g 

Variabel Regression Signifikan
s 

Affektivt Lön/belöningar 0.51 * 
Normativt Lön/belöningar 0.31 * 
Eng total Lön/belöningar 0.41 * 

Tabell 26, Lön och belöningar: regression 
 
 
Tittar vi vidare på regressionsanalysen ser vi att lön gentemot det affektiva 
engagemanget ger det störst betavärdet på 0,51 som visar på att det totala 
engagemanget förändras med 0,51 enheter vid en förändring av lön med en 
enhet. 
 
Finns det något mer i SwP kontext förutom konsultkaraktären som gör att 
de anställdas organisatoriska engagemang påverkas av lön i den 
utsträckning som den gör? En vidare inblick i SwP specifika kontext 
kanske kan ge oss svaret. En regressionsanalys av samtliga demografiska 
variabler ger oss att ålder har ett signifikant samband till den sammansatta 
lönefaktorn. Detta kan vara ytterligare en förklaring till varför vår 
undersökning indikerar att finns ett samband mellan lön och engagemang 
och det är främst kopplat till det affektiva engagemanget. Vi tolkar det som 
så att den stora andelen individer med hög ålder på SwP har en relativt hög 
lönesättning samtidigt som de har ett högt affektivt engagemang beroende 
på deras höga ålder, vilket vi tidigare har visat påverkar engagemanget 
positivt. 
 
 

4.5.6 Organisationsfaktor – Arbetsrelationer 

 
Korrelationstabellen nedan ger oss svar på om det finns något samband 
mellan de engagemangskategoriseringar, det totala engagemanget och 
variabler som behandlar arbetsrelationsaspekten. Dessa frågor 
representerar tillsammans olika aspekter av arbetsrelation. 
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              Korrelation - Arbetsrelationer 

 Affektivt Instrumentellt Normativt Totalt 
Arbetsrelationer 

med kollegor .19* -.041 .11 .12 

Stöd från 
kollegor vid 

arbetsrelaterade 
frågor 

.22** -.18* .21* .12 

Stöd från 
kollegor vid 

privata frågor 
.15 -.02 .17* .14 

Konflikter 
mellan 

arbetskollegor 
-.06 -.10 -.19* -.16 

 
 Tabell 27, Arbetsrelation: korrelation 
 
 
Tittar vi närmare på tabellen så ser vi att på frågan i vilken utsträckning de 
har arbetsrelation med sina kollegor, att denna är korrelerad till det 
affektiva engagemanget vilket stärker vikten av att givande arbetsrelationer 
är viktigt för den emotionella kopplingen till organisationen. I tabellen 
visas det även att frågan som behandlade arbetskollegors stöd hade en stark 
korrelation till alla engagemangsdelar vilket tyder på att just den aspekten 
verkar vara av extra vikt för de anställdas arbetsrelation och sin tur på 
deras engagemang till SwP. Enligt Allen & Meyer (1997) finns det starka 
kopplingar mellan sammanhållning/trivsel med arbetskollegor och 
engagemang, främst till det affektiva. Detta kan vi även skönja i vår 
korrelationstabell då många olika aspekter av den sammansatta 
arbetsrelationsvariabeln har en korrelation med det affektiva 
engagemanget. En regressionsanalys på den sammansatta 
arbetsrelationsvariabeln visar även den på ett signifikant samband vilket 
stärker Allen & Meyers (1997) tankar om att anställdas relation med 
arbetskollegor påverkar det affektiva engagemanget. 
 
 
 
 



 
 

99

                   Regressionsanalys – Relation med arbetskollegor 
Variabel Engagemang Betavärde Signifikans 

   
Affektivt 0.17 0.05 Relation med arbetskollegor

   
           
 
Tabell 28, Relation med arbetskollegor: regression 
 
 
Det vi dock kan se är att arbetsrelationsfaktorn visar ett relativt litet 
betavärde vilket till viss del skiljer sig från Allen och Meyer (1997) som 
menar att det finns ett starkt samband. Vad kan det vara som ligger bakom 
denna skillnad? Till viss del kan förklaringen ligga i svaret på frågan varför 
kollegors stöd vid privata frågor bara har en låg korrelation med det 
normativa engagemanget och inte till de andra kategoriseringarna och det 
totala engagemanget. Vi anser att eftersom SwP kännetecknas av en hög 
grad av konsultverksamhet, vilket innebär att många av de anställda sitter 
ute hos kund vilket i sin tur likställer arbetskollegor med kund, inte 
möjliggör samma sorts arbetsrelationer som med kollegor från samma 
organisation.  Detta kan i sin tur ha många olika effekter på de anställdas 
upplevda medarbetarstöd men främst bör detta organisationskaraktäristiska 
drag resultera i, om inte en avsaknad av stödjande arbetskollegor så i alla 
fall en mindre andel arbetskollegor inom SwP vilket de har nära relation 
med. 
SwP: s anställdas arbetsrelation med sina SwP kollegor blir istället 
beroende av konsultuppdragens längd ute hos kund och antalet SwP 
anställda som arbetar tillsammans i uppdraget. Anställda på SwP har 
därmed inte samma möjligheter att interagera med varandra som många 
andra anställda kan i organisationer där den fysiska platsen säkerställer en 
relativt frekvent möjlighet att interagera med andra anställda. Det vi 
däremot inte ska glömma är det att SWP konsulterna som ofta är ute trots 
det fortfarande kan ha fullgoda relationer till sina arbetskollegor. 
 
Det innebär att en stor del av de anställdas kollegor inte är SwP anställda 
vilket hämmar det personliga utbytet med kollegor från sin egen 
organisation. Wanous (1992) menar att socialiseringsprocessen inom en 
organisation är av stor vikt för att anställda ska utveckla ett organisatoriskt 
engagemang vilket i SwP: s kontext hämmas av uppdragens art. Detta 
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innebär därmed en försämring av SwP: s möjligheter att påverka och 
utveckla sina anställdas organisatoriska engagemang vilket motiverar en 
förstärkning av andra engagemangspåverkande insatser. 
 
Det som eventuellt kan tala emot att anställda på SwP kan skapa långvariga 
och givande relationer är uppdragens tid ute hos kund och kan även bero 
på kundens allmänna omhändertagande av personal. Den största skillnaden 
för SwP blir att deras inflytande över arbetsfaktorer som påverkar inte bara 
en anställds engagemang till organisationen utan också till den anställdas 
allmänna arbetstrivsel och arbetsbelastning minskar. Möjligheterna för 
SwP att påverka deras konsulters arbetsmiljö och arbetstrivsel minskar 
markant vilket försvårar eventuella insatser och förbättringar av konsulters 
arbetsmiljö vilket innefattar både den psykologiska och den fysiska miljön. 
 
 

4.5.7 Organisationsfaktor - Feedback från ledning 

 
Medelvärdet på frågan om de anställda känner att de erhåller 
tillfredställande feedback från ledningen är 3,23 vilket är förhållandevis 
lågt vilket indikerar att det finns ett svagt missnöje på ledningens sätt att 
förmedla budskap och involvera sig i de anställdas prestationer. Enligt 
Konovsky & Cropanzanos (1991) är förmedlandet av budskap och 
information viktiga engagemangspåverkande faktor och speciellt till det 
affektiva engagemanget vilket vår undersökning verifierar till viss del. 
Regressionstabellen ger oss svar på om och i sådan fall vilken sorts 
engagemangskategorisering som variabeln ledningsfeedback kan tänkas ha 
ett samband till. Regressionsanalys visar att variabeln påverkar det 
affektiva engagemanget med ett betavärde på 0.62 vilket är relativt högt 
gentemot tidigare engagemangspåverkande variabler. 
 
 
                           Regressionsanalys – Feedback från ledning 

Variabel Engagemang BetavärdeSignifikans 
Affektivt 0.62 * 
Normativt 0.47 * Feedback från 

Ledningen 
Eng total 0.55 * 

 
  Tabell 29, Feedback från ledning: regression 



 
 
Vi kan i tabellen se att variabeln visar sig ha samband det affektiva, 
normativa och det totala engagemanget men inte med det instrumentella. 
Som synes i tabellen har det affektiva engagemanget ett relativt starkt 
samband vilket kan förklaras av att det är oerhört viktigt för människor att 
känna att deras prestationer uppmärksammas vilket enligt Maslow (1954) 
är ett av behoven som vi människor innehar och vill uppfylla.  
Regressionen visar att det däremot inte bara är det affektiva engagemanget 
som påverkas utan även det normativa vilket skiljer sig från tidigare nämnd 
teori. Vilket kan ha sin förklaring i att i SwP: s specifika konsultkontext 
blir feedback än mer viktigt för den sociala organisatoriska processen 
vilket är den process i vilket det normativa engagemanget utvecklas.  
 
 

4.5.8 Organisationsfaktor – Kundrelation 

 
När det gäller faktorn kundrelation ville vi dels belysa den eventuellt 
problematiska situationen som kan uppkomma för den anställde mellan 
den anställdes organisations mål och kundens organisation. Vi ville även se 
hur de anställda på SwP upplevde feedbacken från kund. Varken 
medelvärdet eller korrelationstabellen ger indikationer på att SwP anställda 
kände sig nämnvärt påverkade av eventuella målkonflikter. Medelvärdet på 
frågan om de anställda upplevde målkonflikt låg under medlet på skalan 
och korrelationstabellen visar inget samband. 
 
 

           Korrelation - Kundrelation 
 

Engagemang 32. 
Målkonflikt 

34 d. 
 Feedback från kund 

Affektivt -.13 .003 
Instrumentellt .17 -.24** 

Normativt -.11 .000 
Totalt -.04 -.100 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tabell 30, Kundrelation: korrelation 
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Det finns dock flera intressanta aspekter som bör beaktas i detta fall. Det 
kan tänkas vara så att konsulterna som är ute hos kund inte upplever någon 
målkonflikt mellan organisation och kund dels för att som vi kom fram till 
i föregående stycke att feedbacken från ledning är bristfällig/otillräcklig, 
dels för att uppdragstiden kan påverka den anställdas uppfattning av 
målkonflikter men också för att de anställda har ett lågt 
organisationsengagemang. Mängden och kvalitén på information och 
feedback från ledningen ökar inte bara kunskapen om SwP: s mål och syfte 
utan underlättar och tydliggör också organisationens värderingar vilket 
enligt Steers (1977) ökar det organisatoriska engagemanget.  
 
Vi anser även att de anställdas uppfattning av målkonflikter påverkas av 
längden på konsultuppdraget eftersom individer tenderar att rättfärdiga och 
anamma en organisations sociala miljös beteenden, normer och värderingar 
vilket Allen & Meyer (1997) menar är en stor del av det engagemangets 
psykologiska grund. Hur pass mycket denna socialiseringsprocess påverkar 
individens engagemang anser vi beror delvis på uppdragstiden men också 
på individens benägenhet att socialisera sig med andra människor, men det 
förefaller rimligt att anta att individer som befinner sig ofta och länge ute 
hos kund påverkas mer än de som inte är ute lika ofta. Vi har tidigare 
kommit fram till att konsulterna som till största del jobbar ute hos kund 
innehar ett mindre instrumentellt engagemang än anställda i stab och 
ledning. 
 
Korrelationstabellen visar även att det finns ett negativt samband mellan 
feedback från kund och SwP: s anställdas instrumentella engagemang. 
Detta innebär att desto mer feedback som erhålls från kund desto mindre 
instrumentellt engagemang. Vi anser att om en SwP anställd som arbetar 
som konsult ute hos kund erhåller givande feedback från kund känner sig 
konsulten uppskattad av kunden och detta i sin tur leder till att konsulten 
mycket lättare själv uppfattar sitt eget ”marknadsvärde”. SwP konsulterna 
får frekvent en inblick i andra organisationer och vad de har att erbjuda 
vilket kan leda till att SwP konsulten inte känner sig lika bunden till sin 
ursprungliga organisation då konsulten har större kunskap i hur andra 
värderar dennes tjänster och kunskaper. I och med att SwP konsulten 
lättare kan estimera sin förväntade intäkt blir osäkerheten kring den 
förväntande intäkten mindre vilket vi tror bidrar till det instrumentella 
engagemanget minskar.  
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Enligt Allen & Meyer (1991) kännetecknas det instrumentella 
engagemanget av ett kognitivt beräknande av förväntade intäkter och 
förluster vilket påverkar en individs beslut att lämna eller stanna kvar i en 
organisation vilket förenklas i och med SwP: s konsultkaraktär. Som vi 
tidigare nämnt (Lawler och Mueller, 1999) tenderar individer att engagera 
sig mest till den utbytesrelation som ger tillbaka mest i form av 
psykologiska och sociala belöningar och ett rimligt antagande blir att SwP 
anställda får ut mer socialt av sin relation med kund än med SwP vilket i 
sin tur påverkar den strategi och taktik som krävs av SwP för att stärka 
deras anställda organisatoriska engagemang. Som Beckers (1992) studier 
visar behöver det inte vara enbart negativt att SwP anställda börjar 
identifiera sig mer och mer med kundens organisation eftersom det 
engagemanget som skapas gentemot kunden kan likställas med 
delengagemang som är en del av ett större engagemang till SwP. Det finns 
dock en uppenbar risk att ett ökat engagemang till kundens organisation 
kan få negativa konsekvenser för SwP vid exempelvis situationer där det 
finns stora skillnader på organisationernas särintressen. 
 
Samtidigt som det kan få negativa effekter för SwP att deras anställda 
innehar ett högt kundengagemang så säkerställer det dock en viss 
prestationsambition av deras konsulter. Ett sätt att motarbeta att SwP 
anställda identifierar sig mer med kunden än med sin egen organisation är 
att skapa tydliga och korta kopplingar till närmaste chef på SwP för att 
uppväga det delengagemang som konsulten känner gentemot kunden. 
Alvesson (2001) menar att det är viktigt att tydliggöra för anställda att dom 
förväntas vara engagerade. Resonemanget att det är viktigt för SwP att 
skapa täta kontakter mellan anställd och närmaste chef stärks även av 
Allen och Meyer (1997) tankar om att det organisatoriska engagemanget är 
mer en spegling av den anställdas engagemang till närmaste chef än till 
organisationen som helhet. 
 
 

4.5.9 Organisationsfaktor – Karriär 

 
Nedanstående regressionsanalys visar att det affektiva engagemanget har 
en relativt stort betavärde vilket indikerar att faktorn karriärmöjligheter är 
viktigt för anställdas affektiva engagemang. Enligt Gaertners (1999) finns 
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det ett samband mellan karriärfaktorn och engagemang men att det 
sambandet är svagt.  
 
 
                             Regressionsanalys - Karriär 

Variabel Engagemang BetavärdeSignifikans 
Affektivt 0.52 * 
Normativt 0.43 * Karriär 

 
Eng total 0.44 * 

 
Tabell 31, Karriär: regression 
 
Förklaringen till varför vår undersökning har funnit att faktorn 
karriärmöjligheter istället kan kopplas till det affektiva totala 
engagemanget och det sambandet i sin tur är stark kan ha sin förklaring i 
karriärstrukturen. SwP: s karriärstege med få befordringsnivåer kan leda 
till att anställda inte gör organisationsspecifika investeringar som en 
karriärstege vanligtvis innebär. Vilket leder till att de karriärmöjligheter 
som finns istället är knutna till vilka projekt och uppdragsuppgifter som 
tilldelas från SwP eller som de själva söker upp.  
 
Vi har tidigare i arbetsfaktorstycket tagit upp det faktum att konsulterna 
som är ”ute på fält” innehar en stor grad av autonomi och självstyre kring 
sina arbetsuppgifter och de har möjlighet att själv till stor del söka upp 
kunder. Denna frihet tillsammans med en till vis del avsaknad naturlig 
karriärstege innebär att konsulternas karriär till stor del bestäms av dem 
själva genom vilka projekt de involverar sig i och vilka nya kunder som 
söks upp. Detta leder vidare till att konsulterna har en stor påverkan på 
deras egen och karriär och att de är väldigt involverade i sin egen 
utveckling vilket leder till att karriär blir starkt bundet till konsulternas 
egna behov. Ovanstående resonemang ger en förklaring till varför karriär i 
vår undersökning visar ett starkt affektiva engagemang. 
 
 
 
 
 



4.5.10 Prioriteringslistan 
 
Utifrån den prioriteringslista som fanns i enkäten har vi kunnat plocka ut 
några faktorer som SwP: s medarbetare tyckte var av särskild vikt. Vi har 
sammanställt svaren i två tabeller där tabell 32 är baserad på styrkan i 
medelvärdena medan tabell 33 är baserad på antal svar. 
 
 
                              Prioriteringslista: medelvärden 
  Variabler Medelvärde 

1 Självständighet/autonomi i arbetet 5.0 
2 Karriärmöjligheter/utvecklingsmöjligheter 4.8 
3 Stark löneutveckling 4.7 
4 En bra arbetsrelation med närmaste chef 4.6 
5 Variation i arbetsuppgifter 4.6 

 
 
 
 
 
 
 
 Tabell 32, Prioriteringslista: medelvärden 
 
 
                             Prioriteringslista: antal svar 
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 Variabler Antal 
svar 

1 Variation i arbetsuppgifter 115 
2 Kompetensutveckling/utbildningsmöjligheter 114 
3 Gemenskap med arbetskollegor 107 
4 Få uppskattning/återkoppling för utfört 

arbete 105 

5 Självständighet/autonomi i arbetet 101 

 
Tabell 33, Prioriteringslista: antal svar  
 
Som tabellerna visar så är det främst arbetet i sig som är det viktigaste tätt 
följt av den egna möjligheten till utveckling. Relationer och feedback ser vi 
kommer ganska långt ner i båda ovanstående tabellerna. Detta resultat 
stämmer väl överens med vad vi sett i de tidigare delarna av analysen och 
vi ser tabellerna som en bekräftelse att bearbetade faktorer i analysen varit 
relevanta för vår undersökning. 
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5  S LUT SA T S E R  
 
Vår avsikt med denna uppsats var att studera och analysera faktorer som 
påverkar medarbetares engagemang i kunskapsföretaget SwP. Vi ville 
utöver detta även studera demografiska variabler såsom kön, ålder och 
utbildning för att undersöka vilken betydelse dessa faktorer har för 
engagemang. För att studera och analysera detta använde vi oss av tidigare 
teorier inom engagemang för att se på dess tillämpbarhet inom den kontext 
vi utfört vår undersökning på. Vi fann både signifikanta skillnader och 
likheter med teorin och vi kommer att presentera våra slutsatser utifrån 
individfaktorer, arbetsfaktorer och organisationsfaktorer men även dra 
paralleller mellan dessa delar för att på så sätt utveckla slutsatserna 
ytterligare ett steg. 
 
Beroende på könstillhörighet säger teorin att engagemanget varierar. Enligt 
teorin tenderar kvinnor att ha större engagemang än män för sin 
organisation. I SwP fann vi inga belägg för detta, varpå teorin i denna 
kontext ej signifikant kan säkerställas. Ålder fann vi däremot inneha ett 
signifikant samband med engagemang och i likhet med teorin kan vi se att 
engagemanget ökar med åldern. Vi fann dock att instrumentellt 
engagemang hade ett starkare samband med engagemang än vad affektivt 
hade. Slutsatsen av detta blir att med stigande ålder ökar kostnaden av att 
lämna sin organisation på grund av de i organisationen ackumulerade 
investeringar som individen under sin anställningstid gjort. Anställningstid 
och arbetserfarenhet fann vi även vara påverkande för instrumentellt 
engagemang vilket stärker vår slutsats. 
 
Vad det gäller utbildningsnivåns påverkan på engagemang bekräftar vår 
undersökning teorin. En högre utbildningsnivå innebär att det 
instrumentella engagemanget minskar. Teorin menar att med ökad 
utbildningsnivå blir individen mer attraktiv på arbetsmarknaden och som 
logisk följd till detta ser vi att den upplevda kostnaden av att byta 
organisation relativt inte blir lika stor och avgörande.  I SwP:s fall är det av 
extra vikt att uppmärksamma detta då snittet på utbildningsnivån är hög. I 
och med att även genomsnittsåldern på företaget är högt kommer antalet 
nyanställningar öka vilket kommer att leda till ett generationsskifte. Frågan 
blir då hur den nya engagemangsnivån kommer att se ut. Vi ser att det 
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finns en uppenbar risk att den inte kommer att vara lika hög för de 
nyanställda som kommer in med en hög utbildningsnivå och samtidigt 
mycket lite engagemangsmässigt investerat i SwP. Vi kommer senare 
belysa olika aspekter som kan hjälpa SwP att tackla dessa frågor. 
 
När vi tittar på yrkesrollen ville vi se om engagemanget varierade mellan 
de som hade en fysisk närhet till organisationen och de som mer arbetade 
utanför organisationens ramar. Vi fann att konsulter och projektledare som 
är mer mobila i sitt arbete än de som arbetar inom stödfunktioner eller som 
chef i jämförelse hade ett signifikant mindre instrumentellt engagemang. 
Slutsatsen vi drar av detta baseras på den kundrelation som uppstår i 
konsulternas arbete. I denna interaktion fann vi även att feedback från kund 
påverkade det instrumentella engagemanget till sin organisation negativt. 
Detta minskade engagemang kommer utav att kunden genom sin visade 
uppskattning för individens prestationer får denne att känna sig mer 
betydelsefull och därmed mer attraktiv på arbetsmarknaden vilket gör att 
en upplevd brist på arbetsalternativ minskar. Kundrelationsfaktoranalysen 
visade på att det finns en uppenbar risk att SwP anställda som arbetar 
mycket ute hos kund påverkas. Vår analys visar att SwP anställdas 
engagemang påverkas och främst det instrumentella på grund av att de 
anställda erhåller en mycket större kunskap om deras ”marknadsvärde”. Vi 
anser att det är oerhört viktigt att SwP som organisation har detta i åtanke 
och inser att deras anställda engagemang i detta avseende minskar under 
anställningstiden.  
 
Att som anställd inneha varierande, intressanta och utvecklande 
arbetsuppgifter fann vi ha signifikant samband med engagemang, vilket 
stöds av teorier. Detta är en viktig aspekt i arbetet och fungerar som en 
bidragande faktor till affektivt engagemang. Autonomi kunde vi även se 
vara bidragande till just affektivt engagemang samtidigt som vi fann att 
detta kunde vara en orsak till den relativt låga engagemangsgraden. 
Slutsatsen vi drar av detta är att det fysiska avståndet genom en stor 
mobilitet har en hämmande effekt på engagemanget. Detta stärks om man 
tittar på yrkesrollen som visade att de som mer befinner sig inom sin 
organisation uppvisade en högre engagemangsgrad än de som befinner sig 
utanför dess väggar.  
 
För organisationsfaktorn ledarskap och stöd fann vi i likhet med teorin ett 
signifikant samband med affektivt engagemang. Vi drar slutsatsen att 



 
 

108

                                                

chefskapet i SwP främst fungerar som en resursfördelare. Vår 
undersökning visar att det affektivt engagemang är starkt kopplat till 
ledarskap och att ett rättvist ledarskap är viktigt då det spelar en central roll 
för att medarbetarna ska klara sina åtaganden. Att känna att man har stöd 
av sin chef genom att tilldelas tillräckligt med resurser för att klara sina 
åtaganden spelar en viktig roll för utvecklandet av affektivt engagemang. 
Det har i undersökningen framkommit att flera anställda på SwP känner att 
det finns ett starkt ”vi mot dem” spel, detta yttrar sig i en avsaknad känsla 
av chef- och ledningsstöd. Detta blir speciellt viktigt att arbeta med då ett 
generationsskifte är förestående. För att kunna attrahera, utveckla och 
behålla nya förmågor kan chefstödet bli en central fråga i SwP framtida 
personalarbete.  
  
Till skillnad från engagemangsteorier som menar att lön och förmåner inte 
har någon koppling till engagemang utan mer är en grundförutsättning så 
har vår studie visat att lön har en stark koppling till den anställdes 
engagemang och speciellt det affektiva. Vi anser att detta till stor del beror 
på SwP: s konsulternas art och att de är ute hos kund en stor del av deras 
arbetstid. Den kundrelationen som konsulterna innehar ledar därmed delvis 
till att lönen får en starkare innebörd för SwP anställda då lön fungerar som 
ett tecken för hur pass mycket organisationen SwP värderar sina anställda. 
För att lönen inte skall vara den starkaste värderingsgrund för 
uppskattnings så bör man arbete för en starkare relation mellan 
organisationen och de anställda. Detta kan ske som vi tidigare nämnt 
genom ett starkare chefstöd.     
 
Vi har i likhet med andra engagemangsteorier funnit att faktorn 
arbetsrelation med kollegor visar sig ha ett samband till det affektiva 
engagemanget, det finns dock en skillnad och det är att vår studie visar ett 
relativt svagt samband. Detta kan enligt vår mening bero på att SwP 
anställda konsulter inte har samma möjligheter att skaffa nära 
arbetsrelationer med vare sig kollegor från SwP eller kund i och med 
konsultarbetets karaktär. Om man inte kan skapa en daglig social 
arbetsrelation kan SwP istället synliggöra de anställdas åtaganden och 
prestationer. På så sätt ökar kännedomen om vad som sker i organisationen 
och vem som gör vad. Ett synliggörande kan främja engagemanget och 
speciellt det normativa engagemanget3.   

 
3 För mer detaljerad information se sidan 68 
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Ett annat sätt att stärka de inomorganisatoriska arbetsrelationerna och på så 
sätt även stärka de anställdas affektiva engagemanget till SwP kan vara att 
anordna gemensamma aktiviteter för de anställda. 
 
Feedback från ledning är en faktor som har visats sig ha en väldigt stark 
korrelation till det affektiva engagemanget vilket även tidigare teorier 
visar. Det viktiga att poängtera i samband med denna variabel är att vår 
undersökning visat att de anställda på SwP tycker att det är alldeles för lite 
feedback från ledningen vilket syns via ett relativt låga medelvärde. 
Variabeln feedback har det starkaste sambandet bland alla våra alla 
variabler samtidigt som denna variabel fick bland det sämsta medelvärdet 
beträffande i vilken grad de anställda var tillfredställda med feedbacken 
från ledningen. Detta anser vi vittnar om en vilande potential möjlighet för 
SwP att på sikt förbättra feedback från ledning vilket enligt vår studie 
skulle kunna höja det affektiva engagemanget. 
 
Vi har funnit indikationer på att SwP omvärldskontext och dess 
karriärstruktur påverkar karriärvariabeln så att den får en stark korrelation 
till det affektiva engagemanget. Detta betyder att karriärvariabeln har en 
stor inverkan på de anställdas engagemang och de uppfattar den nuvarande 
karriärvägen som väldigt utvecklande vilket visar sig genom det starka 
sambandet till det affektiva engagemanget. Möjligheten för de anställda att 
i en så stor utsträckning själv bestämma och påverka deras utveckling och 
karriär kan ses som en styrka i konsultkaraktären och för SwP.   
 
 Vår undersökning har visat på engagemangsteoriernas användbarhet i SwP 
kontext vilket till stor del avviker från den kontext i vilket en stor del av de 
vedertagna engagemangsmodeller och teorier har studerats. Vår 
undersökning har även visat på att det finns flertalet aspekter som 
nuvarande engagemangsteori inte speglar på ett adekvat sätt. Vår studie har 
visat indikationer på att i den kunskapsintensiva organisationen SwP som 
präglas av en konsult karaktäristiskt arbetsform påverkas en individs 
engagemang till stor del skilt från vad andra engagemangsteorier menar. 
De anställdas konsultart gör så att SwP till viss del tappar sin förmåga att 
styra över konsulternas fysiska och psykiska arbetsmiljö vilket hämmar 
organisationens möjligheter att påverka flera viktiga engagemangsfaktorer.  
Dock överensstämmer vår undersökning med gängse engagemangsteorier 
när det gäller vilka faktorer som är engagemangspåverkande. De skillnader 
vi har hittat handlar om till stor del till om vilken 
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engagemangskategorisering faktorerna är knutna till och hur 
organisationens omvärld påverkar de anställda, vilket föranleder våra 
förslag på vidare forskning. 
 
 

5 . 1V IDAR E   FOR SKN ING  

 
Vi anser att vår undersökning visar på att det finns ett intresse av att mer 
noggrant undersöka dessa skillnader och se om det möjligtvis kan gälla 
över hela branschen. 
Detta kan i sin tur leda till en utveckling av tidigare engagemangsteorier 
vilka då anpassas till en mer nutida kontext som kännetecknas av 
kunskapsintensiva och komplexa organisationer vilka har 
konsultkaraktäristiska arbetssätt. Generellt ser vi att det finns ett 
engagemangsteoretiskt intresse att anpassa tidigare studier mot just en mer 
nutida verklighet. Det kan även vara intressant att undersöka om och i 
sådana fall hur engagemangseffekterna påverkas av de skillnader som vår 
undersökning visar på. 
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Bilaga nr 1 
 
 SwedPower 8/31/2005 6:21:15 PM  
 Mottagargrupp Mottagare Ej kontaktbara Svarande Svarsfrekvens 
 allihop 215 0 164 76 % 

 
 1. Kön:  

 Procent Antal
Man [1]    79% 128
Kvinnna [2]    21% 34 

Svarande 162
Ej svar 2   

 
 2. Födelsår:  

Min 146 
Max 1979 
Medel 1947.069
Svarande 160 

Ej svar 4  

 
 3. Markera högsta utbildningsnivå:  

 Procent Antal
Grundskola  [1]    1.9% 3 
Gymnasium [2]    26.7% 43 
Universitet/högskola - upp till 80 poäng [3]    6.8% 11 
Universitet/högskola - 80 poäng eller mer [4]    4.3% 7 
Universitet/högskola - 120 poäng eller mer [5]    6.2% 10 
Universitet/högskola - 160 poäng eller mer [6]    47.2% 76 
Licentiat/Doktor [7]    6.8% 11 

Svarande 161
Ej svar 3   

 
 4. Hur länge har du arbetet på Swedpower (även innan 1999)  

Min 0 
Max 2004 
Medel 230.888
Svarande 161 

Ej svar 3  

 
 5. Antal år inom nuvarande yrkesutövning  

Min 0 
Max 44 
Medel 15.844

 
 

120
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Svarande 160 
Ej svar 4  

 
 6. Stationeringsort  

 Procent Antal
1. Luleå [1]    3.8% 6 
2. Umeå [2]    0% 0 
3. Sundsvall [3]    3.2% 5 
4. Ludvika [4]    7% 11 
5. Gävle [5]    0% 0 
6. Älvkarleby [6]    0.6% 1 
7. Västerås [7]    3.2% 5 
8. Stockholm [8]    59.2% 93 
9. Nyköping [9]    1.9% 3 
10. Trollhättan [10]    3.8% 6 
11. Göteborg [11]    10.2% 16 
12. Malmö [12]    5.1% 8 
13. Karlstad [13]    1.9% 3 

Svarande 157
Ej svar 7   

 
 7. Affärsområde  

 Procent Antal
Elnät [1]    19.8% 32 
Energi och industri [2]    25.9% 42 
Verksamhetsutveckling [3]    13% 21 
Anläggningsteknik [4]    30.2% 49 
Stab [5]    11.1% 18 

Svarande 162
Ej svar 2   

 
 8. Vanligaste arbetsroll:  

 Procent Antal
Chef [1]    8% 13 
Konsult [2]    69.8% 113
Stödfunktion (HRM, ekonomi, etc.) [3]    9.3% 15 
Projektledare [4]    13% 21 

Svarande 162
Ej svar 2   

 
 9. Vanligaste storlek på arbetsgrupp som du arbetar i?  

 Procent Antal
Arbetar mest själv [1]    26.4% 42 
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2-3 personer [2]    35.8% 57 
4-5 personer [3]    12.6% 20 
6-7 personer [4]    5.7% 9 
8-9 personer [5]    1.3% 2 
>10 personer [6]    18.2% 29 

Svarande 159
Ej svar 5   

 
 10.  1) I vilken utsträckning är arbetsuppgifterna intressanta för dig?  

Snittbetyg 5.66
Svarande 159

Ej svar 5   

 
 11.  b) Hur tillfredsställd är du med ovanstående situation  

Snittbetyg 5.31
Svarande 159

Ej svar 5   

 
 12.  2) I vilken utsträckning utför du varierande arbetsuppgifter?  

Snittbetyg 5.59
Svarande 159

Ej svar 5   

 
 13.  b) Hur tillfredsställd är du med ovanstående situation  

Snittbetyg 5.47
Svarande 158

Ej svar 6   

 
 14.  3) I vilken utsträckning är du med och färdigställer konsultuppdrag/arbetsprocesser från början till slut?  

Snittbetyg 5.23
Svarande 159

Ej svar 5   

 
 15.  b) Hur tillfredsställd är du med ovanstående situation  

Snittbetyg 5.49
Svarande 159

Ej svar 5   

 
 16.  4) I vilken utsträckning vet du vilka krav som ställs på dig i din arbetsroll?  
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Snittbetyg 5.43
Svarande 157

Ej svar 7   

 
 17.  b) Hur tillfredsställd är du med ovanstående situation  

Snittbetyg 5.13
Svarande 157

Ej svar 7 
   

 
 18.  5) I vilken utsträckning tilldelas du en specifik arbetsroll av chef/projektledare vid utformning av ett 

konsultuppdrag/projekt?  

 Procent Antal
1 [1]    8.3% 13 
2 [2]    12.1% 19 
3 [3]    7.6% 12 
4 [4]    13.4% 21 
5 [5]    22.9% 36 
6 [6]    24.8% 39 
7 [7]    10.8% 17 

Snittbetyg 4.48
Svarande 157

Ej svar 7   

 
 19.  b) Hur tillfredsställd är du med ovanstående situation  

 Procent Antal
1 [1]    3.2% 5 
2 [2]    5.1% 8 
3 [3]    8.3% 13 
4 [4]    14.1% 22 
5 [5]    22.4% 35 
6 [6]    28.8% 45 
7 [7]    17.9% 28 

Snittbetyg 5.06
Svarande 156

Ej svar 8   

 
 20.  6) I vilken utsträckning upplever du att arbetsbelastningen är betungande?  

Snittbetyg 4.32
Svarande 156

Ej svar 8   

 
 21.  b) Hur tillfredsställd är du med ovanstående situation  
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Snittbetyg 4.5
Svarande 153

Ej svar 11  

 
 22.  7) I vilken utsträckning anser du att tillräckliga resurser ges för att klara av dina arbetsuppgifter och 

åtagande på ett tillfredsställande sätt?  

Snittbetyg 4.72
Svarande 158

Ej svar 6   

 
 23.  b) Hur tillfredsställd är du med ovanstående situation  

Snittbetyg 4.32
Svarande 157

Ej svar 7   

 
 24.  8) Hur mycket frihet och oberoende (autonomitet) har du inom följande område:  

  
a) arbetsschema, när du skall jobba? [1] 5.66 158 6
Hur tillfredsställd är du med ovanstående situation? [2] 5.84 158 6
b) arbetsuppgifter? [3] 4.97 158 6
Hur tillfredsställd är du med ovanstående situation? [4] 5.26 158 6
c) beslutsfattande? [5] 4.61 158 6
Hur tillfredsställd är du med ovanstående situation? [6] 4.95 157 7

Totalt 5.21 158 6  

 
 25.  9) I vilken utsträckning har du bra relationer med dina närmaste arbetskollegor?  

Snittbetyg 6.14
Svarande 158

Ej svar 6   

 
 26.  b) Hur tillfredsställd är du med ovanstående situation  

Snittbetyg 5.99
Svarande 157

Ej svar 7   

 
 27.  10) I vilken utsträckning upplever du att du kan räkna med dina arbetskollegor stöd vid:  

  
a) arbetsrelaterade frågor? [1] 5.56 158 6
Hur tillfredsställd är du med ovanstående situation? [2] 5.51 158 6
b) privata frågor? [3] 4.17 155 9
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Hur tillfredsställd är du med ovanstående situation? [4] 5.14 155 9
Totalt 5.1 158 6  

 
 28.  11) I vilken utsträckning uppstår det konflikter mellan arbetskollegor på din avdelning?  

Snittbetyg 2.38
Svarande 156

Ej svar 8   

 
 29.  b) Hur tillfredsställd är du med ovanstående situation  

Snittbetyg 5.53
Svarande 155

Ej svar 9   

 
 30.  12) I vilken utsträckning påverkas ditt engagemang för SwedPower negativt vid längre perioder av arbete ute 

hos kund?  

Snittbetyg 3.75
Svarande 71 

Ej svar 93   

 
 31.  b) Hur tillfredsställd är du med ovanstående situation  

Snittbetyg 4.54
Svarande 69 

Ej svar 95   

 
 32.  13) I vilken utsträckning finner du dig stå i konflikt mellan kundens mål och organisationens mål?  

Snittbetyg 3.38
Svarande 82 

Ej svar 82   

 
 33.  b) Hur tillfredsställd är du med ovanstående situation  

Snittbetyg 4.49
Svarande 82 

Ej svar 82   

 
 34.  14) I vilken utsträckning erhåller du feedback för din arbetsinsats från:  

  
a) ledningen? [1] 2.64 157 7
Hur tillfredsställd är du med ovanstående situation? [2] 3.23 156 8
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b) närmaste chef? [3] 4.22 157 7
Hur tillfredsställd är du med ovanstående situation? [4] 4.22 157 7
c) arbetskollegor? [5] 4.37 156 8
Hur tillfredsställd är du med ovanstående situation? [6] 4.64 157 7
d) Kund [7] 5.02 146 18
Hur tillfredsställd är du med ovanstående situation? [8] 5.12 146 18

Totalt 4.18 157 7  

 
 35.  1) I vilken utsträckning känner du förtroende för din närmaste chefs förmåga att stödja dig i ditt vardagliga 

arbete?  

Snittbetyg 4.49
Svarande 155

Ej svar 9   

 
 36.  b) Hur tillfredsställd är du med ovanstående situation  

Snittbetyg 4.51
Svarande 156

Ej svar 8   

 
 37.  2) I vilken utsträckning känner du att du kan komma med arbetsrelaterade frågor/problem till din närmaste 

chef?  

Snittbetyg 5 
Svarande 156

Ej svar 8   

 
 38.  b) Hur tillfredsställd är du med ovanstående situation  

Snittbetyg 4.98
Svarande 154

Ej svar 10   

 
 39.  3) I vilken utsträckning känner du att du tilldelas arbetsuppgifter och större ansvar av din närmaste chef i 

utvecklingsyfte?  

Snittbetyg 4.29
Svarande 154

Ej svar 10   

 
 40.  b) Hur tillfredsställd är du med ovanstående situation  

Snittbetyg 4.5
Svarande 155

Ej svar 9   
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 41.  4) I vilken utsträckning anser du att chefer ger nyanställda tillräckligt med hjälp och stöd?  

Snittbetyg 4.15
Svarande 151

Ej svar 13   

 
 42.  b) Hur tillfredsställd är du med ovanstående situation  

Snittbetyg 3.97
Svarande 151

Ej svar 13   

 
 43.  5) I vilken utsträckning anser du att din potential nyttjas i organisationen?  

Snittbetyg 4.64
Svarande 153

Ej svar 11   

 
 44.  b) Hur tillfredsställd är du med ovanstående situation  

Snittbetyg 4.48
Svarande 155

Ej svar 9   

 
 45.  6) I vilken utsträckning anser du att din arbetssituation är utvecklande (Kompetens, erfarenheter osv.)?  

Snittbetyg 5.12
Svarande 154

Ej svar 10   

 
 46.  b) Hur tillfredsställd är du med ovanstående situation  

Snittbetyg 5.05
Svarande 154

Ej svar 10   

 
 47.  7) I vilken utsträckning är du nöjd med din nuvarande arbetsmiljö?  

Snittbetyg 5.16
Svarande 152

Ej svar 12   

 
 48.  b) Hur tillfredsställd är du med ovanstående situation  

Snittbetyg 5.03
Svarande 154
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Ej svar 10   

 
 49.  8) I vilken utsträckning anser du att kvalitén på informationen som ges ut av organisationen är tillräcklig?  

Snittbetyg 4.02
Svarande 154

Ej svar 10   

 
 50.  b) Hur tillfredsställd är du med ovanstående situation  

Snittbetyg 3.96
Svarande 153

Ej svar 11   

 
 51.  9) I vilken utsträckning anser du att din lön är rättvis jämfört med:  

 
a) likvärdiga anställningar i andra organisationer? [1] 156 3.44 8 
Hur tillfredsställd är du med ovanstående situation? [2] 155 3.23 9 
b) arbetskollegor i SwedPower? [3] 153 3.84 11 
Hur tillfredsställd är du med ovanstående situation? [4] 153 3.58 11 

Totalt 3.52 156 8  

 
 52.  10) I vilken utsträckning anser du att personalförmånerna är tillräckliga?  

Snittbetyg 4.26
Svarande 155

Ej svar 9   

 
 53.  b) Hur tillfredsställd är du med ovanstående situation  

Snittbetyg 4.24
Svarande 155

Ej svar 9   

 
 54.  11) I vilken utsträckning anser du att belöningar är tillräckliga?  

Snittbetyg 3.17
Svarande 154

Ej svar 10   

 
 55.  b) Hur tillfredsställd är du med ovanstående situation  

Snittbetyg 3.12
Svarande 154
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Ej svar 10   

 
 56.  12) I vilken utsträckning anser du att de karriärmöjligheterna som organisationen erbjuder är 

tillfredställande?  

Snittbetyg 3.55
Svarande 155

Ej svar 9   

 
 57.  b) Hur tillfredsställd är du med ovanstående situation  

Snittbetyg 3.66
Svarande 155

Ej svar 9   

 
 58.  13) I vilken utsträckning känner du att arbetet är tillfredsställande för dig?  

Snittbetyg 5.23
Svarande 155

Ej svar 9   

 
 59.  1) Om jag fick välja skulle jag mer än gärna tillbringa resten av min karriär I SwedPower  

Snittbetyg 3.84
Svarande 154

Ej svar 10   

 
 60.  2) Det skulle vara svårt för mig att lämna SwedPower även om jag skulle vilja  

Snittbetyg 4.92
Svarande 153

Ej svar 11   

 
 61.  3) Jag känner inte någon som helst pliktkänsla att stanna kvar i SwedPower  

Snittbetyg 4.33
Svarande 153

Ej svar 11   

 
 62.  4) Jag känner verkligen att SwedPowers problem är en del av mina egna  

Snittbetyg 3.42
Svarande 153

Ej svar 11   
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 63.  5) För stor del av mitt liv skulle störas om jag bestämde mig för att lämna SwedPower just nu  

Snittbetyg 4.93
Svarande 153

Ej svar 11   

 
 64.  6) Även om det skulle vara en personlig fördel för mig att lämna SwedPower så skulle det inte kännas rätt att 

lämna SwedPower just nu  

Snittbetyg 2.82
Svarande 153

Ej svar 11   

 
 65.  7) Jag känner mig inte vara en del av ”familjen” på SwedPower  

Snittbetyg 3.35
Svarande 152

Ej svar 12   

 
 66.  8) För närvarande är min fortsatta anställning på SwedPower lika mycket en nödvändighet som min egen 

önskan  

Snittbetyg 4.23
Svarande 149

Ej svar 15   

 
 67.  9) Om jag lämnade SwedPower nu skulle jag känna skuldkänslor  

Snittbetyg 2.18
Svarande 152

Ej svar 12   

 
 68.  10) Jag känner mig emotionellt bunden till SwedPower  

Snittbetyg 2.37
Svarande 152

Ej svar 12   

 
 69.  11) Jag tror att det skulle finnas alldeles för få arbetsalternativ att beakta om jag skulle vilja lämna 

SwedPower  

Snittbetyg 4.7
Svarande 152

Ej svar 12  

 
 70.  12) SwedPower förtjänar min lojalitet  
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Snittbetyg 3.28
Svarande 152

Ej svar 12   

 
 71.  13) SwedPower som organisation har en viktig personlig betydelse för mig  

Snittbetyg 3.03
Svarande 147

Ej svar 17   

 
 72.  14) En av de få negativa konsekvenser i och med mitt lämnade av SwedPower skulle vara det att det finns få 

andra jobbalternativ  

Snittbetyg 3.25
Svarande 149

Ej svar 15   

 
 73.  15) Jag skulle inte lämna SwedPower just nu för att jag känner mig förpliktigad gentemot mina arbetskollegor 

i SwedPower  

Snittbetyg 2.65
Svarande 151

Ej svar 13   

 
 74.  16) Jag känner en stark tillhörighet till SwedPower  

Snittbetyg 3.36
Svarande 151

Ej svar 13   

 
 75.  17) En av de största anledningarna till att jag fortsätter min anställning på SwedPower är för att det skulle 

innebära alldeles för stora personliga uppoffringar; andra organisationer kanske inte kan matcha de 
förmåner jag har  

Snittbetyg 2.81
Svarande 151

Ej svar 13   

 
 76.  18) Om jag inte redan hade investerat så mycket av mig själv i SwedPower så hade jag övervägt att arbeta 

någon annanstans.  

Snittbetyg 2.73
Svarande 147

Ej svar 17   

 
 77.  19) Min koppling till SwedPower är primärt baserad på likheterna mellan mina personliga värderingar och de 

som finns representerade i SwedPower  
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Snittbetyg 2.97
Svarande 148

Ej svar 16   

 
 78.  20) Jag har uppmärksammat starkt arbetsrelaterad stress hos mina arbetskollegor  

Snittbetyg 4.16
Svarande 150

Ej svar 14   

 
 79.  21) Jag har upplevt starkt arbetsrelaterad stress som har känts besvärande och mödosam  

Snittbetyg 3.88
Svarande 150

Ej svar 14   

 
 80.  22) Jag har under min anställningstid funderat på att lämna SwedPower  

Snittbetyg 4.4
Svarande 150

Ej svar 14  

 
 81.  23) Om du helt själv får välja, kommer du då fortfarande att arbeta inom SwedPower om tre år från och med 

nu?  

Snittbetyg 4.19
Svarande 149

Ej svar 15   

 
 82.  1) Karriärmöjligheter/utvecklingsmöjligheter  

Snittbetyg 4.8
Svarande 84

Ej svar 80  

 
 83.  2) Ledningens stöd  

Snittbetyg 4.13
Svarande 54 

Ej svar 110  

 
 84.  3) Personalförmåner  
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Snittbetyg 3.65
Svarande 65 

Ej svar 99   

 
 85.  4) Variation i arbetsuppgifter  

Snittbetyg 4.62
Svarande 115

Ej svar 49   

 
 86.  5) Självständighet/autonomi i arbetet  

Snittbetyg 5.04
Svarande 101

Ej svar 63   

 
 87.  6) Kompetensutveckling/utbildningsmöjligheter  

Snittbetyg 4.35
Svarande 114

Ej svar 50   

 
 88.  7) Rättvis lönenivå (relativt mot andra arbetskollegor)  

Snittbetyg 4.62
Svarande 86 

Ej svar 78   

 
 89.  8) Gemenskap med arbetskollegor  

Snittbetyg 4.26
Svarande 107

Ej svar 57   

 
 90.  9) Rättvis arbetsbelastningsnivå  

Snittbetyg 3.92
Svarande 51 

Ej svar 113  

 
 91.   10) Befordran 

Snittbetyg 4.24
Svarande 25 

Ej svar 139  



 
 92.  11) Ett väldefineriad ansvarsområde och en tydlig arbetsbeskrivning  

Snittbetyg 3.73
Svarande 56 

Ej svar 108  

 
 93.  12) Konfliktfri arbetssituation  

Snittbetyg 3.89
Svarande 55 

Ej svar 109  

 
 94.  13) Monetära belöningar  

Snittbetyg 4.12
Svarande 41 

Ej svar 123  

 
 95.  14) En bra arbetsrelation med närmaste chef  

Snittbetyg 4.64
Svarande 95 

Ej svar 69   

 
 96.  15) Stark löneutveckling  

Snittbetyg 4.71
Svarande 86 

Ej svar 78   

 
 97.  16) Få uppskattning/återkoppling för utfört arbete  

Snittbetyg 3.96
Svarande 105

Ej svar 59   

 
 98.  17) Företagsvärderingar som jag sympatiserar med  

Snittbetyg 3.98
Svarande 55 

Ej svar 109  

 
 99.  Avslutningsvis får du gärna komma med funderingar och synpunkter som du inte tycker framkommit i 

resterande enkät.   
Svarande 39
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Ej svar 125 
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