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1 Inledning

1.1 Bakgrund

I historien kan framförallt två stora samhälleliga revolutioner urskiljas, den
agrara och den industriella. Revolutionerna har inneburit omfattande
förändringar för samhället, företagandet och människorna som verkat i
dessa miljöer. I dag befinner vi oss i vad som brukar betecknas
kunskapssamhället, där personer som besitter rätt kompetens blir de mest
eftertraktade på arbetsmarknaden1. Synen på människan i den industriella
ekonomin präglades i stor utsträckning av den klassiska skolan, med
Taylor och Fayol som några av representanterna. Innebörden av det
klassiska synsättet var bland annat att människan avpersonifierades och
betraktades som en substituerbar ”kugge i maskineriet”.2

Synen på människan har förändrats från det klassiska synsättet och numera
spelar människors kunskap en central roll i samhället. Drucker menar att
kunskap är en resurs som inte kan jämföras med traditionella
produktionsresurser såsom råvaror, kapital och land. Kunskap är nu, i
västvärlden och i de utvecklade i-länderna, den enda riktigt meningsfulla
resursen.3

”The fact that knowledge has become the resource, rather than a
resource, is what makes the new society so unique”4

Parallellt med att kunskapssamhället tagit form har begreppet
kunskapsföretag blivit allt vanligare. Anledningen till det kan ses som en
följd av att tjänste- och servicesektorn blivit allt mer dominerande i
västvärlden5 samt att många av tjänsteföretagen valt att beteckna sig
kunskapsföretag6. Sveiby och Risling menar dock att det finns en klar
skillnad mellan kunskapsföretag och tjänsteföretag. Kunskapsföretagen
kännetecknas av tjänsteproduktion som är ickestandardiserad, kreativ,
komplext problemlösande samt individberoende och som exempel nämns

                                          
1 Lindgren, 1996
2 Anthony et al, 1996
3 Drucker, 1993, ur Nonaka & Takeuchi, 1995
4 Drucker, 1993, ur Nonaka & Takeuchi, 1995, s 6
5 Grönroos, 1990
6 Sveiby & Risling, 1986
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ofta konsultföretag. De traditionella tjänsteföretagen kännetecknas istället
av standardiserad, mindre komplex och icke kompetensberoende
tjänsteproduktion som vänder sig till massmarknader. Utmärkande för
kunskapsföretagen är även att tjänsterna kundanpassas och skräddarsys.7
Gemensamt för samtliga kunskapsföretag är att personalens kompetens är
kärnan i företagen samt avgörande för dess konkurrenskraft och framtid.
Vad som skapar värde i kunskapsföretagen är de anställdas kunskap,
kreativitet, självständighet och deras kontakter i och utanför
organisationen.8

I takt med att kunskapssamhället vuxit fram, ser vi en trend på
arbetsmarknaden. En arbetsmarknad som präglas av allt större rörlighet
och flexibilitet, där flera bidragande faktorer påverkat utvecklingen. En
viktig orsak är Sveriges medlemskap i EU, vilket underlättar för individer
att i större utsträckning än tidigare söka arbete utomlands9.
Arbetsmarknaden har utvecklats från att vara lokalt förankrad till att
omfatta och möjliggöra arbete över gränserna. En global arbetsmarknad
tillsammans med ökad informationsspridning genom IT-utvecklingen
skapar nya möjligheter för arbetskraften, då det blir enklare för den
enskilde individen att följa och överblicka en större arbetsmarknad. Antalet
rekryterings- och headhuntingföretag har ökat kraftigt under senare år10

och med Internet som informationskanal kan de nu nå ut till individer
dygnet runt över hela världen. Tillgängligheten till information bidrar till
att många kunskapsarbetare följer arbetsmarknaden kontinuerligt, även om
de inte känner något direkt behov av att byta arbete.11

Amerikanska forskare förklarar den ökade rörligheten på arbetsmarknaden
med att yngre personer i 25-30 års åldern har en annan syn på arbete än
tidigare generationer. Tidigare var anställningstrygghet, långsiktighet samt
att utföra ett bra arbete viktigt och en garanti för att få stanna kvar på
arbetsplatsen. Förutsättningarna och synen på arbete har dock ändrats i
kunskapssamhället då den nya generationen söker tryggheten i sig själva
genom anpassning, kompetensutveckling och karriär.12 Inre drivkrafter,

                                          
7 Sveiby & Risling, 1986
8 Alvesson, 1989
9 Solomon, 1999
10 Heimburg, 1999
11 Andersson, 2000
12 Jacobsson, 1999
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utmaningar och att synas är viktigare för individen än att arbeta för
kollektivet13.

Utvecklingen av kunskapssamhället i kombination med den ökade
rörligheten på arbetsmarknaden, skapar utmaningar för kunskapsföretag
som förlitar sig på individers kompetens för att nå framgång. Att kunna
knyta till sig rätt kompetens och behålla den kommer därför att vara
avgörande för kunskapsföretagens framgång.

1.2 Problemdiskussion

I kunskapsföretagen återfinns en hög andel välutbildade och eftertraktade
individer. Arbetsmarknadens stora efterfrågan på kompetent personal
bidrar till att företagen ofta hamnar i beroendeställning till de anställda.
Sveiby och Risling menar att det skett en maktförskjutning från det
finansiella kapitalet till de som besitter kunskapskapital, det vill säga att
makten hos kunskapsarbetarna i organisationerna har ökat.14 Fenomenet
styrks av att kunskap och specialisttjänster väger tyngre och värderas högre
än befattning i många kunskapsberoende företag15. Beroendesituationen
leder till att företagen blir sårbara, då många individer besitter specifik
kompetens som kan vara avgörande för företagens överlevnadsförmåga.
Jäghult illustrerar problemet på följande sätt16:

”Ett ständigt problem och ett avgjort hot mot alla kunskapsföretag, är
att behålla kompetensen inom organisationen. Det brukar ofta citeras
som att substansen går hem klockan fem. Risken är ju sedan att den
inte kommer tillbaka nästa dag.”17

Allt fler företag har problem med ökande personalomsättning, framförallt i
kunskapsintensiva organisationer såsom konsult- och IT-företag18. När
värdefulla medarbetare försvinner uppstår ofta problem, vilka kan få
betydande konsekvenser för det enskilda företaget. Hög
personalomsättning kan bland annat orsaka att företagen förlorar viktig
individbaserad kompetens samt även medföra höga kostnader, störningar i
                                          
13 Lönn, 1996
14 Sveiby & Risling, 1986
15 Kontzer, 2000
16 Jäghult, 1989
17 Jäghult, 1989, s 46
18 Ernsjöön, 1998



”Inledning”

4

företagens fortlöpande verksamhet och en ökad press på kvarvarande
medarbetare i organisationen19. En viss personalomsättning kan dock vara
sund för organisationens kompetensutveckling och konkurrenskraft, men
allt för hög personalomsättning kan få betydande konsekvenser för
enskilda företag i branscher med stor efterfrågan på kompetent personal.

Kunskapsföretag är således mycket personalkänsliga då nyckelpersoners
kunskap, beteende och sociala kontaktnät ofta är direkt avgörande för
företagens framgång och tillväxt. Kvaliteten på de anställdas
arbetsinsatser, såsom kunden uppfattar det, påverkar direkt resultatet.
Bristfälliga personalinsatser påverkar snabbt företagens resultat samt att
det ofta är svårt att upptäcka och korrigera ett felaktigt beteende i tid.
Personlig insatsvilja betyder mer i kunskapsföretag än den direkta
allokeringen av resurser, varför personalens engagemang för arbetet blir
avgörande för företagens konkurrenskraft och resultat.20

Vi menar att engagemang för organisationen inte bara är viktigt för
företagens resultat och framgång, utan att organisationsengagemang21 även
kan påverka individens benägenhet att stanna kvar i organisationen.
Organisationsengagemang kan definieras på följande sätt:

”Organisationsengagemang är ett psykiskt tillstånd hos individen,
som innebär en benägenhet hos denne att forma
organisationsgynnsamma attityder och utföra handlingar och
beteenden för organisationens bästa”22

O´Reilly & Chatman menar, i likhet med ovanstående definition, att
organisationsengagemang är en individs psykiska bindning till en
organisation som kan förklaras utifrån tre engagemangsgrunder23,
samtycke (instrumentalitet), identifikation och internalisering. O´Reilly &
Chatman har även påvisat ett positivt samband mellan
organisationsengagemang och individers vilja att stanna kvar i
organisationen. Resultaten av deras studie visar även att vissa
förklaringsgrunder till organisatoriskt engagemang ökar den anställdes
benägenhet att handla innovativt samt prestera mer än vad företaget och

                                          
19 Bevan et al, 1997
20 Alvesson, 1989
21 I uppsatsen likställs begreppen organisationsengagemang, organisatoriskt
engagemang och engagemang för organisationen.
22 Vik, 1999
23 I Uppsatsen likställer vi begreppen engagemangsgrunder, förklaringsgrunder och
grunder för engagemang.
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omgivningen förväntar sig. Om företaget lyckas utveckla en positiv
psykisk bindning och därigenom engagemang för organisationen hos sina
anställda, minskar dessutom behovet av sofistikerade styr- och
kontrollsystem.24

Vi menar, liksom Alvesson, att organisationsengagemang är mycket viktigt
i arbetssituationer där det är svårt att påverka de anställda genom
traditionella styrformer. En sådan arbetssituation kan vara då den anställde
tillbringar merparten av arbetstiden hos kund. I de flesta företag är det
klart för personalen var de är anställda, vems intressen de skall verka för
att tillgodose och gentemot vem de förväntas vara engagerade och lojala. I
den ovan beskrivna arbetssituationen är gränserna mellan företaget och
kunden ofta diffusa för den anställde. Det fysiska avståndet mellan den
anställde och företaget minskar möjligheten för företaget att påverka och
kontrollera den anställdes arbetsinsats genom traditionella styrformer.25

Flera olika intressenter påverkar den anställdes arbetssituation. Individen
tillhör en organisation (företaget), men arbetet sker mestadels hos en annan
organisation (kunden). Den anställde bör samt förväntas vara engagerad
och lojal gentemot det egna företaget. Individens engagemang skall således
vara fokuserat mot det egna företaget, även om det är viktigt att kundens
behov tillfredsställs. Individens fokus för engagemang kan förklaras som
det/de objekt mot vilka individen engagerar sig för exempelvis
arbetskamrater, speciella individer eller organisationen i sig. Den anställde
kan bli påverkad av den egna organisationens värderingar, arbetskamrater
och krav av olika slag även då individen befinner sig hos kund. Samtidigt
kan individen påverkas av miljön i vilken han/hon för tillfället verkar
(kunden) med dess personal, värderingar och olika krav. Påverkan från den
sociala närmiljön är naturligt och brukar benämnas normativ social
påverkan26. Blir den normativa sociala påverkan för stor, finns risken att
individen känner mer sympati för kunden än för det egna företaget. Följden
kan bli identitetsproblem samt lojalitets- och intressekonflikter för
individen. För att minska problematiken som kan följa, bör företaget därför
få individen att fokusera sitt engagemang mot den egna organisationen.27

Om detta skall vara möjligt bör företaget skapa organisatoriska
förutsättningar som kan påverka individens benägenhet att engagera sig

                                          
24 O´Reilly & Chatman, 1986
25 Alvesson, 1989
26 Sletta & Stensaasen, 1997
27 Alvesson, 1989
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för den egna organisationen. Förutsättningarna kan exempelvis bestå av
olika utformningar i belöningssystemet eller sociala aktiviteter.

Ovanstående problemdiskussion leder fram till de frågor vi ämnar belysa i
uppsatsen.
•  Är respondenterna i studien engagerade samt på vilka grunder och

gentemot vad/vem fokuseras deras engagemang?
•  Påverkar relationen till kunden engagemanget för den egna

organisationen?
•  Vilka organisatoriska förutsättningar är viktiga för att skapa

engagemang för den egna organisationen, då individen arbetar
merparten av arbetstiden hos kund?

1.3 Syfte

Syftet med uppsatsen är att studera och analysera individers
organisationsengagemang, dess grunder och fokus, i en arbetsrelation där
individer arbetar merparten28 av tiden hos kund.

1.4 Avgränsningar

Vi har valt att avgränsa oss till individer som arbetar i projekt hos kund
och som tillbringar merparten av arbetstiden hos kund. Med merparten av
arbetstiden menar vi att undersökningsobjekten tillbringar eller nyligen29

tillbringat mer än 75 procent av arbetstiden hos kund. Vi har även valt att
avgränsa oss till att studera konsulter. Anledningen till avgränsningen är
att konsulten, i de flesta fall, exemplifierar arbetsformen vi ämnar studera.
Med konsult avser vi en individ som arbetar med uppgifter i en annan
organisation än i det egna företaget. Tidsperioden kan vara kort eller
sträcka sig över flera år. Vi anser att arbetsformen är intressant, eftersom
det kan vara svårt att påverka konsulterna genom traditionell styrning. Det
fysiska avståndet mellan organisationen och den anställde kan dessutom
försvåra för företaget att påverka och kontrollera individens

                                          
28 Se 1.4 Avgränsningar, för definition av merparten.
29 Med nyligen avser vi att konsulten arbetat enligt det beskrivna arbetssättet under år
2000.
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arbetsprestationer hos kunden. Konsultens arbetssituation är också
intressant att undersöka, eftersom en avhoppad konsult ofta tar med sig
klienter till sin nya arbetsgivare.30

Konsulterna i undersökningen arbetar i databranschen. Anledningen till att
vi valt denna bransch är att vi anser den vara intressant samt att det råder
stor efterfrågan på kompetent personal. Många företag har också problem
med hög personalomsättning, varför vårt problemområde är intressant och
aktuellt i denna bransch.31.

Vi har i uppsatsen valt att utgå från företagens perspektiv, det vill säga att
vi analyserar konsulternas engagemang i syfte att fallföretagen skall få
kunskap om vad som kan få de anställda engagerade för företagen. Vi
avgränsar oss därför till att endast studera och analysera engagemang för
fokus som påverkar engagemanget för den egna organisationen. Vi
kommer inte heller att undersöka faktorer i företagens omvärld som ej är
påverkbara av organisationen, såsom exempelvis arbetsmarknad eller den
anställdes familjeförhållanden.

1.5 Företag i studien

Fyra företag inom datakonsultbranschen har medverkat i studien; Alfaskop
(Stockholm), Dotcom (Stockholm), Mandator (Linköping) och Semcon
Systems (Stockholm)

                                          
30 Alvesson, 1989
31 Ernsjöön, 1998
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1.6 Uppsatsens disposition

Kapitel ett syftar till att ge läsaren bakgrunden till uppsatsens
problemställning och syfte. Det valda problemet belyses med ett antal
teorikopplingar, vilka har till syfte att redogöra för uppsatsens relevans.

Kapitel två illustrerar inledningsvis vårt vetenskapliga förhållningssätt och
forskningsprocess för läsaren. Avsikten med detta kapitel är att underlätta
läsarens förståelse och tolkning av vårt arbete. Vi redogör därefter för hur
vi praktiskt genomfört undersökningen.

Kapitel tre beskriver vår teoretiska referensram. De teorier som behandlas
är knutna till det problemområde vi introducerade i problemdiskussionen.

Kapitel fyra till sju redovisar undersökningens empiri där varje företag
presenteras i var sitt kapitel.

Kapitel åtta är analysen. I kapitlet analyserar vi det empiriska materialet
med hjälp av vår teoretiska referensram.

Kapitel nio är det avslutande kapitlet. Här redogör vi för våra slutsatser
och avslutande reflektioner kring arbetet.
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2 Vetenskapligt förhållningssätt och
metod

För att skapa en trovärdig uppsats vill vi ge läsaren möjlighet att förstå
hur vi författare ser på verkligheten och vetenskap. Följande kapitel inleds
därför med en beskrivning av vår syn på verkligheten och vetenskapsideal.
Därefter redogörs för den metod vi använt vid genomförandet av
uppsatsen.

2.1 Vår syn på verkligheten

Myrdal menar att forskarens värderingar och verklighetssyn måste
explicitgöras för att forskningsresultaten överhuvudtaget skall vara
förståeliga för läsaren. Som läsare behövs någon form av måttstock, för att
kunna relatera både till sin egen uppfattning och forskarens behandling av
ämnet.32 Vår forskningsprocess bygger på vissa antaganden om den
verklighet vi försöker förstå och förklara. Antaganden om verkligheten styr
till stor del tolkningen av våra observationer och utsagor, vilka genomsyrar
uppsatsen och de slutsatser vi drar av undersökningen. Genom att
explicitgöra våra antaganden om hur vi ser på verkligheten och vetenskap
är vår förhoppning att läsaren lättare skall kunna relatera till sin egen
uppfattning och vår behandling av ämnet i enlighet med resonemanget
ovan.

Vad som är verklighet och sanning har människan diskuterat sedan
urminnes tider. Att jorden var platt, togs för verklighet innan framsteg
gjordes och vetenskapsmän kunde konstatera att de tidigare
uppfattningarna var felaktiga. Vad som är verklighet kan således skifta
med tiden eller ur vilket perspektiv den betraktas. Vi menar därför att
verkligheten kan ses som socialt konstruerad. Det innebär att verkligheten
skapas genom ständigt pågående sociala processer. Vi människor agerar
och uttrycker på så sätt vår tolkning av det upplevda till omgivningen, så
kallad externalisering. Samtidigt påverkas individens tolkning av den
sociala miljön eller omgivningen. Verkligheten skapas i interaktionen
mellan människor, varvid samhället därför kan ses som en mänsklig

                                          
32 Myrdal, 1968
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produkt. Vi människor tror ändå att det finns någon form av objektiv
verklighet. Anledningen till det är att vissa fenomen och situationer har så
klara definitioner i människors medvetande att de tas för givna.
Definitionerna och tolkningarna har med andra ord institutionaliserats i
samhället och därmed har en uppfattad ”objektiv” verklighet skapats, så
kallad objektifiering. Människor föds in i en värld full av objektifierade
ting och fenomen som tas för givna och vi upprätthåller därefter
”institutionaliserade sanningar” i vårt eget tänkande och beteende, så
kallad internalisering. Människan blir således en produkt av samhället.33

Förhållandet kan ses som en växelvis dialektisk interaktion mellan
människa och samhälle, det vill säga att människan påverkar samhället
samtidigt som samhället påverkar människan i en ständigt pågående
process34. Förhållandet tydliggörs av figuren nedan.

FIGUR 1 DET SOCIALKONSTRUKTIVISTISKA PERSPEKTIVET35

(Egen bearbetning)

Vår syn på verkligheten som socialt konstruerad, där människan och
samhället påverkar varandra, förutsätter också att vi som undersökare ser
på verkligheten ur ett aktörsynsätt. Beskrivningen av verkligheten sker då
genom betydelseangivning av olika fenomen vilka tar sin utgångspunkt i
hur olika aktörer upplever, tolkar och handlar i verkligheten.36 Ett
betydande inslag inom aktörsynsättet är skapandet av ett
beskrivningsspråk, vilket förklarar situationer utifrån olika aktörers
uppfattning om verkligheten37. Användandet av aktörsynsättet bygger
också på personlig medvetenhetsutveckling hos kunskaparen och
aktörforskaren kommer så småningom att utveckla vad Arbnor & Bjerke
                                          
33 Berger & Luckmann, 1979
34 Arbnor & Bjerke, 1998
35 Berger & Luckmann, 1979
36 Arbnor & Bjerke, 1998
37 Normann, 1976

Människan- en
social produkt

Samhället- en
mänsklig produkt

Samhället- en
objektiv verklighet

Internalisering

Externalisering

Objektifiering
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kallar vetenskaplig hantverksskicklighet. Det är denna
hantverksskicklighet som enligt hermeneutikerna utgör förförståelsen,
vilken fungerar som hjälp för forskaren vid studier av nya problem.38

Med vår utgångspunkt i verkligheten som social konstruktion och
aktörsynsättet, framstår krav på objektivitet och avskärmning från
personliga värderingar som en omöjlighet för oss författare. Individens
värderingar formar sinnesupplevelserna, då individen söker efter det
förväntade eller något som tidigare upplevts. Människan ser och uppfattar
det han/hon förväntar sig och vill se. Vår uppfattning är därför att
objektivitet inte kan existera i vetenskapliga sammanhang. Då vi menar att
ingen människa kan frigöra sig från sin biografi och värderingar samt att
medvetenheten kring sådana frågor ofta är låg, efterfrågar vi, liksom
förespråkare för aktörsynsättet, istället dialog samt ökad medvetenhet om
värderingars betydelse och legitimitet.39

2.2 Vetenskapsideal

Varje forskare bör genom ställningstagande även visa vilket
vetenskapsideal han/hon anser sig tillhöra. Det finns i huvudsak två
teoribildningar; positivism och hermeneutik.40

2.2.1 Positivism och hermeneutik

Positivismen har sina rötter i empirisk/naturvetenskaplig tradition och har
med sitt rationella arbetssätt legat till grund för vetenskapssamhället sedan
1700-talet. Positivismen bygger i huvudsak på experiment, kvantitativ
mätning och logiska resonemang.41 De centrala tankarna är att det finns en
verklighet som det går att få kunskap om genom iakttagelser. Kunskapen
som erhålls anses av positivisterna vara generell och objektiv, då de menar
att det är möjligt att tolka resultat utan att påverkas av värderingar och
förväntningar42.

                                          
38 Arbnor & Bjerke, 1998
39 Ibid
40 Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1990
41 Ibid
42 Wandén, 1981



”Vetenskapligt förhållningssätt och metod”

12

Den andra skolan, hermeneutikerna, söker till skillnad från positivisterna
förståelse istället för förklaringar. Hermeneutik kan fritt översättas med
tolkningslära och tillämpas inom flera olika vetenskapliga discipliner,
framförallt inom humaniora och samhällsvetenskaperna.43 Förespråkarna
menar att det inte går att angripa problem utan att påverkas av tidigare
kunskap och erfarenheter. Hermeneutikerna menar att det till och med är
en förutsättning att forskaren har förförstålse inför forskningsobjektet.
Tankar, intryck, kunskap och känslor ses som tillgångar och inte som
hinder, när forskaren skall tolka ett fenomen.44 Förförståelsen kan liknas
vid den vetenskapliga hantverksskicklighet Arbnor & Bjerke menar är
viktig för varje aktörkunskapare vid studier av nya problem45. Eftersom
forskaren i sin tolkning påverkas av föreställningar och förväntningar,
anser hermeneutikerna att det inte går att tala om objektiv kunskap46.
Forskningen är subjektiv eftersom forskaren tolkar verkligheten utifrån sitt
perspektiv, men denne kan genom att redovisa sina syften och perspektiv
kring verklighet och forskningsmetodik öka rapportens trovärdighet47.

En hermenuetiker är aktiv i händelseförlopp, en aktör och inte en objektiv
utomstående observatör. Hermenuetikern deltar aktivt genom att observera
och föra dialog med objektet. Genom processen påverkar och påverkas
både hermenuetikern och objektet. Forskning och utredning är därför en
ständigt pågående process, där det väsentliga är att öka sin och andras
förståelse. Färdiga och slutgiltiga modeller anses därför otänkbart.48 Målet
är till skillnad mot positivisterna inte att få fram generella slutsatser och
resultat, utan att skapa insikt och ökad förståelse. Syftet kan därför sägas
vara exemplifierande av verkligheten.49

De positivistiska och hermeneutiska synsätten är de två stora, men vitt
skilda forskningsansatserna. Få forskare ansluter sig uteslutande till en
ansats. De flesta ligger någonstans däremellan, men med tyngdpunkt på
någon av ansatserna.50 Arbnor och Bjerke menar dock att en
aktörkunskapare alltid är en förståelseinriktad tolkande kunskapare, det

                                          
43 Patel & Davidsson, 1994
44 Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1990
45 Arbnor & Bjerke, 1998
46 Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1990
47 Svenning, 1997
48 Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1990
49 Svenning, 1997
50 Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1990
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vill säga en hermeneutiker. Individens syn på verkligheten som socialt
konstruerad omöjliggör en annan syn.51

Vi ansluter oss främst till det hermeneutiska synsättet. Vi tror ej på en
objektiv tolkning av verkligheten samt att vi forskare kan avskärma oss
från våra värderingar och erfarenheter, det vill säga förförståelsen. Vi
menar dock i likhet med positivismen att det är möjligt genom
observationer att se mönster och samband inom det studerade urvalet, även
om vi anser att observationerna ej kan ses som objektiva. Förklaringen till
att vi främst ansluter oss till det hermeneutiska synsättet, torde framförallt
bero på våra universitetsstudier i samhällsvetenskaplig disciplin. Vi har
socialiserats in i det tankesätt som råder inom den företagsekonomiska
utbildningen vid Linköpings universitet och lärt oss att tolka samt kritiskt
granska det vi läser. I uppsatsen kommer tolkningar att ske och liksom
hermeneutikerna tror vi att tolkningar ej kan ske utan att vi påverkas av
våra personliga erfarenheter, värderingar och den förförståelse vi besitter.
En ytterligare faktor som våra tolkningar påverkas av är den litteratur som
vi under studerat ekonomutbildningen. Vi hade även viss förförståelse
kring ämnet organisationsengagemang från styrterminen på Linköpings
Universitet under 1999, vilket kan ha påverkat vårt arbetssätt och tolkning
av materialet. Genom dessa referenser har en begreppsapparat byggts upp,
vilken ligger till grund för de tolkningar vi gör.

2.2.2 Induktion och deduktion

Det finns också olika skolor för hur forskaren skall gå tillväga i en
vetenskaplig undersökning och hur slutsatser skall dras. De två vanligaste
metoderna är induktion och deduktion. En rent induktiv ansats innebär att
forskaren enbart utgår från empirin och ur denna försöker dra generella och
teoretiska slutsatser, vilket medför att teorin inte innehåller något annat än
det som finns i det empriska materialet. Förfarandet kan liknas vid en
förutsättningslös datainsamling, vilket vi anser är omöjligt. Genom att göra
ett urval och undersöka vissa fenomen tar forskaren en form av teoretiskt
ställningstagande, vilket omöjliggör förutsättningslöshet.52 Vi vill även
referera till vårt tidigare resonemang om hermeneutik och förförståelsens
betydelse vid forskningsprocessen, vilket för oss omöjliggör
förutsättningslöshet.
                                          
51 Arbnor & Bjerke, 1998
52 Wallén, 1996
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En rent deduktiv ansats avser en vetenskaplig metod där forskaren från
allmänna lagar eller teorier sluter sig till de studerade fallen. Utifrån teorin
sätts en hypotes upp vilken sedan testas.53 Vi anser att en rent deduktiv
ansats inte heller är rimlig, då det är omöjligt att avskärma sig från
verkligheten vid uppsättandet av hypoteser. Vi anser dessutom att
forskning är en ständigt pågående vetenskaplig process där nya
frågeställningar bör kunna väckas efter hand, vilket påverkas av vår
hermeneutiska vetenskapssyn.

Med utgångspunkt i ovanstående resonemang anser vi att en rent induktiv
eller deduktiv ansats är omöjlig och därför präglas vår studie av inslag från
båda inriktningarna. Vår utgångspunkt ligger i O´Reilly & Chatmans
teorier kring engagemang och tillsammans med vår förförståelse inom den
företagsekonomiska disciplinen utgör det uppsatsens deduktiva inslag. Det
induktiva inslaget är att vi utifrån empirin vill analysera och om möjligt
utveckla de existerande teorierna kring engagemang med anknytning till
det studerade arbetssättet.

2.3 Undersökningsansats

Valet av den ansats som skall användas i undersökningen bestäms av hur
problemet ser ut och vilka frågor det ger upphov till. Andra faktorer som
påverkar ansatsen är vetenskapsideal, undersökningsobjekt och målet med
undersökningen.54

Vid val av undersökningsmetod bör forskaren bestämma om
undersökningen skall vara kvalitativ eller kvantitativ55. Vi har valt att
genomföra en kvalitativ studie, då vi anser att problemområdet är av sådan
karaktär att en kvantitativ studie inte skulle kunna belysa problematiken
lika grundligt. Problemområdet kräver frågor och svar som är svåra att
beskriva i kvantitativa termer, såsom upplevelser och värderingar. Vår
hermeneutiska vetenskapsuppfattning påverkar också valet av kvalitativ
metod. Vid en kvalitativ studie står forskarens uppfattningar och
tolkningar mer i fokus än vid en kvantitativ studie. Tillvägagångssättet
tillåter forskaren att tolka data och kontinuerligt under studien föra en

                                          
53 Wallén, 1996
54 Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1990
55 Ibid
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dialog med undersökningsobjektet, vilket vi anser är viktigt. Forskaren blir
då en aktiv deltagare istället för en passiv observatör.56

För att få tillgång till kvalitativa data har vi valt att använda oss av en
fallstudieliknande ansats. Fallstudier betecknar en studie, där intresset
riktas mot detaljerade- och oftast djupgående beskrivningar samt analyser
av enskilda fall. Fallstudier, i likhet med denna uppsats, kännetecknas
också av att forskaren inte är intresserad av att dra generella slutsatser. Den
vanligaste tillämpningen av fallstudier är vid beskrivande och förklarande
studier med relativt klara frågeställningar. Fallstudier är oftast kvalitativa
till sin karaktär.57 En fallstudie behöver dock inte bestå av en enda
undersökning, utan kan med fördel bestå av flera fall som kombineras58.
Av tids- och resursbrist har vi ej kunnat genomföra en fallstudie i sin
helhet, vilket annars varit mycket intressant. En fallstudie hade krävt att vi
fördjupat oss mer i fallföretagen samt att som fallstudier oftast sträcker sig
över längre tid än vad som är möjligt under en tjugopoängsuppsats. Det
som framförallt skiljer studien mot en traditionell fallstudie, är att
möjligheterna att återkomma med frågor samt att delta aktivt i processen
hos företagen varit begränsade. Ansatsen kan däremot betecknas som
fallstudieliknande, då vi fokuserat på en viss situation och en viss grupp
individer. I varje företagsstudie har vi fördjupat oss kring begreppet
organisationsengagemang. Undersökningen har dock som tidigare nämnts
varit begränsad i tid och skett under en till tre dagar hos varje enskilt
företag. Vi har i uppsatsen valt att studera och analysera fyra olika företag.
Avsikten har ej varit att jämföra företagen, utan att studera flera företag för
att skapa bredare kunskap och förståelse kring problemområdet.

Valet av kvalitativ fallstudie, har också påverkats av vår syn på objektivitet
och generaliserbarhet. I enlighet med vår syn på verkligheten som socialt
konstruerad och vårt hermeneutiska vetenskapsideal, menar vi att det är
omöjligt att dra objektiva slutsatser som kan ses som fullständigt generella
för en hel population. Däremot menar vi att resultatet av studien kan ses
som generellt, i avseendet att våra slutsatser avser individer i
kunskapsföretag med det studerade arbetssättet. Syftet med studien är att
exemplifiera verkligheten, det vill säga att uppmärksamma problematiken
med arbetssättet59. Förhoppningen är att resultatet sedan skall ge upphov
till tankar och funderingar i andra företag med liknande arbetssätt.

                                          
56 Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1990
57 Lekvall & Wahlbin, 1993
58 Svenning, 1997
59 Ibid
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2.4 Datainsamling

När en undersökning genomförs samlas data in från olika källor. Metoden
för datainsamlingen är viktig i arbetet samt avgörande för det slutliga
resultatet och rapportens trovärdighet. Datainsamlingen kan ske på flera
sätt, men uppgifterna kan kategoriseras i två urtyper: primär- och
sekundärdata60. Vi har i denna rapport använt oss av båda urtyperna.

2.4.1 Primärdata

Primärdata är data som samlas in specifikt för det aktuella
undersökningsändamålet. Informationen erhålls från grupper eller
individer och kan samlas in på två sätt; genom observation eller
frågemetoder61. I studien har vi enbart använt oss av frågemetoder, då vi
anser att tillvägagångssättet är lämpligast för att utreda frågeställningarna i
rapporten. Uppsatsen fokuserar på kvalitativa variabler såsom
respondenternas upplevelser och värderingar, vilka vi anser ej skulle kunna
belysas genom observationsmetoder.

Två insamlingsmetoder har använts. För att få kunskap och förförståelse
om företagen och deras personalpolitik har en frågeenkät via e-mail
använts62. Enkäten besvarades av kontaktpersonerna (konsultcheferna) på
respektive företag. Fördelen med denna metod är att berörda individer på
företagen får tid att tänka igenom frågeställningarna innan de svarar. Syftet
med enkäten var att skapa förförståelse om företagen inför intervjuerna.
Resultaten kommer därför inte att redovisas i empirin, utan har endast
fungerat som stöd vid intervjuerna. Viss data från enkäten redovisas dock i
den inledande beskrivningen av respektive företag i empiriavsnitten.

Huvuddelen av datainsamlingen har bestått av personliga intervjuer med
konsulter. Samtliga intervjuer har genomförts på respektive företags
kontor. Vi har där haft tillgång till avskilda rum, vilket underlättat
genomförandet av intervjuerna. Avskildheten och att vi innan intervjun
förtydligat anonymiteten för den enskilde respondenten har bidraget till att
det varit lättare att skapa en intim och förtroendeingivande relation till
respondenten. Anonymitet för respondenterna var också en förutsättning
                                          
60 Lekvall & Wahlbin, 1993
61 Ibid
62 Se bilaga 1
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för intervjuerna, då vissa intervjufrågor berör känsliga ämnen i relationen
mellan anställd och företag63. Vi menar att det utan anonymitet skulle varit
svårt att få fram en rättvisande bild av problemområdet. Syftet med
undersökningen har i enlighet med vår kvalitativa ansats ej varit att visa
vem som sagt vad, utan det intressanta är istället vad som sagts.
Intervjuerna med respondenterna varade mellan en till två timmar. Vi har
dessutom valt att i efterhand komplettera vissa svar via telefon, då vi velat
få reda på ytterligare fakta eller då något varit oklart.

Intervjuernas utformning och struktur kan liknas med den Lekvall och
Wahlbin benämner semistrukturerad64. Innebörden av det är att vi använt
ett diskussionsfrågeformulär med diskussionsfrågor65, vilket har styrt
intervjuns inriktning. Användandet av diskussionsfrågor har dock tillåtit
respondenten att tala fritt, vilket bidragit till att det har varit lättare för oss
att avläsa personliga reaktioner samt att det funnit utrymme för
respondenten att framföra egna reflektioner. Den semistrukturerade
intervjuformen valdes, då vi upplevde det svårt att ställa direkta och
specificerade frågor för att fånga individens upplevelser och tankar kring
engagemang.

För att minska risken för feltolkningar av empirin använde vi bandspelare
vid samtliga intervjuer, givetvis med respondentens tillåtelse.
Bandspelaren underlättade också intervjun, genom att en aktiv diskussion
kunde föras då koncentrationen inte behövde inriktas på att anteckna
svaren. Efter intervjuerna skrev vi rent varje intervju. Därefter förde vi
samman svaren under varje fråga, det vill säga alla svar från respektive
företag klipptes ihop till en svarsenkät. Sedan delades frågorna och svaren
upp i de fem teman som ligger till grund för empirikapitlen66.
Bearbetningen av primärdatan avslutades med att vi skrev ihop svaren från
respektive företag i sammanhängande text efter temaindelningen. Det är
viktigt att poängtera att vi endast tagit med data från empirin som vi anser
är relevant för problemområdet. Annan data som framkom vid
intervjuerna, men som inte är relevant för ämnet, redovisas således ej i
empirikapitlen.

                                          
63 Se även etikidealet 2.6
64 Lekvall & Wahlbin, 1993
65 Se bilaga 2
66 Se kapitel 4-7



”Vetenskapligt förhållningssätt och metod”

18

2.4.2 Sekundärdata

”Det som tidigare är känt inom ett område bör man utnyttja. Man kan
knappast tänka sig en undersökning i vilken man inte har någon nytta
av en litteraturgenomgång”67

Sekundärdata består av redan befintlig data såsom statistik, forskning,
böcker och artiklar. Problemet med sekundärdata är att finna information
som är relevant för den aktuella undersökningen.68 I vår undersökning
används sekundärdata för att skapa bakgrund och teoretisk kunskap inom
problemområdet. Datainsamlingsarbetet har skett främst med hjälp av
Libris, Internet och andra databaser. Sökord som använts är bland annat
arbetsmarknad, organisation, engagemang, identitet, konsult, lojalitet,
personalpolitik och kunskap.

2.5 Val av fallföretag

Vid kvantitativa studier med generaliserbarhet som syfte, bygger
resultatets trovärdighet på att ett korrekt statistiskt urval använts. I en
kvalitativ studie med exemplifierande syfte finns det inga krav på ett
korrekt statistisk urval. I en kvalitativ fallstudie, som denna, väljs
fallföretagen och respondenterna istället efter vissa kvaliteter hos
undersökningsobjekten. Urvalsmetoden benämns selektivt urval och
används alltid vid kvalitativa undersökningar.69 Urvalsmetoden i studien
kan jämföras med den metod Lekvall & Wahlbin benämner
bedömningsurval. Urvalsmetoden är vanlig i undersökningar då en djupare
kvalitativ analys av ett litet antal undersökningobjekt skall göras.
Undersökningsobjekten väljs efter särskilda kriterier, vilka bedöms vara
särskilt intressanta för undersökningen.70 Inför urvalet av fallföretag i
studien, sattes ett antal kriterier upp som vi ansåg företagen borde uppfylla.
Det främsta kriteriet som låg till grund för val av företag var arbetssättet.
Företagen skulle bedriva konsultverksamhet och konsulterna skulle arbeta
mer än 75 procent av deras arbetstid i projekt hos kund. Andra
förutsättningar som var avgörande för urvalet, var branschtillhörighet och
storlek. Storleken (över 500 anställda totalt) på företagen ansågs viktigt, då

                                          
67 Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1990 s 76
68 Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1990
69 Svenning, 1997
70 Lekvall & Wahlbin, 1993
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vi antog att större företag har resurser att bedriva mer omfattande
personalpolitik och kan erbjuda större utvecklingsmöjligheter för de
anställda. Vår avsikt var att storleken på företagen torde skapa
förutsättningar för god informationsinhämtning om vad företagen gör för
att engagera sina anställda och vad de anställda efterfrågar. Då vi valt att
avgränsa oss till datakonsultbranschen utgick vi från telefonkatalogens
branschregister, för att få fram möjliga kandidater till undersökningen. Vi
tog därefter kontakt med ett flertal företag. Vissa uppfyllde ej
urvalskriterierna, varför dessa företag direkt valdes bort. De företag som
uppfyllde kriterierna erhöll en presentation av uppsatsens syfte och
därefter fördes en diskussion vilket utmynnade i att vi valde de fyra företag
som visat störst intresse för studien. Anledningen till att vi valde fyra
företag var att vi ansåg det vara bra med fler företag i studien för att erhålla
omfattande kunskap inom det studerade problemområdet.

2.5.1 Val av respondenter

För att skapa förförståelse kring problemområdet och företaget innan
intervjuerna, använde vi en enkät som skickades via e-mail i ett exemplar
till varje företag. De personer som valts ut för att svara på enkäten är
konsultchefer. Anledningen till att vi valt att ta kontakt med
konsultcheferna beror på att personer vi talat med på fallföretagen ansett
dem mest lämpade att svara på frågorna samt välja ut respondenter till
undersökningen.

Urvalet av respondenter till intervjuerna har således genomförts av
konsultcheferna på företagen. Vi förklarade för respektive konsultchef
vilken arbetsgrupp som var aktuell för studien och de valde sedan
respondenter till undersökningen. Vi är medvetna om att urvalsmetoden
kan ge upphov till vissa problem71. Vid en kvalitativ studie är det svårt att
på förhand avgöra hur många respondenter som behövs för att skapa
förståelse för problemet. Intervjuer genomförs tills dess att undersökarna
upplever att fler intervjuer inte tillför något nytt till undersökningen.72 Vi
upplevde denna så kallade ”mättnadskänsla” när vi genomfört cirka tio
intervjuer. För att försäkra oss om att inget nytt skulle framkomma valde vi
att genomföra två intervjuer till, det vill säga att sammanlagt tolv

                                          
71 Se Metodkritik 2.7
72 Lekvall & Wahlbin, 1993
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intervjuer. Intervjuerna varade som vi tidigare nämnt mellan en till två
timmar.

2.6 Uppsatsideal

Under arbetet har vi strävat efter att uppfylla ett antal kriterier för en
vetenskaplig rapport. För att uppfylla kriterierna har vi arbetat efter fyra
ideal73, vilka fungerat vägvisande under studien.

Relevansidealet innebär att rapporten skall behandla frågor som kan ge ny
värdefull kunskap till ämnet74. Som vi tidigare beskrivit råder det stor
efterfrågan på kompetent personal i dagens kunskapssamhälle. Att behålla
duktiga kunskapsarbetare i organisationen och ta till vara på kunskapen är
avgörande för kunskapsföretagets konkurrenskraft75. Det undersökta
arbetssättet har blivit vanligt förekommande och skapar utmaningar för de
företag med anställda som arbetar mycket hos kund.
Organisationsengagemang innebär större benägenhet hos individen att
arbeta för företagets bästa samt stanna kvar i företaget76, vilket vi menar är
avgörande för kunskapsföretagens konkurrenskraft och framtid.

Tillgänglighetsidealet syftar till att rapporten skall vara begriplig och
tillgänglig för avsedd målgrupp77. För att uppnå idealet har vi försökt
förklara sådant som kan vara svårförståeligt eller oklart för läsaren.
Avsedda målgrupper är i första hand akademiker och individer i företag
med det beskrivna arbetssättet.

Kvalitetsidealet betyder att rapporten skall ha ett klart och avgränsat syfte.
Det bör finnas en ”röd tråd” som löper genom uppsatsen för att skapa en
lättförståelig helhet. Dessutom bör grundläggande antaganden och resultat
redovisas på klart och tydligt sätt.78 I vår strävan efter att uppfylla idealet,
har vi genomgående försökt redogöra samt motivera antaganden och
ståndpunkter för att skapa en lättförståelig helhet.

                                          
73 Mårtensson & Nilstun, 1988
74 Ibid
75 Alvesson, 1989
76 Hunt & Morgan, 1994
77 Mårtensson & Nilstun, 1988
78 Ibid
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Etikidealet betyder att ingen kränkning, skada, förödmjukelse eller
liknande får åsamkas individ eller företag, då rapporten offentliggörs79. För
att undvika sådana följder har vi strävat efter att sammanställa intervjuerna
på sakligt sätt. För att möjliggöra saklighet har bandspelare använts vid
intervjuerna. Vi har även valt att inte nämna någon enskild respondent vid
namn för att bevara individens anonymitet. Respondenterna och
fallföretagen har även fått möjlighet att kommentera samt godkänna vår
tolkning, innan rapporten lagts fram.

2.7 Metodkritik

Avsnittet syftar till att uppmärksamma läsaren på några saker denne bör
reflektera över, eftersom det kan komma att påverka tolkningen av
rapporten.

Det kan förekomma vissa svårigheter med personliga intervjuer som bör
beaktas. Respondenten kan vara osäker på vad denne skall svara, vilket
kan medföra att det svar som avges kunde blivit ett annat vid en annan
tidpunkt. Det finns också risk att respondenten känner press på sig att svara
och därför gissar. En annan svårighet kan vara att respondenten avsiktligt
snedvrider sina svar, för att svara på ett sätt som personen tror är önskvärt
eller av rädsla för att säga sin mening inför företaget och ledningen.80 Vi
har försökt att undvika ovanstående scenario genom att tydliggöra för
respondenten att inget kommer att publiceras som vi misstänker kan vara
till skada för en enskild individ. Vi har även förklarat för respondenterna
att de får möjlighet att granska empirin innan den skickas till
konsultchefen för godkännande. Respondenterna kan vid tillfället för
intervjuerna också varit trötta eller stressade, vilket kan ha påverkat
resultatet.

Det finns även risk att respondenten påverkas av intervjuarnas
kroppsspråk, sätt att tala och hur frågorna ställs. Fel kan även uppstå
genom att svaren ej tolkas på rätt sätt, vilket kan ha att göra med
författarnas inställning och bakgrund samt samspelet mellan intervjuaren
och respondenten. Fenomenet brukar benämnas intervjuareffekt och är svår
att påverka.81

                                          
79 Mårtensson & Nilstun, 1988
80 Lekvall & Wahlbin, 1993
81 Winter, 1990
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Valet av intervjupersoner genomfördes av konsultcheferna på företagen.
Risken med en sådan urvalsmetod kan vara att de personer som väljs ut är
relativt likvärdiga i sina åsikter eller att de är speciellt vänligt inställda och
lojala gentemot företaget. Vi vill dock påpeka att det även kan vara positivt
med ett sådant urval, då det också kan vara så att företaget väljer ut
personer som har mycket synpunkter och kunskap kring problemområdet.
Två respondenter faller utanför ett av våra urvalskriterier, då de ej arbetar
eller nyligen arbetet mer än 75 procent hos kund. Orsaken till det är att vi
haft liten möjlighet att påverka valet av respondenter och att kännedom om
arbetsförhållandena framkom först vid intervjutillfällena. Vi ser det dock
inte som en nackdel för undersökningens relevans och trovärdighet, då
dessa två respondenter ändå arbetar relativt stor del hos kund (cirka 50
procent).
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3 Teorier om organisationsengagemang
Kapitlet är en redogörelse av vår teoretiska referensram. De teorier som
behandlas har anknytning till problemområdet och
organisationsengagemangsbegreppet. Teorierna kommer att användas för
att tolka empirin i analyskapitlet82. Referensramskapitlet syftar till att
fungera som stöd för läsaren, det vill säga ge läsaren möjlighet att skapa
viss kunskap om begreppet organisationsengagemang för att därefter själv
kunna tolka empirin.

Begreppet organisationsengagemang har i litteraturen förklarats utifrån
framför allt två olika synsätt; attitydförklaringar och
beteendeförklaringar83. Attitydförklaringar till organisationsengagemang,
beskriver engagemang som ett tillstånd där anställda identifierar sig med
organisationen och vill kvarstå som dess medlemmar. Synsättet innebär en
stark positiv attityd till organisationen tillsammans med en beteendeaspekt,
vilken syftar till att arbeta hårt för organisationen.84 Beteendeförklaringar
beskriver istället engagemang som en process i vilken individen tar
oåterkalleliga beslut som gör det svårt för denne att dra sig ur
organisationen. Individen blir genom synsättet bunden till sina tidigare
handlingar, vilka upprätthåller beteendet.85

Vi har i uppsatsen valt att utgå från en teoribildning inom
attitydförklaringar för organisationsengagemang som blivit vanligt
förekommande under senare tid. Utgångspunkten i teoribildningen bygger
på Kelmans attitydförklaringsmodell86 och vi har valt att utgå från O´Reilly
& Chatmans tillämpning av Kelmans modell som förklaring till individers
organisationsengagemang. Förklaringen till organisatoriskt engagemang
grundar sig, enligt denna teori, på individers psykiska bindning till
organisationen. Individers engagemang och psykiska bindning till
organisationen grundas enligt O´Reilly & Chatman på tre
förklaringsgrunder; samtycke (instrumentalitet), identifikation och
internalisering. O´Reilly och Chatmans teoribildning fokuserar på vilka

                                          
82 Se Kapitel 8
83 Steers & Porter, 1983
84 Porter & Miles, 1974, ur Steers & Porter, 1983
85 Staw 1977, ur Steers & Porter, 1983
86 Kelman, 1958
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grunder och varför den anställde engagerar sig för organisationen.87 Vi har
dock valt att komplettera O´Reilly och Chatmans teoribildning på vissa
punkter där vi ansett det vara bra för tydligheten av teorin. Teorikapitlet
delas in i tre huvudavsnitt; Begreppet organisationsengagemang (3.1),
Grunder för organisationsengagemang (3.2). och Fokus för engagemang
(3.3)

3.1 Begreppet organisationsengagemang

Vi har tidigare i uppsatsen nämnt begreppet organisationsengagemang och
dess betydelse i flera sammanhang. I följande avsnitt kommer vi behandla
innebörden av begreppet samt diskutera konsekvenserna med att
organisationer har engagerade medarbetare. I utländsk litteratur och
forskning är begreppet organizational commitment vanligt förekommande.
Commitment är svårt att översätta direkt till svenskan, då det kan ha olika
betydelser såsom åtagande, förpliktelse eller engagemang88. Eftersom
betydelserna av commitmentbegreppet är närbesläktade, har vi valt att
likställa commitment med svenskans engagemang.

I historien har vikten av engagemang betonats i många olika sammanhang
och Machiavelli uttrycker betydelsen av engagemang på följande sätt:

”A prince´s best fortress is his people´s affection. Commitment is the
only true, enduring security for a nation or a business”89

Vi kommer i uppsatsen att utgå från följande definition av begreppet
organisationsengagemang:

”Organisationsengagemang är ett psykiskt tillstånd hos individen,
som innebär en benägenhet hos denne att forma
organisationsgynnsamma attityder och utföra handlingar och
beteenden för organisationens bästa”90

O´Reilly & Chatman menar, liksom ovanstående definition, att
engagemang är en individs psykiska bindning till en grupp eller
organisation. Författarna menar också att engagemang är en individs
                                          
87 O´Reilly & Chatman, 1986
88 Abrahamsson, 1992
89 Machiavelli, ur Levinson, 1999, s 19
90 Vik, 1999
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psykiska bindning eller anslutning till en grupp baserat på tre olika
grunder; samtycke (instrumentalitet), identifikation eller
internalisering91.92

Studier har påvisat att ökat engagemang för en organisation kan få
betydande effekter vad gäller lägre personalomsättning, mindre frånvaro,
högre individuell prestationsförmåga och innovativt beteende. Dessa
effekter förbättrar inte bara organisationernas produktivitet och
effektivitet, utan antas även vara positivt för samhället i stort med
förbättrad nationell produktivitet och arbetskvalitet som följd.93

3.2 Grunder för engagemang

Grunder för engagemang beskriver på vilket sätt och varför individen
känner en psykisk bindning, det vill säga engagemang, för organisationen
eller något fokus (exempelvis grupp eller individ) inom denna.94 Det är
viktigt att poängtera att individens engagemang för organisationen eller
olika fokus kan förklaras utifrån flera olika grunder samtidigt. Det vill säga
att individens engagemang för exempelvis organisationen kan förklaras
utifrån både samtycke och identifikation. På de ställen vi anser att andra
teorier varit betydande och tillfört ytterligare kunskap, har vi valt att
behandla dem under respektive förklaringsgrund. Vi har även vid dessa
tillfällen förklarat och motiverat för läsaren varför vi valt att behandla
teorierna.

3.2.1 Samtycke och Instrumentellt utbyte

Samtycke innebär att en individ accepterar påverkan från andra, då denne
vill uppnå en fördelaktig reaktion från en annan person eller grupp.
Individen anpassar sig efter önskvärt beteende, men det behöver inte
betyda att individen tror på det han/hon gör. Anledningen till det
framkallade beteendet antas istället vara att individen genom sitt handlande
förväntar sig belöning och erkännande eller vill undvika bestraffning och

                                          
91 Se 3.2.1 till 3.2.3
92 O´Reilly & Chatman, 1986
93 Hunt & Morgan, 1994
94 O´Reilly & Chatman, 1986
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underkännande.95 Belöningarna som individen förväntar sig är enligt
O´Reilly & Chatman särskilda yttre belöningar96.

Individens engagemang för en organisation kan således förklaras av
individens samtycke och vad denne uppfattar som ett rättvist utbyte mellan
arbete och belöning. Grunden för organisationsengagemang kan därför
betraktas som ett instrumentellt utbyte97. Barnard menar att en organisation
är beroende av sina medlemmars vilja att samarbeta mot organisationens
gemensamma mål. Individens vilja att arbeta och samarbeta har sin grund i
de ekonomiska incitament som erbjuds och det upplevda utbytet individen
känner mellan arbete och belöning.98

”The net satisfactions which induce a man to contribute his efforts to
an organization result from the positive advantages as against the
disadvantages which are entailed”99

Individen måste känna att denne får mer eller lika mycket tillbaka som vad
han/hon själv bidrar med till organisationen. Det bör således finnas ett av
individen uppfattat nettoöverskott mellan arbetsprestationen och upplevd
tillfredsställelse, för att individen skall fortsätta sitt beteende och stanna
kvar i organisationen.100 Det är dock viktigt att påpeka att det är individens
upplevda utbyte som står i fokus för bedömningen.

Individens upplevda positiva nettoeffekt av utbytet mellan arbete och
belöning påverkar också den så kallade indifferenszonen. Om utbytet
upplevs fördelaktigt är individen mer benägen att acceptera påverkan och
sämre arbetsförhållanden än vad som annars vore fallet. Om det upplevda
positiva utbytet minskar påverkas indifferenszonen negativt vilket leder till
att individen blir missnöjd, ställer upp på mindre samt kanske till och med
väljer att avbryta anställningen om det instrumentella utbytet upplevs
alltför ogynnsamt.101

                                          
95 Kelman, 1958
96 O´Reilly & Chatman, 1986
97 Ibid
98 Barnard, 1938/70
99 Barnard, 1938/70, s 140
100 Barnard, 1938/70
101 Ibid
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Yttre belöningar och belöningssystem

De belöningar som individen förväntar sig och värderar genom samtycke
och det instrumentella utbytet är, som tidigare nämnts, yttre belöningar102.
Yttre belöningar är något som tilldelas en individ av någon annan.
Belöningsformen kan ses som ett uttryck för arbetsgivarens värdering av
arbetstagarens insats. De vanligaste yttre belöningarna är oftast monetära,
som till exempel lön och bonus, vilka är grundläggande för att värdera en
anställds insats eftersom det är mätbart och jämförbart.103 Andra exempel
på materiella yttre belöningar är tjänstebil, pensionssparande och
dagisverksamhet104.

Lawler et al menar att organisationer använder yttre belöningar för tre
huvudsakliga ändamål och det är för att de anställda skall få känslan av
medlemskap, vara aktivt deltagande samt för att påverka individers
handlingar. Om belöningen påverkar dessa faktorer beror på hur attraktiva
belöningarna är för individen och vad denne upplever som rimlig
ansträngning för att erhålla belöningen. Det vill säga det instrumentella
utbytet, som vi tidigare diskuterat, måste upplevas positivt av individen.105

Lawler et al menar att yttre belöningarnas påverkan på individers
engagemang för organisationen, främst beror på individen och dennes
behov. Vissa individer anser att pengar är viktigast och för dem kan yttre
belöningar få stort genomslag på prestationer och deltagande, medan andra
individer istället värdesätter andra saker. Yttre belöningars betydelse kan
också vara viktiga för individer av andra anledningar. För vissa individer
kan det vara för att ha råd med boende och mat medan andra ser monetära
belöningar som en symbol för uppskattning, acceptans och framgång.
Lawler et al menar också att yttre belöningars betydelse kan variera över
livscykeln, då det som värderas högt vid en tidpunkt kan ha mindre
betydelse vid en annan. Organisationer har dock liten kontroll över hur
individer värdesätter yttre belöningar, då det framförallt är en funktion av
personliga behov. Organisationer kan däremot påverka vad individen
behöver göra för att erhålla yttre belöningar. Anställda reagerar oftast på
belöningar som de upplever är betydelsefulla och anpassar därefter sitt
beteende för att erhålla dem. Lawler et al menar därför att en organisation
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105 Lawler et al, 1981
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tenderar att styra individers beteende genom på vilket sätt de distribuerar
belöningar.106

”Organizations tend to motivate the kind of behavior they reward”107

Individer strävar dock inte alltid efter mer yttre belöningar, utan det
primära är ofta att individerna känner att de erhåller en rättvis lön och
belöning i jämförelse med andra individer. Om den anställde är nöjd eller
ej beror således inte enbart på hur stora belöningar som erhålls, utan på hur
mycket individen erhåller i förhållande till vad de personligen upplever att
han/hon är värd i relation till andra individer. Individen gör både
jämförelser internt inom företaget och externt gentemot individer i andra
företag, oftast i samma bransch. Belöningssystemet bör därför även framstå
som fördelaktigt i förhållande till andra organisationers belöningar, vilket
kan betecknas som att det bör finnas ”extern rättvisa”. Belöningarna inom
företaget bör också delas ut på rättvist sätt och denna jämförelse kan
beskrivas som ”intern rättvisa”. Det är inte om belöningssystemet är
objektivt rättvist som är intressant, utan det är hur det subjektivt uppfattas
av den anställde som är det viktiga.108

Enligt diskussionen ovan är det viktigt att företag tillämpar ett effektivt
och rättvist belöningssystem. Lawler har identifierat fem aspekter som
belöningssystemet bör uppfylla109.
1. Betydande: Belöningen måste ha ett värde för den anställde om den skall

påverka dennes känslor och beteende. På grund av olikheter i individers
preferenser kan det vara svårt att hitta en belöning som uppskattas av
alla i organisationen. Det kan därför vara lämpligt för företaget att
erbjuda olika kombinationer av belöningar till olika individer.

2. Flexibelt: Den ovan beskrivna individualiteten ställer krav på ett
flexibelt och personlighetsanpassat belöningssystem.

3. Synbart: Belöningarna måste vara synbara för att de anställda skall
kunna se sambandet mellan prestation och belöning. De anställda måste
veta vad som krävs för att de skall erhålla belöning.

4. Frekvent: Om en belöning delas ut oftare kan den få större inflytande på
de anställdas beteende.
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5. Ekonomiskt: Belöningssystemets kostnader bör övervägas. Kostnaderna
bör understiga de positiva effekter på de anställdas beteende som
systemet förväntas skapa.

Avslutande diskussion kring samtycke och instrumentellt utbyte

Samtycke och instrumentellt utbyte som grund för organisatoriskt
engagemang har enligt O´Reilly & Chatman begränsad påverkan på
individens beteende. Något samband mellan instrumentellt baserat
engagemang och ERB (Extra Role Behaviors), det vill säga prestationer
och innovativt beteende utöver vad som förväntas av organisationen, har
författarna inte lyckats påvisa. O´Reilly & Chatman menar dock att det
finns ett samband mellan anställningstid i organisationen och grunderna
för organisatoriskt engagemang. Nyanställda grundar ofta sitt engagemang
på samtycke och instrumentellt utbyte, medan de som arbetat länge i
organisationen ofta grundar sitt engagemang för organisationen på
identifikation eller internalisering.110

Vi vill avsluta avsnittet med viss kritik mot sättet att se instrumentalitet
som grund för organisationsengagemang. Wiener menar att engagemang
skall ses som en normativ motivationsprocess, klart avskild från
instrumentella rationella tillvägagångssätt för att förklara mänskligt
arbetsbeteende i organisationer. Wiener menar att engagemang inte är en
medveten kognitiv handling, utan att det är en omedveten psykisk process
hos individen.111 Vi menar dock att engagemang genom instrumentella
grunder kan ses som en medveten övervägande process hos individen. En
psykisk bindning utesluter inte, enligt vår mening, att människan är
rationell och medveten om de val denne gör i arbetet varför
instrumentalitet kan ses som grund för organisationsengagemang.

3.2.2 Identifikation

O´Reilly & Chatman menar att identifikation uppkommer då en individ
engagerar sig och accepterar inflytande av en annan individ, grupp eller
organisation i syfte att upprätthålla eller skapa en tillfredsställande relation
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till dessa fokus. Individen kan känna sig stolt över att vara en del av
gruppen eller organisationen, respektera dess värderingar och vad den
uppnått, utan att uppta värderingarna till sina egna. Det finns således en
skillnad mellan att identifiera sig med en grupp eller organisation och att
uppta värderingarna i sitt värderingssystem, så kallad internalisering.112

Orsakerna till att en individ identifierar sig med en grupp eller
organisation, kan bero på behovet av tillhörighet och trygghet113.

Ashforth & Mael uppmärksammar också skillnaden mellan identifikation
och internalisering av värderingar samt attityder. De menar, liksom
O´Reilly & Chatman, att acceptans av en viss grupp eller organisation inte
nödvändigtvis innebär att individen står bakom värderingarna som
förknippas med gruppen eller organisationen ifråga. Identifikation och
internalisering är dock ofta relaterade till varandra. Om individen
identifierar sig med en grupp eller organisation är denne mer benägen att ta
till sig värderingar, normer och övriga kulturella uttryck som kännetecknar
gruppen eller organisationen. Vikten av identifikation med organisationen
kan enligt Ashforth & Mael tydliggöras på följande sätt:114

”Identification with the organization provides (a) a mechanism
whereby the individual can reify the organization and feel loyal and
commited per se and (b) a direct path through which socialization
may increase the internalization of organizational values and
beliefs.”115

Vi anser att O´Reilly & Chatmans beskrivning av identifikation är ej så
omfattande, varför vi vill försöka att förklara och utveckla begreppet
ytterligare. Mintzberg delar upp identifiering i fyra former och en av dem,
anser vi, speglar tydligt huvuddragen i O`Reilly och Chatmans beskrivning
av identifikation. Mintzberg benämner formen kalkylerande identifiering.
Vid denna typ av identifikation ses individen som rationell. Individen
känner ingen naturlig identifikation med gruppens/organisationens
värderingar, mål och ledarskap men individen väljer trots det att arbeta för
organisationens bästa även om han/hon inte delar dess värderingar.
Fenomenet kan ha flera olika förklaringar. Dels upplever människan ofta
att samarbete är bekvämare än att vara rebell och dessutom belönas ofta
samarbete. Belöningar är i det här fallet, liksom vid O´Reilly & Chatmans
identifikation, inre belöningar i form av exempelvis roliga och utvecklande
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arbetsuppgifter. Andra förklaringar till kalkylerande identifiering kan vara
att individen strävar efter makt, vill uppnå status eller helt enkelt arbeta
med något denne tycker om. Sådana faktorer kan vara svåra att uppnå på
egen hand utanför en organisation. Organisationen blir en naturlig plats att
tillfredsställa behov av tillhörighet, status och självförverkligande vilket
ger individen inre belöningar. Individen har därför starka skäl att
samarbeta och engagera sig för organisationen, trots skillnader i
värderingar.116

Vi kommer i uppsatsen att använda oss av både Mintzbergs kalkylerande
identifiering och O´Reilly & Chatmans syn på identifikation, då vi ej ser
dem som konflikterande utan som kompletterande synsätt. Båda synsätten
bygger på att det ej behöver finnas samstämmighet mellan individens och
gruppens/organisationens värderingar. Individen engagerar sig och arbetar
ändå för gruppens eller organisationens bästa, då individen känner
tillfredsställelse av att vara medlem av gruppen eller organisationen.
Tillfredsställelsen förklaras enligt både Mintzberg och O´Reilly &
Chatman av att medlemskapet i gruppen/organisationen ger individen inre
belöningar.

Inre belöningar och arbetsberikning

Som vi nämnt tidigare kan identifikation ge individen inre belöningar. Inre
belöningar är sådana belöningar som individen upplever inom sig själv,
exempelvis som följd av intressanta arbetsuppgifter117. Det är vanligare
med inre belöningar i tjänsteföretag, än hos mer traditionella
industriföretag. Det beror på att tjänsteproducerande företag skiljer sig från
varuproducerande företag med avseende på verksamhet och mål. I
varuproducerande organisationer är arbete, kapital och råvaror kritiska
faktorer vilka ligger till grund för verksamheten.118 I tjänsteproducerande
organisationer såsom kunskapsföretag är, som vi tidigare diskuterat,
individernas kunskap avgörande för organisationens framgång119. Eftersom
tjänster uppkommer i samspel mellan människor är det viktigt att
personalen är kunnig och engagerad för det de gör. Det är därför vanligt att
tjänsteföretag satsar mycket på rekrytering och utveckling av personal samt
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119 Se Problemdiskussion, 1.2
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att arbetsuppgifterna utformas på ett sådant sätt att de blir en belöning i
sig.120 Inre belöningar kan, enligt vår mening, därför knytas till teorier om
arbetsberikning.

Hackman & Oldman beskriver i sin arbetskaraktärmodell olika faktorer
som bör uppfyllas om arbetet skall upplevas berikande och stimulerande.
Författarna delar upp arbetet i fem olika kärndimensioner som bör
uppfyllas. Om individen upplever att dimensionerna (nedanstående
punkter) finns i tillräckligt stor utsträckning i arbetet leder det till ett antal
psykiska tillstånd hos individen (vilka beskrivs efter tillhörande
dimensioner). De psykiska tillstånden hos individen kan om de uppfylls få
positiva effekter för den anställde och företaget genom hög kvalitet på
arbetsprestationerna, hög arbetstillfredsställelse och låg frånvaro samt
personalomsättning.121

•  Variation av färdigheter, är till vilken grad ett arbete innebär variation i
arbetsuppgifter och som därmed involverar olika färdigheter och
talanger.

•  Uppgiftsidentitet, innebär att arbetet erbjuder den anställde att vara med
under hela processen från början till slut med ett synligt resultat.

•  Uppgiftens betydelse, är graden av hur arbetet påverkar andra
människors liv såväl internt i organisationen som externt i omgivningen.

Om dessa tre dimensioner upplevs i tillräckligt hög grad i arbetet upplever
den anställde arbetet som meningsfullt.

•  Självständighet, är graden av hur mycket frihet arbetet innebär.
Självständighet innefattar även bestämmanderätt för individen över
planering samt hur arbetet skall utföras.

Om självständighet upplevs av individen i tillräckligt hög grad medför det
en psykisk känsla av ansvar för arbetet hos individen.

•  Återkoppling, innebär att individen vill ha tydlig och direkt information
om dennes arbetsresultat och prestationer.
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Om individen upplever att återkopplingen är bra blir denne därmed också
medveten om resultatet av arbetet och får då möjlighet att korrigera sitt
beteende och/eller känna tillfredsställelse av en god prestation.

Enligt Sveiby & Risling är det viktigt att kunna hantera medarbetarnas
kompetens i kunskapsföretag, vilket oftast sker genom att skapa en kreativ
miljö för medarbetarna122. Medarbetare i dessa företag har ofta stort behov
av frihet, ogillar byråkrati samt administration och arbetar bäst när de får
stilla sin nyfikenhet. Belöningar i kunskapsföretag bör därför främst bestå
av inre belöningar och utmaningar. Pengar har ofta i dessa företag mindre
betydelse för de anställda, då de istället uppskattar faktorer såsom
självständighet, oberoende, erkännande, uppskattning samt personlig- och
professionell utveckling.123 Barnard menar dock att möjligheter till
anseende, prestige, personlig makt och dominant position är betydande för
många individer oavsett organisation124.

Inre belöningar kan i hög grad påverka både en individs beteende i en
organisation. Inre belöningar har också fördelen av att, jämfört med yttre
belöningar, tillförsäkra förhållandet mellan bra prestation och belöning då
belöningen erhålls till följd av att individen upplever att denne presterat
väl.125 Dessa belöningar är ofta mer varaktiga samt tillgodoser behov av
uppskattning, självförverkligande och personlig utveckling126.

Identifikationsbenägenhet

Vad är det då som påverkar individens benägenhet att identifiera sig med
en viss grupp eller organisation? Ashforth & Mael menar att det är främst
fyra faktorer som påverkar en grupps attraktionskraft127.

1. Hur distinkta gruppens värderingar är, ju mer distinkta värderingar desto
tydligare identitet.

2. Den status som förknippas med gruppen, ju högre status desto högre
attraktionskraft (alla vill identifiera sig med en vinnare).

                                          
122 Sveiby & Risling, 1986
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3. Hur framträdande andra grupper och deras identitet är (referensobjekt),
ju starkare medvetenhet om ”dem”, desto tydligare ”vi-känsla”.

4. Förekomsten av sociala förhållanden som underlättar gruppbildning, det
vill säga ju mera av interpersonell relation, uppfattad likhet,
gemensamma mål eller historia, desto mer framträdande identitet.

3.2.3 Internalisering

Internalisering uppstår när påverkan accepteras av individen på grund av
att organisationens önskade beteenden och attityder är kongruenta med
individens egna värderingar. Enligt denna förklaringsgrund till
organisationsengagemang är individens värderingar desamma som
organisationens.128 Det skapas på så sätt ett egenvärde för individen att
upprätthålla organisationens önskvärda beteenden och attityder. Individen
arbetar för organisationens bästa, men då företagets värderingar är
desamma som individens upplever denne att han/hon arbetar för sitt eget
bästa. Handlingar och engagemang som upprätthålls genom internalisering
är därför att anse som inre belöning för individen. Inre belöningar129 kan
därmed erhållas genom både identifikation och internalisering. Vid
internalisering ligger dock betoningen på inre belöningar som kan knytas
till samstämmighet av värderingar.130

Albrecht et al menar att en norm eller värdering kan initieras i individens
värderingssystem även om det ej råder samstämmighet mellan individens
och gruppens/organisationens värderingar i utgångsläget. Författarna
betraktar därför internalisering till viss del som ett resultat av varaktig
identifikation.131 Ett liknande resonemang förs också av O´Reilly &
Chatman vilka menar att internalisering kan uppstå som ett resultat av
klara rollmodeller, rättfärdigande och social påverkan. Resultatet av
O´Reilly & Chatmans studie visar även på ett samband mellan
anställningstid och grunder för engagemang. Anställda med längre
anställningstid i en organisation baserar ofta sitt engagemang på
identifikation och/eller internalisering. O´Reilly & Chatman menar även att
den anställde med tiden kan få ökad förståelse för och lär sig uppskatta
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organisationens värderingar och mål.132 Vi anser dock att det inte är vanligt
förekommande att en individ upptar organisationens värderingar i sitt eget
värderingssystem genom att denne arbetat länge i företaget. Individen kan
lära sig att uppskatta och dela organisationens värderingar men det
behöver inte innebära att individen också upptar värderingarna till sina
egna, det vill säga internalisering.

Vi anser således att en individ sällan grundar sitt engagemang för en
organisation på internalisering, då det förutsätter att individen alltid delar
organisationens värderingar och ser dem som sina egna. Vi anser däremot
att internaliseringsgrunden är mer sannolik i intresseorganisationer som
Amnesty och Greenpeace, vilka är organisationer som medlemmar ansluter
sig till för att organisationerna bygger på klara ideologier med uttalade mål
och starka värderingar. Dessa organisationer drivs också av värderingar
och mål utan vinstsyfte. Individen delar ofta organisationens värderingar
redan när denne ansluter sig. I affärsdrivande verksamheter med vinstsyfte
anser vi dock att det är svårt för individen att dela organisationens
värderingar i samma utsträckning. Anledningen till det är att
organisationen ofta står för värderingar som inte är individuellt överförbara
samt att vi anser att det är svårt för anställda att urskilja några speciella
värderingar, förutom rent finansiella.

3.3 Fokus för engagemang

Med fokus för engagemang menas att en individ kan vara engagerad för
olika saker såsom för specifika grupper, individer eller gentemot
organisationen i sig. Individen riktar därigenom sitt engagemang och sina
ansträngningar mot de objekt vilka denne känner engagemang för, det vill
säga fokusen för dennes engagemang. Det finns olika sätt att beskriva vad
det är som påverkar engagemang för organisationen och vi anser därför att
det är viktigt att förklara hur vi förhåller oss till begreppet. Det finns i
huvudsak två synsätt som behandlar fokus för engagemang och hur det
påverkar organisationsengagemanget133.

Det ena synsättet betecknar Hunt & Morgan som ” the one of many view”.
Innebörden är att individen kan vara engagerad för flera olika fokus inom
organisationen såsom organisationen i sig, en arbetsgrupp eller en chef.
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Organisationsengagemang är enligt denna syn endast ett engagemang
bland många andra. Engagemangen för olika fokus i organisationen är
oberoende av varandra och det finns ingen påverkan dem emellan.134

Vi har i uppsatsen valt att utgå från det andra synsättet som Hunt &
Morgan betecknar ”key mediating construct”. Organisationsengagemang är
enligt synsättet en koalition eller samling av engagemang för olika fokus i
organisationen. Individen kan exempelvis fokusera sitt engagemang
gentemot chefer, divisioner, avdelningar och arbetsgrupper. Hunt &
Morgan menar att engagemang för olika fokus i organisationen påverkar
det författarna betecknar globalt organisationsengagemang. Sambandet
illustreras av figur 2.

Globalt organisationsengagemang är ett sätt för författarna att genom
definition visa att organisationsengagemanget påverkas av engagemang för
alla olika fokus inom organisationen, såsom exempelvis chefer eller
grupper. Beteckningen globalt är således ett sätt att särskilja begreppet
organisationsengagemang från hur det definieras i ”the one of many
synsättet”. Då vi ser på organisationsengagemang ur ett ”key mediating
construct”-perspektiv och för att vi vill undvika feltolkningar mellan
beteckningarna organisationsengagemang och globalt
organisationsengagemang, kommer vi i fortsättningen av uppsatsen endast
använda oss av begreppet organisationsengagemang. Vi likställer således
de två begreppen och därmed blir organisationsengagemang benämningen
för det totala engagemang individen känner för organisationen i sig och för
olika fokus inom organisationen. Specifika engagemang för olika fokus ,
såsom individer eller grupper härleds utifrån de tre förklaringsgrunderna
samtycke (instrumentellt utbyte), identifikation och internalisering135. De
specifika engagemangen för olika fokus påverkar i sin tur
organisationsengagemanget samtidigt som engagemang kan skapas direkt
för organisationen genom de tre förklaringsgrunderna.136

Graden av engagemang, det vill säga hur starkt engagemanget är hos
individen direkt för organisationen och för olika fokus får således
konsekvenser för organisationsengagemanget, vilket i sin tur påverkar det
organisatoriska utfallet. Med utfall menas inte organisationens ekonomiska
resultat/utfall, utan Hunt & Morgan visar i sin studie på ett samband
mellan organisationsengagemang och utfall såsom altruistiskt beteende,
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aktivt arbete, samvetsgrannhet och lojalitet samt intention att bibehålla
anställningen. Individer med starkt organisationsengagemang är därigenom
mer benägna att agera för organisationens bästa.137

Anledningen till att vi valt ”key mediating construct”, beror på att synsättet
visat sig ha högre förklaringsvärde än ”the one of many”138 samt att vi
anser att engagemang för olika fokus ej kan ses som isolerade företeelser,
utan att det finns samband dem emellan. Sambandet innebär, som bilden
nedan visar, att engagemang för olika specifika fokus genom samtycke,
identifikation eller internalisering påverkar engagemanget för
organisationen. Observera att figuren endast syftar till att visa sambandet
mellan fokus för engagemang och dess påverkan på
organisationsengagemanget och utfallet. Antalet fokus är ofta stort och
behöver inte leda till lika många utfall för organisationen och engagemang
för ett specifikt fokus kan även leda till flera olika organisatoriska utfall.

FIGUR 2 ORGANISATIONSENGAGEMANG UR ETT ”KEY MEDIATING CONSTRUCT”-SYNSÄTT 139

(Egen bearbetning)
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Hunt & Morgans undersökning visar att om en anställd känner
engagemang för närmaste chef och/eller ledning bidrar det till ett större
organisationsengagemang. Om individen däremot känner störst
engagemang för den närmaste arbetsgruppen, verkar det inte påverka
organisationsengagemanget i någon större utsträckning. Detta skulle enligt
författarna kunna tyda på att engagemang för fokus lägre ner i hierarkin i
organisationen påverkar organisationsengagemanget i mindre utsträckning
än engagemang för fokus närmre ledningen.140

Enligt Hunt & Morgan kan en individ ha multipla engagemang, vilka
fokuseras mot olika objekt. Med detta menas att en individ kan vara
engagerad för flera saker samtidigt, men att engagemanget kan riktas mot
olika saker såsom arbetskamrater och/eller organisationen i sig. Det råder
dock oenighet om multipla engagemang kan skapa konflikter inom en
organisation och hur konflikterna påverkar organisationsengagemanget.
Hunt & Morgan menar att det ej finns något som stödjer denna tes.
Författarna hävdar istället att engagemang för olika fokus i organisationen
enbart stödjer organisationsengagemanget samt att konflikter mellan dessa
fokus inom organisationen ej är signifikant relaterat till
organisationsengagemanget. Konflikter uppstår dock lätt när objekt som
individen är engagerad för har olika mål. Hur sådana konflikter påverkar
organisationsengagemanget finns det ingen omfattande forskning kring.
Hunt & Morgan menar dock att konflikter på grund av målinkongruens
mellan olika intressenter, torde få negativa konsekvenser på
organisationsengagemanget.141

3.3.1 Individ och grupp

Som diskuterats i ovanstående avsnitt kan engagemang bland annat
fokuseras mot olika grupper eller individer i en organisation. Eftersom
individerna är medvetna om varandra påverkar de också ömsesidigt
varandra, oavsett om de tillhör en grupp eller ej, varför vi anser att det är
av största vikt att diskutera individen och olika gruppers påverkan på
engagemanget i organisationen.

Lennéer-Axelsson & Thylefors hävdar att en grupp ofta upplever sig ha
gemensamma mål och utöver dessa arbetsmål kan gruppen även innebära
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tillfredsställelse av individens sociala och psykiska behov.142 Steers &
Porter anser att gruppen fyller ytterligare en viktig funktion och det är att
fungera som stöd för de anställda. En medlem i en grupp kan trots att
denne vantrivs med arbetsuppgifterna välja att stanna på arbetsplatsen
beroende på att denne trivs bra med sina gruppkamrater, vilket ger stöd och
tillfredsställelse.143 Arbetsgruppen har numer fått ökad betydelse och utgör
för många individer den närmaste gruppen på grund av dagens förändrade
levnadsförhållanden, då kraven ökar på att andra grupper skall fylla den
traditionella familjens funktion. 144

Lawler et al skiljer, i likhet med Lennéer-Axelsson & Thylefors, på olika
typer av grupper; formella och informella. Formella grupper är mer
stadigvarande än informella och finns med i organisationsschemat.
Informella grupper däremot bildas utanför den formella organisationen och
kan utgöras av exempelvis arbetskamrater som är personliga vänner eller
har samma fritidsintressen. Informella grupper har också betydande
inflytande på individers beteende i organisationen.145 I en organisation som
konsultföretaget, där medarbetarna arbetar mycket hos kund, kan det vara
svårt att bilda informella grupper och därmed minskar också möjligheten
att tillfredsställa individernas sociala behov. Det ideala blir då om den
formella gruppen kan möta individens sociala behov. Situationen skulle
medföra att engagemanget och solidariteten inom gruppen ökar samtidigt
som det kan bidra till högre arbetstillfredsställelse och effektivitet.146
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144 Lennéer- Axelsson & Thylefors, 1991
145 Lawler et al, 1981
146 Lennéer- Axelsson & Thylefors, 1991
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3.4 Sammanfattning av teorier om
organisationsengagemang

För att underlätta den fortsatta läsningen av rapporten har vi valt att kort
summera teorikapitlet.

Vi diskuterade i inledningen av teorikapitlet skillnaden mellan
attitydförklaringar och beteendeförklaringar till organisatoriskt
engagemang och valde därefter att utgå från O´Reilly & Chatmans
attitydförklaringar till organisationsengagemang147. Vi valde att utgå från
följande definition av organisationsengagemang:

”Organisationsengagemang är ett psykiskt tillstånd hos individen,
som innebär en benägenhet hos denne att forma
organisationsgynnsamma attityder och utföra handlingar och
beteenden för organisationens bästa”148

Organisationsengagemanget grundas, enligt O´Reilly & Chatman och
ovanstående definition, på individens psykiska bindning till
organisationen. Den psykiska bindningen kan delas in i tre olika grunder:
samtycke (instrumentalitet), identifiering och internalisering.149

Samtycke och instrumentellt utbyte innebär att en individ accepterar
påverkan från andra, då denne vill uppnå en fördelaktig reaktion från en
annan individ eller grupp. Individen anpassar sig därför efter önskvärt
beteende, men det behöver inte betyda att individen tror på det han/hon
gör. Anledningen till det framkallade beteendet antas istället vara att
individen genom sitt handlande förväntar sig yttre belöningar och
erkännande eller vill undvika bestraffning och underkännande.150

Identifikation innebär att en individ accepterar inflytande av en annan
individ eller grupp i syfte att upprätthålla eller skapa en tillfredsställande
relation. Individen kan känna sig stolt över att vara en del av gruppen,
respektera gruppens värderingar och vad den uppnått utan att uppta

                                          
147 O´Reilly & Chatman, 1986
148 Vik, 1999
149 O´Reilly & Chatman, 1986
150 Ibid
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gruppens värderingar till sina egna.151 Identifikation ger individen inre
belöningar.

Internalisering innebär att individen accepterar påverkan på grund av att
organisationens önskade beteenden och attityder är desamma som
individens egna värderingar152. Det skapas på så sätt ett egenvärde för
individen att upprätthålla organisationens önskvärda beteenden och
attityder.153

Vi ser på organisationsengagemang ur ett ”key mediating construct”-
perspektiv, vilket innebär att organisationsengagemanget påverkas av
engagemang för organisationen och för olika fokus inom organisationen
såsom engagemang för individer eller grupper. Engagemang kan även
fokuseras direkt för organisationen. Engagemanget gentemot samtliga
fokus kan förklaras av de tre ovan beskrivna grunderna för engagemang.154

                                          
151 O´Reilly & Chatman, 1986
152 Ibid
153 Kelman, 1958
154 Hunt & Morgan, 1994
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Följande fyra kapitel innehåller det empiriska materialet från
intervjuundersökningen. Varje kapitel behandlar ett fallföretag och är
indelat efter fem huvudteman. Vi har valt att dela upp empirin företagsvis
för att läsaren lättare skall kunna skapa sig en egen bild av studierna samt
underlätta både för läsaren och oss författare vid tolkningen av empirin i
analysen.

4 Studien Alfaskop
Alfaskop har sitt ursprung i Ericsson Information Systems, sedemera
Nokia Data, varifrån ett antal medarbetare 1990 startade en ny verksamhet
bestående av 6 fristående Alfaskopbolag med inriktning på försäljning av
PC-nätverk. Fler bolag tillkom och 1994 inleddes ett samarbete med
Microsoft för att utveckla tjänstesidan. Samarbetet bidrog till att Alfaskop
1995 bildade koncernen Alfaskop AB.155

Alfaskop har verksamhet på 18 orter i Sverige och moderbolaget finns i
Göteborg. Företaget har över 600 anställda. Omsättningen uppgick
1997/98 till 1,2 miljarder kronor. På kontoret i Stockholm är cirka 70
stycken konsulter med olika inriktningar stationerade. Alfaskop erbjuder
medelstora och stora företag helhetslösningar, vad gäller tjänster och
produkter inom den IT-relaterade infrastrukturen.156

Vi har intervjuat tre personer på Alfaskop i Stockholm:
•  Respondent A är 32 år, har ekonomisk utbildning på gymnasienivå och

har arbetat i branschen sedan 1984 hos fyra olika arbetsgivare.
Konsulten har arbetat på Alfaskop i cirka ett år. Numera är respondenten
teamledare och tillbringar cirka 50 % av tiden på uppdrag hos kunder.
Arbetade nyligen 100 % av tiden hos kund.

•  Respondent B är 29 år, har datautbildning på högskola och erfarenhet
från statlig verksamhet innan konsulten började arbeta på Alfaskop för
tre år sedan. Konsulten arbetar cirka 75 % av tiden hos kund.

•  Respondent C är 46 år, civilingenjör, arbetade tidigare inom kommunal
verksamhet i 17 år. Gick därefter till ett annat datakonsultföretag och
började på Alfaskop för ett år sedan. Respondenten arbetar 100 % av
tiden hos kund.

                                          
155 www.alfaskop.se samt Benny Nilsson, Alfaskop Stockholm
156 www.alfaskop.se samt Benny Nilsson, Alfaskop Stockholm



”Studien Alfaskop”

44

4.1 Varför började konsulterna på företaget och vad
håller dem kvar?

Två konsulter arbetade tidigare hos samma arbetsgivare och valde
tillsammans med ett flertal andra konsulter att sluta och börja på Alfaskop.
Orsaken var framförallt missnöje med ledning och omorganiseringar. En
annan respondent fick ett erbjudande av en kamrat som redan arbetade på
Alfaskop. Samtliga respondenter har blivit erbjudna att byta arbetsgivare,
både av kunder och konkurrenter. Konsulterna har blivit erbjudna både
bättre lön och förmåner, men har valt att stanna kvar på Alfaskop av olika
anledningar.

”Jag stannade kvar eftersom man vart lite bränd när jag gick från
[tidigare arbetsgivare]157 till Alfaskop. Det lovades guld och gröna
skogar och så visade det sig att träden såg likadana ut här som de
gjorde hos [tidigare arbetsgivare]. Nu tänker man sig för en extra
gång innan man byter.”

Respondenterna anser att Alfaskop framförallt erbjuder kamratskap, vilket
vore kostsamt att förlora.

”Det finns alltid erbjudanden som ger mer pengar eller ger bättre
förutsättningar och allt sådant, men i slutändan så är det mycket jobb
och det är väldigt ensamt när man arbetar där ute hos kunden, då
måste det finnas en kompisanda här inne, vilket finns på Alfaskop.”

Respondenterna uppger också att lönen tidigare inte heller varit den
avgörande faktorn när de bytt arbete. Avgörande har istället varit
möjligheten till personlig utveckling och utmanande arbetsuppgifter.

4.2 Arbetssättet

Konsulterna anser att arbetssättet är intressant, eftersom de tycker om att
arbeta med människor och älskar utmaningen att ständigt arbeta med nya
uppgifter. Respondenterna anser att fördelarna med arbetssättet främst är
friheten och variationen med att arbeta i olika miljöer. Konsulterna anser
också att möjligheten att välja eller byta uppdrag om de inte trivs, bidrar

                                          
157 Denna markering innebär i uppsatsen att författarna ändrat vad respondenten sagt i
syfte att skydda individens anonymitet.
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till att de upplever stor frihetskänsla. Respondenterna tycker dock att de
höga krav som ställs på konsulter kan vara jobbiga, eftersom konsulten
förväntas kunna allting när denne arbetar hos kund. Samtliga svarande
anser att den främsta nackdelen med arbetssättet är bristen på social
samvaro med arbetskamraterna på Alfaskop.

Konsulterna har endast frekvent fysisk kontakt med kontoret på de
obligatoriska månadsmötena. Förutom denna kontakt sker mer sporadiska
kontakter med företaget, då respondenterna behöver information eller
hämta något och så vidare. De svarande uppger dock att mer frekvent
kontakt främst sker mellan konsulterna. Konsulterna försöker att träffas på
luncher och dylikt när de arbetar i närheten av varandra. De som har sina
rötter i Enator har också infört ett system på Alfaskop, där de flesta
konsulter ringer runt och pratar i telefon med varandra så fort de sitter i
bilen. Det är också kontakten med arbetskamraterna som upplevs som
viktigast för respondenterna.

”Jag känner absolut inte så där nödvändigt att det är Alfaskop, utan
jag känner mer för folket. Kontakten med Alfaskop känns inte så viktig
utan mer vad jag håller på med för tillfället. Kollegorna snackar man
med regelbundet, men med chefen bara när man behöver något eller
när det går åt helvete.”

Respondenterna tycker att tillgången till information är god. Det finns ett
intranet där information finns tillgänglig och information sprids även på
månadsmötena. Däremot upplever en svarande att känslan av delaktighet i
beslutsfattandet är mycket låg.

”Det är andra som håller på och leker själva och så talar de om vad
de kommit fram till, men det är ingen delaktighetsprocess under
resans gång.”

Vad det gäller det fysiska avståndet mellan konsulten och Alfaskop anser
en respondent att det påverkar känslorna för det egna företaget i högsta
grad, speciellt om det rör sig om längre uppdrag och konsulten arbetar som
ensam från Alfaskop hos kunden. Respondenten hävdar att ju längre
uppdraget är, desto mer familjär och hemtam blir konsulten hos kunden
och denne hävdar att det då är lätt att tappa kontakten med Alfaskop.
Konsulten hävdar också att det finns risker med familjäriteten, men att det
är viktigt att försöka upprätthålla konsultrollen och vara professionell. En
annan svarande tycker att det är svårt att säga om det fysiska avståndet till
det egna företaget påverkar känslorna för det, men konsulten anser att det
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kan vara svårt att känna samhörighet med Alfaskop då den sociala dagliga
kontakten sker med kunden.

”Många gånger är lojaliteten större med kunden än med det egna
företaget, det är så jag försöker jobba också. Jag ska vara en resurs
för kunden i kundens namn när jag är där ute. När jag ringer andra
leverantörer ringer jag ju aldrig i Alfaskops namn, utan alltid i
kundens namn……158 Det är dom man äter lunch och fikar med och då
är det ganska naturligt att samhörigheten blir större med kunden än
med det egna företaget.”

4.3 Det egna Företaget och Kundens betydelse

Fördelarna med att arbeta för Alfaskop anser respondenterna främst är
kamratskapen. De menar att det är bra sammanhållning mellan konsulterna
och att ”alla hjälper alla”. Konsulterna tycker att det är lätt att komma in
som nyanställd i företaget, men att problem kan uppstå om den nyanställde
går direkt ut i ett längre projekt hos kund vilket medför att det tar längre tid
att ”komma in i gänget”.

En respondent anser att organisationen präglas av för mycket byråkrati och
att kontroll samt att rapportering fått för stort inslag. Två svarande hävdar
dock att organisationen är relativt platt och att det går att få gehör för sina
idéer. Respondenten som menar att det är formellt menar dock att det finns
nya tankegångar som är bättre, men att de inte hunnit förankrats i
organisationen ännu. Detsamma gäller även för företagets uttalade
värderingar och policy. Det finns något som kallas Alfaskopmannaskap,
vilket företaget bland annat försöker förmedla under en tredagars kurs som
alla anställda går. Där förmedlas generella regler för vad Alfaskop står för
och hur den anställde bör bete sig i företaget. Konsulten anser att
innebörden av Alfaskopmannaskapet är bra, men att det inte har hunnit
förankrats i organisationen ännu.

Samtliga svarande har en fast arbetsplats på Alfaskops kontor, även om det
bara är ett bord där de kan ha sina saker. Att konsulterna har en fast plats
att återvända till är något som de två respondenter som tillbringar mest tid
på kontoret anser är viktigt samt bidrar till att öka känslan för Alfaskop.
Den respondent som arbetar mest hos kund anser dock att en fast plats inte
                                          
158 I uppsatsen innebär sex punkter i citaten att samma respondent talar mellan det som
refereras.
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är nödvändigt, eftersom den sällan utnyttjas och att det skulle räcka med ett
skåp att förvara arbetsmaterial i.

Vad gäller arbetskamraterna uppfattar ingen av konsulterna anställda hos
kunden som arbetskamrater, utan de ser främst anställda inom
konsultgruppen i Stockholm som sina arbetskamrater.

För att konsulterna skall trivas hos kunden anser de svarande att det är
viktigt att kunden vet vad konsulten skall fylla för funktion samt att det
finns ett behov av konsultens kompetens. De tycker också att det är viktigt
med en öppen dialog mellan parterna för att samarbetet mellan kunden och
konsulten skall fungera och resultatet bli bra. Respondenterna anser att de
nästan alltid blir bemötta bra redan från början hos kunden. Oftast arbetar
konsulterna ensamma i projekten, men utvecklingen går mot att arbeta mer
i team. Problemen med att arbeta ensam hos kunden i längre projekt
betonas särskilt av en konsult.

”Om du är ute hos en och samma kund väldigt länge och som ensam
konsult så blir du egentligen en av dom. Det blir problem helt enkelt,
inte lojalitetsproblem men det blir en kompisrelation med kunden och
inte längre en affärsuppgörelse, vilket är negativt ur
affärssammanhang.”

En annan respondent menar att problemenen med att komma för nära
kunden minskar om flera konsulter arbetar i samma projekt hos kunden.
Det förklarar konsulten med att det blir naturligt att konsulterna äter lunch
ihop och så vidare, då blir tillhörigheten med Alfaskop tydligare. En annan
svarande ser dock både fördelar och nackdelar med att arbeta ensam hos
kund.

”Flera konsulter i samma projekt hade varit på gott och ont. Det hade
varit en fördel för Alfaskop eftersom jag tror det hade varit lättare att
skapa en riktig Alfaskopanda då, om man alltid varit ute med en
kollega. Däremot så tror jag att kundkontakten hade blivit sämre, då
man gärna hade gått ut med kollegan och käkat lunch och fikat. Nu är
man tvungen att umgås med kunden, vilket ofta leder till diskussioner
som kan leda till nya jobb och projekt.”

Konsulterna upplever dock att det inte finns någon risk för
intressekonflikter, beroende på att kunderna och Alfaskop ej är
konkurrerande företag.
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4.4 Engagemang

Respondenterna menar att engagemang främst handlar om att bry sig om
det man gör mot kunden och arbetskamraterna. De hävdar att engagemang
inte handlar så mycket om företaget i sig, utan mer om människorna som
de arbetar med. En svarande menar dock att lojaliteten naturligt riktas mot
det egna företaget i sig och kollegorna. De två andra konsulterna anser att
de är mer lojala mot arbetskamraterna än mot Alfaskop.

”Jag är ju lojal och engagerad för arbetskamraterna, men jag kan
inte säga att jag är så jättelojal mot Alfaskop som arbetsgivare. Skulle
arbetskamraterna flytta någon annanstans så skulle jag nog inte ha
några problem att hänga på. Alfaskop som företag består ju av folket
som arbetar där.”

Konsulterna menar att arbetskamraterna också påverkar deras engagemang,
då de utgör den viktigaste delen i arbetsmiljön och är avgörande för
trivseln samt välmåendet. En respondent hävdar att arbetskamraterna som
är viktigast för dennes engagemang, är de som besitter mycket kunskap
och som kan hjälpa till vid problem. En annan svarande menar att
engagemanget mer beror på intresse för arbetsuppgifterna och på så vis
fungerar som inre drivkraft.

Samtliga svarande tycker att det är roligt att gå till arbetet och känner sig
engagerade, även om fokuset för deras engagemang riktar sig mot olika
områden. En konsult är mer engagerad för personalfrågor, medan de andra
respondenterna är mest engagerade för tekniska lösningar och kundens
utveckling. Att arbeta med datorer är också ett personligt intresse för
respondenterna.

”Både tidigare arbetsplatser och Alfaskop är nog ett verktyg för mig
för att jag ska få göra det jag tycker är roligast. Företaget är inte så
viktigt utan mer en förutsättning.”

Konsulterna anser att Alfaskop skapar förutsättningar för att de skall bli
engagerade i arbetet. Stämningen som företaget försöker skapa genom
olika evenemang är viktig för den sociala sammanhållningen och för
trivseln, vilket respondenterna också anser påverkar engagemanget.
Samtliga svarande menar att de är naturligt engagerade för uppgiften och
att företagets insatser mer påverkar de ovan nämnda faktorerna, trivsel och
gemenskap med arbetskamraterna. Det finns dock ett par saker som
konsulterna saknar och som de menar antagligen skulle inverka positivt på
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deras engagemang. Det första är den nuvarande bristen på återkoppling.
Respondenterna menar att återkoppling från kunden och företaget, både
vad gäller beröm och kritik, skulle vara positivt för deras arbete. Utan
direkt uttalade krav och formella utvärderingar menar de att det är svårt att
veta vad som är bra respektive dåligt. En konsult efterfrågar mer
uppskattning om någon gör det där ”lilla extra”. Respondenten menar att
det inte behöver vara enbart monetära belöningar, utan mer att det
uppmärksammas på något sätt. I dag, menar samma respondent, att det inte
finns något enhetligt system för beröm och belöningar. En kollektiv bonus
i slutet av året efterfrågas också, då en svarande menar att det skulle
medföra att alla konsulter fick större engagemang att försöka knyta till sig
nya kunder och fylla i tidsrapporterna mer noggrant.

”Som det var nu så gjorde vi ”all time high” flera månader i rad och
det enda vi märkte var att vi täckte upp underskottet för de andra
bolagen och då känns det lite taskigt. Man får för lite uppskattning om
man gör det där lilla extra. Företaget verkar inte hitta någon modell
som är lika för alla.”

Andra saker som efterfrågas är mer utvecklade utbildningsplaner samt en
omvärldsanalytiker på företaget som talar om vad som händer i omvärlden,
vad som är trendigt, vad som kommer att efterfrågas i framtiden och vilka
utbildningar som kan vara lämpliga att gå.

Två respondenter uppger att de är mer engagerade nu än vad de var
tidigare. Orsaken till det uppges vara dels nya arbetsuppgifter, men
framförallt att turbulensen som upplevts under omorganisationen nu
minskat. Två svarande anser dock att det är arbetet och engagemanget för
kunden som räknas och att respondenterna alltid känner ansvar gentemot
kunden.

”Utåt kund försöker man alltid vara engagerad, men i och med att jag
tidigare var lite missnöjd med företaget så var det då inte så lätt att
vara engagerad mot kunden heller. Nu har det blivit bättre med mer
ordning i företaget.”

4.5 Lön, belöningar, aktiviteter och förmåner

Samtliga respondenter anser att lönen inte är mest betydande vid val av
arbetsgivare. De menar att lönen snarare är en förutsättning för att arbeta
och att den bör vara på acceptabel nivå relativt andra i företaget.
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Arbetskamraterna och arbetsuppgifterna är istället det konsulterna
upplever som viktigast i arbetet samt att arbetsuppgifterna måste vara
utmanande för att stödja den personliga utvecklingen. Konsulterna betonar
särskilt vikten av social gemenskap med arbetskamraterna på Alfaskop, då
de ofta arbetar själva och kan behöva stöd och hjälp.

Alfaskop tillämpar ett lönesystem med fast individuellt baserad lön, där
semester och övertidsersättning är förhandlingsbart. Utöver lönen finns
inget bonussystem, men en respondent uppger att företaget kan dela ut
belöningar vid särskilt framgångsrika projekt. Denna bonus är dock något
som de övriga respondenterna ej har kännedom om. Åsikterna om
företagets lönepolitik går starkt isär bland respondenterna. En svarande
anser att kriterierna för lönesättning är tydliga, då det finns konkreta
bedömningskriterier som alla har tillgång till. Samma respondent uppger
även att Alfskop tillämpar ett optionsprogram som alla har möjlighet att
utnyttja. De två andra konsulterna menar dock att så inte är fallet. Några
kriterier för lönesättning har de aldrig fått tillgång till och beträffande
optionerna, så är det något de inte blivit erbjudna ännu.

”Det var snack om optioner men så dog det. Jag vet inte vad som hänt
men jag tror att alla skulle få tillgång. Jag vet inte om det
genomfördes, men det kanske har fallit under omorganiseringarna.”

Samtliga respondenter menar dock att lönen inte påverkar arbetsinsatsen
eller viljan att stanna kvar på Alfaskop i någon större utsträckning. Lönen
fyller, enligt dem, istället en annan funktion som kvitto på vad företaget
anser de vara värda.

”Jag ser mer lön som en kvittens på vad företaget tycker du är värd,
en uppskattning från företaget, rent pengamässigt klarar jag mig
ganska bra. Det är ett betyg och man jämför med andra inom
företaget och känner om man behandlas rättvist.”

En respondent menar att lönen endast påverkar arbetsinsatsen kortsiktigt
och att högre lön därför inte är en garanti för högre ansträngning.

”En högre lön gör att man kanske jobbar lite mer under en kort
period efter det att du får pengarna, men sedan ökar man sina utgifter
och kommer upp i en ny jämvikt och då spelar den inte längre någon
roll.”

Alfaskop anordnar mycket sociala aktiviteter för konsulterna. Kickoffer
med hela företaget anordnas en till två gånger per år och på dessa träffar
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blandas information med sociala aktiviteter. Dessutom anordnar kontoret i
Stockholm aktiviteter med jämna mellanrum för de anställda såsom
helgresor i samband med nyheter företaget vill förmedla. Alfaskop
anordnar även pubkvällar och måndagsfika. Det finns också något som
kallas stafettpinnen, vilket innebär att anställda får komma med förslag på
sociala aktiviteter som företaget sedan stödjer med hälften av kostnaden.
Samtliga aktiviteter uppskattas av respondenterna och anses viktiga för
sammanhållningen på företaget. De flesta aktiviteter är frivilliga, men en
respondent upplever dem nästan som förutsättning för att komma med i det
”sociala gänget” på kontoret och anser därför att fler aktiviteter bör
förläggas till arbetstid.

Det är också företagets sociala aktiviteter som respondenterna upplever
som den främsta förmånen med att arbeta på Alfaskop. Samtliga
respondenter har bärbar PC och mobiltelefon, men det anses mer som
”nödvändigt ont” istället för förmåner.
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5 Studien Dotcom
1990 sålde Ericsson en av sina verksamheter till Telia. Vid försäljningen
valde nästan samtliga Ericssonanställda att sluta (cirka 400) och bildade då
Dotcom. Därefter blev bolaget uppköpt av Celsiuskoncernen som också
ägde Enator, vilket medförde att EnatorDotcom bildades. Efter Enators
samgående med finska Tieto är nu Dotcom återigen fristående, även om
TietoEnator fortfarande äger företaget.159

Dotcom står för data- och telekommunikation och är till största delen ett
säljbolag. Dotcom säljer, levererar, bygger och underhåller
kommunikationsnät. Företaget tillverkar dock inga egna produkter utan
köper in, förädlar och säljer. Dotcom omsatte 1,1 miljarder kronor under
1999 och har 39 kontor i landet med sammanlagt 750 anställda. På
kontoret i Stockholm arbetar cirka femton personer med konsultation inom
olika tekniska områden.160

Vi har intervjuat tre personer på Dotcom i Stockholm:
•  Respondent A är 34 år, gymnasiekompetens och har arbetat i branschen

sedan 1984. Konsulten började på Ericsson arbetade där fram tills
Dotcom bildades 1990. Arbetar cirka 50 % av tiden ute hos kunder.

•  Respondent B är 34 år, gymnasiekompetens och har också varit med
sedan Ericssontiden och började på Dotcom vid bildandet 1990. Arbetar
cirka 50% av tiden hos olika kunder.

•  Respondent C är 29 år, tekniskt gymnasium med eftergymnasial
utbildning inom data, började på Dotcom 1994 direkt efter studierna.
Arbetar 100% av tiden hos kund.

                                          
159 Christer Lindqvist, Dotcom Stockholm
160 www.tietoenator.se samt Christer Lindqvist, Dotcom Stockholm
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5.1 Varför började konsulterna på företaget och vad
håller dem kvar?

Anledningen till varför respondenterna valde Dotcom beror enligt dem till
stor del på slumpen. Eftersom två konsulter varit med sedan Ericssontiden
har det varit naturligt för dem att fortsätta i bolaget. En svarande menar
också att det är viktigt att vara anställd på en arbetsplats som ger de
anställda möjlighet att känna sig som individer, vilket denne menar att
Dotcom gör. Samtliga respondenter får ständiga erbjudanden om att byta
arbetsgivare. Anledningen till att konsulterna valt att stanna kvar på
Dotcom beror enligt dem på att de kan utvecklas i företaget, att det finns
harmoni och bra sammanhållning mellan de anställda och med närmaste
chef. Konsulterna uppger dessutom att de känner trygghet inom gruppen
och företaget, vilket en svarande uttrycker på följande sätt.

”Jag vet vad jag har här, jag vet vad jag har för arbetskamrater och
det är något som jag värdesätter mycket…161Då får man liksom göra
någon form utav plus och minuslista. Det här har jag, det här vet jag
inte. Sedan får man räkna plus och minus”

En respondent anser att en anledning till att byta arbetsgivare skulle vara
om något går snett i form av personkemi eller om organisatoriska problem
uppstår.

5.2 Arbetssättet

Anledningen till att respondenterna valt konsultyrket beror till stor del på
att Dotcom utvecklats i den riktningen samt att de tycker om att arbeta med
människor och ständigt utvecklas. De sistnämnda faktorerna är också det
som respondenterna upplever som det bästa med att arbeta som konsult.
Att ständigt möta nya miljöer och undvika slentrian samt att känslan av att
ha löst ett problem och få beröm av kunden för det, anses också vara
fördelar med arbetssättet. Konsulterna menar att de har en fri roll hos
Dotcom och känner att de har stora möjligheter att påverka sin
arbetssituation. En svarande ser dock en nackdel i den odefinierade rollen
som konsult, medan en annan respondent menar att den främsta nackdelen
är distansen och frånvaron av arbetskamraterna på kontoret.
                                          
161 I uppsatsen innebär tre punkter i citaten en stunds tystnad i samtalet.
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Konsulterna som arbetar cirka femtio procent av arbetstiden hos kund
arbetar ofta i kortare projekt och har därför nästan daglig kontakt med
kontoret. Respondenten som arbetar i längre projekt menar att kontakten
med kontoret sker väldigt sporadiskt. Rapportering sker en gång i veckan
medan övrig kommunikation oftast sker via mail. Konsultgruppen försöker
hålla måndagsmöten varje vecka. Även andra möten förekommer, då viktig
information behöver förmedlas. Respondenterna upplever kontakten med
företaget som tillräcklig, då de har god kommunikation internt inom
konsultgruppen och med närmaste chef.

Konsulterna menar att de också känner sig delaktiga i företaget. De uppger
att informationen tidigare varit undermålig, men under senare tid har den
blivit allt bättre med hjälp av bland annat ett intranet som även är
tillgängligt vid arbete hos kund. En svarande menar att delaktigheten i
företaget grundas på dennes monetära bidrag till företaget, men att
delaktigheten i organisationen och vad som händer på kontoret är liten. En
respondent menar dock att det inte är säkert att tillgången till information
hade varit bättre om arbetet skett på kontoret eftersom alla har mycket att
göra.

5.3 Det egna Företaget och Kundens betydelse

Respondenterna menar att de främsta fördelarna med Dotcom som
arbetsgivare är den kunniga personalen samt den stämning och gemenskap
som byggts upp i företaget. De svarande menar att ”Alla känner alla” och
ställer upp för varandra, vilket konsulterna menar beror på att de har
arbetat länge i företaget samt att konsultgruppen de tillhör är relativt liten
och homogen. Gruppen har bestått av samma ”stomme” under en längre
period och personalomsättningen inom just konsultgruppen har varit
mycket låg enligt en respondent.

”Fördelarna med Dotcom är gänget vi jobbar i. Jag tror det är jäkligt
unikt och påverkar mycket att man är kvar……Vi ställer upp för
varandra allihop och det är aldrig några problem om man behöver
hjälp eller om man sitter trångt till ute hos en kund. Om vi varit fler i
gruppen så tror jag att det hade varit svårare att få till den här
stämningen.”

Andra fördelar som konsulterna framhåller är Dotcoms goda rykte hos
kunderna samt goda möjligheter till internutbildning och personlig



”Studien Dotcom”

56

utveckling. Konsulterna ser inte några stora nackdelar med att arbeta på
Dotcom. En respondent tycker att de otaliga omorganiseringar under
senare tid varit jobbiga och kostsamma för engagemanget. Konsulterna
hävdar även att informationen i samband med omorganiseringarna också
har upplevts bristfällig vilket skapat missnöje, osäkerhet och dålig
stämning.

”Det lovades guld och gröna skogar när det gällde organisation och
interna rutiner och sånt, men det har liksom inte blivit någonting av
det. Det har varit ett evigt dravel sedan jag började, ett antal
omorganisationer och det fungerar fortfarande på samma sätt…Jag
skiter i det helt enkelt…Jag blir så less att man liksom… Gör som ni
vill!”

Arbetsklimatet beskrivs av alla svarande som öppet och informellt,
framförallt inom konsultgruppen och med närmaste chef som de upplever
som ”en i gänget”. En konsult menar att det beror på att konsultchefen
tidigare arbetat som konsult inom gruppen. Däremot anser de svarande att
det är sämre med gehör från ledningen om de anställda kommer med egna
initiativ.

Respondenterna ser alla på företaget som deras arbetskamrater, vilket de
hävdar beror mycket på att de arbetat en längre tid i företaget och känner
de flesta anställda. Två svarande menar dock att det finns tätare band
mellan individerna i konsultgruppen. Respondenten som arbetar mest hos
kund ser både anställda inom konsultgruppen på Dotcom och de som ingår
i projektet hos kunden som sina arbetskamrater. Samtliga konsulter har en
fast arbetsplats hos Dotcom. Två respondenter framhåller det som viktigt,
då det påverkar känslan av tillhörighet till Dotcom. Den respondent som
arbetar mest hos kund tycker däremot att det ej är lika viktigt med en egen
fast arbetsplats på kontoret.

Respondenterna hävdar att de endast har fått positiva bemötanden hos
kunderna. Konsulterna menar att det viktigaste hos kunden är att det finns
meningsfulla uppgifter. Det skall finnas ett behov av kompetens och
kunden bör ha kunskap om vad konsulten gör, så det finns någon att bolla
idéer med. En respondent uppger också att personalen och arbetsmiljön hos
kunden inte är lika viktig om projekttiden är kort.

Oftast arbetar konsulterna själva från Dotcom hos kunden. Två
respondenter menar därför att risken för intressekonflikter mellan kund och
det egna företaget finns, men att den inte är särskilt stor.
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”Ju längre man är ute hos en kund och trivs där, då blir man ju mer
lojal mot kunden. Då kan man ju tycka att företagets syn på det hela
är fel och sympatiserar med kunden. Då gäller det att ha en dialog
med företaget och chefen, vilket vi har här.”

5.4 Engagemang

Konsulterna menar att engagemang handlar om att visa intresse för något,
att bry sig om och att prestera lite mer än vad som förväntas. Två
respondenter tycker att engagemang framförallt handlar om att bry sig om
kundens projekt och problem. Däremot anser de att lojaliteten är mer
knuten till det egna företaget och arbetskamraterna där. Ingen respondent
anser att cheferna högre upp i organisationen påverkar engagemanget, utan
det är istället de som ingår i konsultgruppen och framförallt närmaste chef
som respondenterna ser som nyckelpersoner. Samtliga svarande anser sig
vara engagerade i arbetet och en konsult framhåller särskilt intresset och
engagemanget för den tekniska delen i arbetet, vilket också är ett
personligt intresse.

Två svarande anser att Dotcom gör tillräckligt för att engagera de
anställda. Möjligheterna att avancera i organisationen är stora och det finns
goda möjligheter till kompetensutveckling. Däremot tycker en respondent
att företaget borde anordna mer sociala aktiviteter för att de anställda skall
kunna koppla av och umgås mer informellt vid sidan av all stress i arbetet.
Samtliga respondenter efterfrågar också mer formell återkoppling. Idag
sker återkoppling informellt och oplanerat vilket de anser är bra, men det
framkommer ofta då endast om något gått fel. Det efterfrågas mer positiv
återkoppling och beröm.

Samtliga svarande menar att graden av engagemang förändrats under tiden
som de arbetat i företaget. Två respondenter anser att engagemanget ökat
med anställningstiden, då de fått nya och mer stimulerande arbetsuppgifter.
En konsult anser dock att engagemanget var större i början av
anställningen. Orsaken till det förklarar denne med att negativa saker som
påtalats fortfarande inte förändrats, trots flertalet omorganiseringar.
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5.5 Lön, belöningar, aktiviteter och förmåner

Samtliga respondenter menar att lönen inte är den viktigaste faktorn vid
val av arbetsgivare och konsulterna förklarar att de sannolikt skulle tjäna
mer pengar i ett annat företag. Det viktigaste är istället att
arbetsuppgifterna är intressanta och stimulerande samt att de trivs med
arbetskamraterna.

”Det spelar liksom ingen roll hur mycket pengar du tjänar, ja någon
gräns finns det väl, men inom rimliga gränser. Det går liksom inte att
köpa ett socialt liv, vilket är något jag värdesätter väldigt mycket”

Vikten av bra arbetskamrater när konsulterna arbetar mycket hos kund
framhåller en respondent som avgörande och att bra arbetskamrater väger
upp en sämre lön.

”Bra arbetskamrater kan få kosta i lön”

Dotcom erbjuder de anställda en fast individuell lön och betald övertid
eller extra semester är förhandlingsbart. Det finns inget bonussystem. Två
respondenter tycker att företagets lönepolitik är bra. En svarande är dock
något missnöjd med lönepolitiken, eftersom konsulten inte vet vad denne
bedöms efter. Möjligheten att påverka lönen vid förhandling upplever
samtliga respondenter som god. En konsult menar även att det inte är
lönens nivå som är det viktiga, utan lönens nivå i förhållande till vad andra
tjänar. Lönen påverkar inte arbetsinsatsen enligt konsulten, men viljan att
stanna kvar i företaget.

”Jag gör inte ett sämre jobb bara för att jag inte får igenom mina
lönekrav, men däremot kan det påverka mitt engagemang. Jag gör
alltid mitt bästa, det handlar ju ändå om kunden och vad han tycker
om företaget, så man fixar det ändå även fast man är lite grinig i
bakhuvudet. Jag känner ändå ansvar för kunden”

Dotcom anordnar olika evenemang och sociala aktiviteter för de anställda.
Alla nyanställda får åka på en introduktionsdag, där de får träffa chefer och
studera de administrativa rutinerna. Hela företaget åker på kickoff cirka en
gång per år. Varje affärsområde har också olika mindre kickoffer, men de
har enligt respondenterna varit få. En konsult, tycker som tidigare nämnts,
att de sociala aktiviteterna i företaget är allt för få. I dagsläget menar denne
att allting bara är arbete och att tiden för social gemenskap är bristfällig,
vilket på sikt kan få konsekvenser för sammanhållningen i företaget.
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Respondenten uppger även att tidigare har såväl pubkvällar som middagar
anordnats på eget initiativ av personalen, men dessa aktiviteter har blivit
färre och nästan helt fallit bort i samband med omorganisationerna.

Två svarande anser att Dotcom inte erbjuder några egentliga förmåner utan
de erbjudanden som finns fungerar mest för att underlätta arbetet såsom
mobiltelefon, bilavtal och att det är fritt att ”surfa” på internet. Däremot
kan respondenterna inte nämna något som de saknar.
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6 Studien Mandator
Huvuddelen av Mandatorkoncernen härrör ifrån AR-bolagen, Plandata och
ADB-gruppen, vilka etablerades på 1960-talet. Under senare delen av
1980-talet hette företaget SAPIA där bland annat SAPIA-teknik, Svenska
Datacentralen och Verimation ingick. Företagsgruppen Mandator har
funnits inom koncernen sedan 1990, då det köptes från
Ångpanneföreningen. Vid introduktionen vid Stockholms Fondbörs 1988
etablerades Mandator efter sammanslagning av AR- bolaget och
Plandata.162

Mandator är i dag ett av Europas större IT och Internet företag med 38
kontor i Sverige och cirka 1200 anställda163. På Linköpingskontoret finns
35 anställda164. Företaget omsatte under 1999, 940 miljoner. Mandator har
precis gått ihop med Cell Network och därmed också bildat ett av världens
största konsultbolag med Internetinriktning. Mandator säljer inga färdiga
produkter utan säljer konceptlösningar, det vill säga systemlösningar för
affärsstöd och processtyrning.165

Vi har intervjuat tre personer på Mandator i Linköping:
•  Respondent A är 35 år, har teknisk utbildning på gymnasienivå och har

arbetat på ett flertal arbetsplatser med olika uppgifter inom data. Började
vid Mandator 1998 och sitter 100 % av tiden ute hos kund.

•  Respondent B är 29 år, datautbildning på högskola och började på
Mandator 1997 direkt efter studierna. Arbetar 100 % av tiden hos kund.

•  Respondent C är 54 år och civilingenjör, har tidigare arbetat som
internkonsult på ett annat företag. Började på det som nu är Mandator
1986 och har mest arbetat i längre projekt hos kunder. Arbetar 100% av
tiden hos kund.

                                          
162 Nils-Göran Wirehn, Mandator Linköping
163 www.mandator.se
164 Nils-Göran Wirehn, Mandator Linköping
165 www.mandator.se
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6.1 Varför började konsulterna på företaget och vad
håller dem kvar?

Anledningen till att respondenterna började arbeta på Mandator var att de
ansåg att företaget hade bra personalpolitik samt att lön och andra
förmåner lockade. Konsulterna uppger även att det personliga bemötandet
upplevdes positivt och anställningsintervjun beskriver de som personlig
och informell. Konsulterna anser att Mandator erbjuder bra lön och goda
möjligheter till personlig utveckling. De respondenter som tidigare bytt
arbete menar att det som var avgörande då var möjlighet till bättre lön,
bättre arbetsvillkor och för att bredda sin kompetens.

Två konsulter har dock fått erbjudanden om att byta arbetsgivare både av
kunder, konkurrenter och headhunters. Respondenterna har dock valt att
avböja erbjudandena, eftersom företagen inte kunnat erbjuda något som de
inte har i dag. En respondent menar att det är naturligt med erbjudanden
från kunder.

”Man sitter ju så pass länge hos kund att man blir ju som en anställd
nästan…Eftersom man upplevs som en anställd hos kunden tycker
dom kanske att man ska stanna kvar där.”

Om det skulle bli aktuellt att byta företag så kan respondenterna tänka sig
att fortsätta arbeta som konsulter, men de menar att det med tiden kan det
bli jobbigt att hålla sig uppdaterad och ständigt byta arbetsplats. Då kan de
tänka sig att arbeta på ett företag med en fast arbetsplats, kanske hos en
kund.

6.2 Arbetssättet

Två svarande uppger att det mest var en slump att de blev konsulter medan
en annan respondent menar att det delvis var ett medvetet val, då denne
tidigare arbetat som internkonsult och trivts med denna roll. Konsulterna
anser att de främsta fördelarna med arbetssättet är att det är fritt, med
delegerat ansvar och att de styr över sin egen tid och arbetsupplägg.
Arbetssättet erbjuder också enligt de svarande stor flexibilitet och
variation. Respondenterna anser dock att det sämsta med arbetssättet är
korta projekt, då de hävdar att det är svårt att lära sig något ordentligt och
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att rutiner aldrig hinner skapas. De svarande upplever också en nackdel
med att byta projekt allt för ofta. Respondenterna uppger att vissa
konsulter upplever det som jobbigt att inte ha någon trygghet och fast
arbetsplats, eftersom både arbetskamraterna och arbetsplatsen bara är
tillfälliga. Samtliga respondenter anser också att de till viss del kan
påverka sin arbetssituation och vilka uppdrag de vill ha samt att de även
kan avbryta ett uppdrag om de inte trivs.

När konsulterna arbetar hos kunden sker kontakten med Mandator på flera
olika sätt. Kontakten med kontoret sker via telefon cirka en gång i veckan.
Respondenterna rapporterar en gång i månaden till kontoret i Linköping.
Konsulterna har kontorsmöte en gång i månaden och en gång i månaden
äter de även lunch tillsammans på kontoret för att umgås mer informellt
med arbetskamraterna. Hur ofta de svarande har kontakt med det egna
företaget beror också på hur många som sitter ute i samma projekt hos
kund. Flera Mandatoranställda i samma projekt leder, enligt
respondenterna, naturligt till att de har ständig kontakt med företaget och
arbetskamraterna. Samtliga respondenter uppger att kontakten med det
egna företaget är fullt tillräcklig och att de känner sig delaktiga i vad som
händer inom Mandator. Tillgången till information upplevs också som
mycket god. Mandator är, enligt respondenterna, noga med att alla skall få
tillgång till viktig information oavsett arbetssätt och arbetsplats.
Information förmedlas kontinuerligt via mail och genom veckobrev som
skrivs lokalt för Linköpingskontoret.

6.3 Det egna Företaget och kundens betydelse

Samtliga svarande trivs med att arbeta på Mandator och tycker att det är
roligt att gå till arbetet. Konsulterna anser att fördelarna med företaget är
många och ingen av dem kan direkt se några nackdelar, förutom det som är
kopplat till arbetssättet och konsultyrket. Samtliga respondenter framhåller
den goda stämningen och den unika anda som finns i företaget.
Organisationen beskrivs som platt och respondenterna tycker att det är lätt
att få gensvar för sina idéer från ledningen. Respondenterna hävdar att det
är informellt och att konsulterna har trevligt tillsammans när de träffas. De
svarande anser att sammanhållningen är bra och det beror, enligt dem, på
att kontoret är relativt litet samt att företaget bedriver omfattande och
uppskattad personalpolitik. Konsulterna tycker även att arbetsuppgifterna
är intressanta och att det erbjuds bra utvecklingsmöjligheter i företaget. En
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respondent menar att hela företaget känns vettigt, med bra och sunda
åsikter även på ledningsnivå. De svarande hävdar också att Mandator är
frikostigt vid resor och evenemang, vilket uppskattas av respondenterna.
Konsulterna menar även att chefen i Linköping inte är som en chef utan
mer som ”en bland alla andra” vilket de tycker skapar en positiv, informell
och öppen stämning. Respondenterna förklarar också att konsultchefen,
som även är regionchef, tidigare arbetade som konsult vid
Linköpingskontoret.

Ingen av respondenterna har någon egen fast arbetsplats på Mandator. Det
finns ett rum som flera konsulter delar på när de är inne på kontoret. En
fast arbetsplats är inte heller något konsulterna saknar utan de anser att
arbetsplatsen är där arbetet sker för tillfället, det vill säga hos kunden. Det
är också hos kunden de har sina personliga saker och viktigt materiel. Två
konsulter menar att arbetskamraterna kan delas upp i två läger,
arbetskamraterna på Mandator och de hos kunden. Vilka de svarande ser
som sina arbetskamrater beror på sammanhanget. Vad gäller den sociala
gemenskapen är det anställda på Mandator som är arbetskamrater, medan
vid det rent arbetsmässiga är det anställda hos kunden. Respondenterna
hävdar att om det är flera konsulter från Mandator hos kunden medför det
att de ses som arbetskamrater. Är det däremot så att konsulten arbetar
ensam hos kunden från Mandator, menar de att anställda hos kunden ses
som arbetskamrater i arbetssituationen. Om det är fler Mandatoranställda i
samma kundprojekt ökar känslan av tillhörighet till företaget och det känns
då mer som ett lagarbete enligt en respondent. Två svarande menar att det
kan däremot vara en fördel att arbeta ensam då det är enklare att komma in
i ”gänget” hos kunden, vilket kan vara nödvändigt för att effektivt kunna
lösa arbetsuppgiften.

Bemötandet hos kunden är oftast positivt, då kunden ser konsulten som en
resurs. Respondenterna menar att det som är viktigt för deras trivsel hos
kunden är bra arbetsmiljö och att få tillgång till material och information
för att sköta uppdraget. De menar också att arbetsmiljöns betydelse delvis
beror på projektets längd. Konsulterna hävdar att om det är ett kortare
projekt så är arbetsmiljön ej lika viktig.

Ingen svarande ser någon risk med att konsulten får en för nära relation
med kunden, då företagen oftast inte är konkurrenter. Eftersom Mandators
mål är att få konkurrenskraftiga kunder så anser konsulterna att det som är
bra för kunden också är bra för Mandator, vilket även uttrycks genom
policys från företaget. Någon intressekonflikt upplever respondenterna
inte, däremot nämner en konsult begreppet ”sociala konflikter”
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”Man kan dra en parallell mellan intressekonflikt och sociala
konflikter, jag kanske skulle ha svårare för att känna min sociala
tillhörighet till Mandator utan istället känna mig som en
[kundarbetare] till slut. Därför är de sociala aktiviteterna
avgörande.”

6.4 Engagemang

”Engagemang är att känna för det man gör och bry sig om att det blir
bra, att inte göra något bara för att man ska göra det.”

Samtliga respondenter anser att engagemang handlar om att bry sig om det
de gör, att engagemang handlar om en form av aktivitetsnivå samt att det
konsulterna gör blir bra och att kunden blir nöjd. De svarande menar att
engagemanget främst riktas mot att lösa uppgiften hos kunden, medan
lojalitet framförallt handlar om Mandator.

”Är man lojal så är jag också engagerad för Mandator.”

En respondent menar att engagemang gentemot Mandator handlar om att
arbeta för företagets bästa, att hjälpa varandra och att delta på frivilliga
evenemang. Konsulterna anser att den närmaste arbetsgruppen oavsett om
det är människor från Mandator eller från kund har en betydande roll för
engagemanget. De hävdar att bra samarbete och god stämning bidrar till att
de gör ett bättre arbete. Flera respondenter framhåller vissa personer på
kontoret i Linköping som särskilt viktiga för engagemanget däribland
ansvarig chef och en väl fungerande administration. Även företagets VD
framhålls som viktig.

”Vi har en väldigt engagerad VD som är väldigt entusiasmerande.
När man är med på konferenser och sånt där, då får man verkligen
känslan ”Ja Mandator!” Det är nästan som lite hjärntvätt man
kommer därifrån och känner att vi är bäst!”

Samtliga svarande menar att de är engagerade i sitt arbete, men att de inte
lever för att arbeta. Konsulterna anser att Mandator gör mycket för att få de
anställda engagerade. Respondenterna anser att informationen från
företaget är bra, vilket de menar påverkar känslan av trygghet. Det som
efterfrågas och som kan förbättras, enligt konsulterna, är mer formell
återkoppling och utbildningsplaner. Två respondenter menar att det är



”Studien Mandator”

66

sällan som de får beröm eller kritik. De anser att den återkoppling som
finns mest är slumpartad och det därför borde vara mer formell
återkoppling och utvärdering med jämna mellanrum.

Graden av engagemang för företaget har, enligt två respondenter, stärkts
under senare tid. Anledningen till det förklarar respondenterna som skiftet
av ledning i Linköping, men också på grund av optioner vilka bidragit till
att de känner sig mer delaktiga i företaget. En svarande menar att individer
som arbetat länge i företaget även känner mer för Mandator. En konsult
menar dock att det finns en faktor som riskerar att påverka engagemanget
för företaget negativt på sikt.

” När jag började här kändes Mandator mer som en stor familj. Har
man ett problem kan man vända sig vart som helst inom företaget med
en fråga. Nu börjar företaget bli så stort att det är svårt att bibehålla
familjekänslan.”

Vad som skulle öka de anställdas arbetsvilja eller engagemang tycker
respondenterna är svårt att säga. Samtliga svarande menar dock att bättre
återkoppling skulle kunna påverka och öka deras engagemang ytterligare.

6.5 Lön, belöningar, aktiviteter och förmåner

Det viktigaste för respondenterna är att de trivs med sina arbetsuppgifter,
att de har bra arbetskamrater och att det är god stämning och social
gemenskap i företaget. Lönens betydelse varierar mellan de svarande, men
ingen av dem tycker att lönen är viktigast och ett skäl till att byta arbete.

”Lönen är väldigt viktig. Man vill ju få uppskattning för det man gör
och naturligtvis måste man ha någonstans att bo och äta så att den är
ju väldigt viktig. Det är ju inte så att jag skulle välja en högre lön
framför ett jobb som jag inte trivs med.”

De anställda har en fast lön som sätts individuellt. Dessutom finns ett
bonussystem. Bonusen var tidigare individbaserad, men på kontoret i
Linköping har de anställda bestämt att den skall läggas i ”gemensam pott”
som sedan delas lika bland alla anställda. Syftet är enligt respondenterna
att undvika intern konkurrens som skulle kunna påverka stämningen
negativt, eftersom ingen skulle vilja arbeta i projekt med sämre marginaler.
En konsult efterfrågar dock någon form av personlig bonus som
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komplement, vilket enligt denne skulle fungera som personlig morot. Den
fasta lönenivån är respondenterna nöjda med, då de menar att systemet är
rättvist. Det finns också en skrift där det framkommer vilka kriterier som
skall gälla för bedömning av individuell lön. En respondent anser dock att
lönens nivå i förhållande till andra i företaget är viktigast.

Lönens uppfattade inverkan på en individs prestationer varierar mellan
respondenterna. En respondent menar att högre lön är mer av en bonus
vilken skapar ökad press, då de anställda känner att de måste göra rätt för
den. En konsult menar att en upplevd för låg lön däremot skapar missnöje,
vilket även kan leda till mindre engagemang eftersom lönen upplevs vara
ett bevis på uppskattning från företagets sida.

”Får man en löneförhöjning som man är nöjd med så tror jag att man
jobbar lite bättre. Då känns det att företaget uppskattar det man gör
och så vidare. Skulle man få sämre lön än förväntat så blir man mer
tveksam och mindre engagerad även om kunderna inte missköts och
man jobbar då med mindre glädje.”

Respondenterna tycker att Mandator satsar mycket på att skapa
sammanhållning och bra social stämning bland de anställda. Detta är också
något som konsulterna upplever positivt och viktigt för att de skall känna
tillhörighet till Mandator, då de arbetar hos kund. De svarande menar att
många konsulter aldrig skulle träffa sina arbetskamrater utan dessa
evenemang och sociala aktiviteter.

”Utan sociala aktiviteter skulle man bli isolerad hos kund vilket skulle
vara farligt och påverka banden till företaget negativt.”

Alla som börjar i företaget får åka iväg på en introduktionsresa i två till tre
dagar. Där är VD med och förmedlar sina idéer och visioner samt vad
Mandator är för företag och hur de anställda skall bete sig som konsulter
när de representerar Mandator. Företaget anordnar kontinuerligt aktiviteter
för de anställda. Konferensresor anordnas av kontoret cirka två gånger per
år och en gång per år genomförs en stor konferensresa med hela
divisionen. På konferenserna får de anställda information om vad som
händer i företaget samt att det ges tillfälle till socialt umgänge. Mandator
anordnar också pubkväll en gång i månaden där även kunder är med ibland
samt även andra evenemang med kunder såsom kundgolf och julbord.
Även aktiviteter där hela familjen är med anordnas av företaget.
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”Mandator är bra på att ordna grejer, resor och pubar och sånt där.
Det gör att man blir engagerad i företaget i sig även om det inte leder
till att, ja nu ska jag hem och göra den här uppgiften!”

Utöver aktiviteter som anordnas av företaget umgås personalen på eget
initiativ genom aktiviteter såsom skidresor, konstförening, vin- och
whiskyklubbar. Dessa initiativ stöds av företaget som står för vissa
kostnader i samband med evenemangen. Allting är frivilligt och
respondenterna tycker att antalet evenemang är lagom. De menar att det
finns något för alla och att det inte finns någon press på att vara med på
allting.

Konsulterna anser också att Mandator erbjuder olika förmåner, dels
uttalade men även icke uttalade. De senare är enligt respondenterna till
exempel att få ha ett varierande och roligt arbete samt bra gemenskap och
mycket sociala evenemang. En konsult ser möjligheten till
kompetensutveckling som en förmån. Uttalade förmåner som finns och
som uppskattas av de svarande är bland annat att alla får möjlighet till
tjänstebil och att företaget är frikostigt vid evenemang och resor.
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7 Studien Semcon
Semcon bildades 1980 och var då ett konsultföretag inom mekanik.
Företaget blev sedan uppköpt, men köptes tillbaka och introducerades på
Stockholmsbörsen 1997. Semcon har utvecklats och startat nya
verksamhetsgrenar efter hand. Vid årsskiftet tjugohundra delades företaget
i flera olika verksamhetsgrenar. Vi har intervjuat anställda i det bolag som
heter Semcon IT-consulting AB.166

Semcon finns på 23 orter i Sverige och har även kontor i Oslo, Köpenhamn
och London. Antalet anställda är cirka 1300 personer och omsättningen var
under 1999 drygt 850 miljoner.167

Semcon erbjuder sina kunder tjänster inom produkt- och
produktionsutveckling, industriell informationsteknologi samt kompetens-
och processutveckling.168

Vi har intervjuat tre personer på Semcon IT Consulting AB i Stockholm
där cirka 100 konsulter är stationerade:
•  Respondent A är 42 år och civilingenjör. Konsulten har arbetat på två

arbetsplatser innan denne började på Semcon för två år sedan. Arbetar
100 % av tiden hos kund.

•  Respondent B är 30 år, har gått tekniskt gymnasium och därefter diverse
internutbildningar inom data. Konsulten har tidigare arbetat på två
företag inom databranschen och började på Semcon för tre år sedan.
Arbetar 100 % av tiden hos kund.

•  Respondent C är 32 år och civilingenjör. Konsulten började på Semcon
1999 direkt efter studierna. Arbetar 100 % av tiden hos kund.

                                          
166 Richard Göransson, Semcon Stockholm
167 Richard Göransson, Semcon Stockholm
168 www.semcon.se
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7.1 Varför började konsulterna på företaget och vad
håller dem kvar?

Respondenterna uppger att de sökte till olika konsultföretag, eftersom de
lockades av att prova på konsultrollen. En respondent uppger att denne
valde just Semcon för att det kändes bäst vid intervjun samt att företaget
erbjöd bra lön och arbetsvillkor. Två svarande uppger att de ständigt får
konkreta erbjudanden från kompisar, kunder och headhunters om att byta
arbetsgivare. Anledningen till att de avböjt erbjudandena har dels varit att
företagen ej kunnat erbjuda lika bra lön samt att respondenterna uppger att
de trivs bra på Semcon med den kamratskap och frihet som finns i
företaget. En av dem anser också att de goda möjligheterna till utbildning
på Semcon är viktiga och en bidragande orsak till att ej byta arbetsgivare.
Om det skulle bli aktuellt att byta arbete hävdar en respondent att denne
kan tänka sig att fortsätta arbeta som konsult. De andra två svarande är
dock mer tveksamma till arbetssättet, vilket en respondent uttrycker på
följande sätt:

 ”Jag byter hellre till ett fast ställe för att få lite mer delaktighet. Då
blir man mer förenad i företagets affärside och framåtanda på ett
annat sätt. Det tycker jag att jag saknar idag. En konsult jobbar oftast
för pengarna och att man kan variera sig.”

7.2 Arbetssättet

Samtliga respondenter menar att det bästa med arbetssättet är friheten att
styra över tid och planering av arbetet. Konsulterna menar att arbetet
bygger på ”frihet under ansvar” och om den anställde gör det denne är
ålagd att göra så lägger sig ingen i arbetet. Andra fördelar med arbetssättet
är enligt respondenterna variationen, att undvika slentrian och möta nya
miljöer vilket de menar är positivt för den personliga utvecklingen. De
svarande menar att nackdelarna med arbetssättet är svårigheten att få de
riktigt intressanta uppdragen, eftersom de oftast bemannas av fast anställda
hos kunden och det är svårt att känna full delaktighet. En respondent
menar att orsaken till det är tidsbegränsningen i uppdragen, vilket medför
att konsulten oftast ej är med under hela uppbyggnadsfasen och ej får se
slutresultatet innan denne lämnar över till någon annan. Två svarande
menar också att det finns risk för ensamhet, då konsulten arbetar på distans
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från det egna företaget och arbetskamraterna samt att han/hon inte alltid får
vara med i kundens gemenskap och aktiviteter.

Samtliga respondenter uppger att de förutom tid och arbetsupplägg även i
viss mån kan välja uppdrag. Det är däremot svårare att avsluta ett uppdrag
i förtid, om konsulten inte skulle trivas, med tanke på ansvarskänslan för
kunden.

Konsulterna uppger att den fysiska kontakten med Semcon vid längre
projekt är sparsam. Under längre uppdrag uppger samtliga svarande att de
mycket sällan är på kontoret. Avdelningsmöten hålls cirka en gång i
månaden och det är vid dessa tillfällen som konsulterna kommer in till
kontoret. Den övriga kontakten med kontoret och ledningen sker
sporadiskt och respondenterna uppger att de har kontakt med någon från
kontoret, oftast närmaste chef, någon gång i veckan. Samtliga svarande
menar dock att den fysiska kontakten och närvaron på kontoret bör utökas
för att de skall få träffa sina arbetskamrater oftare och för att
samhörigheten med det egna företaget skall förstärkas.

 ”Just nu så identifierar jag mig mer med [kunden]. Jag har inte behov
av två kontakter. Jag blir lite kluven där egentligen, det känns som
[kunden] är min arbetsgivare just nu fast det egentligen är Semcon.”

 
 I början av anställningen tillbringar de flesta konsulterna i företaget en
längre period på kontoret. En respondent menar att då sker daglig kontakt
och det är lättare att lära känna arbetskamraterna och lära sig dagliga
rutiner. En respondent menar att samhörigheten med Semcon var betydligt
större under den första tiden än nu när denne arbetar hos kund. Samtliga
svarande menar att den sparsamma kontakten med Semcon påverkar även
känslan av delaktighet i företaget. Konsulterna menar att det inte går att
känna sig lika delaktig i företaget när de sitter hundra procent av
arbetstiden hos kund. Informationsspridning sker både via ett intranet och
via ett extranet som konsulterna har tillgång till utifrån kund. Det finns
dessutom ett månadsbrev och övrig information skickas via mail. En
konsult tycker dock att denne ändå inte får tillgång till lika mycket
information om företaget som anställda på kontoret. För att öka känslan av
delaktighet föreslår två respondenter att arbetstiden bör fördelas mellan
externuppdrag hos kund och internuppdrag på kontoret. De nämner båda
fördelningen 80-20 som en lämplig fördelningen av arbetstiden mellan
kund och interna uppdrag på kontoret.
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7.3 Det egna Företaget och kundens betydelse

Fördelarna med Semcon uppger en konsult är att företaget betalar bra, att
arbetsvillkoren är bra och att företaget ej är alltför stort vilket enligt denne
gör det enklare att lära känna arbetskamrater och att påverka
arbetssituationen. En annan svarande betonar den öppna och informella
attityden samt den raka kommunikationen inom företaget. Respondenten
ser även en fördel med att företaget arbetar i mindre enheter, vilket enligt
konsulten bidrar till att det är lättare att lära känna alla och skapa familjär
stämning. Samtliga svarande tycker att värderingarna i företaget
framförallt handlar om öppenhet och samarbete. En konsult betonar
Semcons arbete med att skapa individuell känsla bland de anställda. Denne
menar samtidigt att det blir en naturlig följd, då företaget arbetar ”med
människor för människor” vilket konsulten anser genomsyrar hela Semcon
med dess gemytlighet och personlighet. Samtliga respondenter nämner
också företagets VD:s informella och personliga stil.

“När VD är på kontoret och man själv är här så kommer han alltid
fram och hälsar och han kommer alltid ihåg namnet också. Det är jag
jävligt imponerad av.”

Ingen av respondenterna har ett eget kontor hos Semcon. De har heller inte
något behov av det, då de nästan aldrig är där. Eftersom respondenterna
arbetar hos kund, har de oftast en fast plats hos kunden och ser den som sin
arbetsplats.

 ”Kunden är min arbetsplats. Jag vet hur man kör, jag har min
parkeringsplats, jag har mitt eget rum, jag har blommor i fönstret,
hela köret!”

Samtliga respondenter anser att de anställda som ingår i projektet hos
kunden är deras arbetskamrater oavsett om de är anställda av kund, av
Semcon eller av andra konsultbolag. Samtliga svarande menar även att
antalet ”Semconiter” i samma projekt hos kunden påverkar känslan för
företaget och vilka de ser som sina arbetskamrater. Respondenterna menar
att fler konsulter från Semcon i samma projekt hos kunden skapar bättre
sammanhållning samt att risken för att ”glömma bort” företaget minskar.

Samtliga konsulter uppger att de alltid blir positivt bemötta av kunden. De
menar att det på vissa ställen kan utvecklas till att konsulten även blir ”en i
gänget”. En svarande menar att det är positivt om kunden är van att ta emot
konsulter och att de därigenom vet vad konsulten har för behov. Samtliga
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konsulter menar också att det även är viktigt med rak kommunikation och
respekt från kunden samt trevlig arbetsmiljö om projektet sträcker sig över
en längre tidsperiod. En respondent menar att det finns risk att komma för
nära kunden, då det kan leda till avhopp och att konsulten blir så pass lojal
att denne står på kundens sida gentemot Semcon. Orsaken till det uppges
vara avståndet till företaget och arbetskamraterna på Semcon.

“Känslokontakten med Semcon är svår om man sitter väldigt mycket ute.”

Två svarande ser det även nödvändigt att skapa en nära relation till kunden
för att ett bra arbete skall kunna utföras samtidigt som det är viktigt för
trivseln. En konsult menar att det ändå ligger i bakgrunden att
tillhörigheten är till Semcon, att lojaliteten finns där men att det
engagemang som läggs ner i arbetet riktas mot kunden.

“Jag gläds när börskursen går upp för [kunden] och när det kommer
fram nya häftiga grejer så jag känner mig både delaktig i Semcon och
[kunden], det måste man göra, det ingår i ”kittet”. Det är inget
problem utan det känns naturligt att känna delaktighet och det finns
ingen risk för lojalitetsproblem eftersom om det går bra för [kunden]
så går det även bra för Semcon.”

7.4 Engagemang

Respondenterna tycker att engagemang handlar om att bäras av en
drivkraft i det de gör. En av dem menar att det både finns ett fysiskt
engagemang, att vara på plats och att göra rätt saker som gör kunden nöjd
samt ett psykiskt engagemang som innebär att tänka till och vara kritisk.
Konsulten nämner även ett socialt engagemang, vilket innefattar att umgås
och vara trevlig både mot kunden och gentemot Semcon. Denne menar
även att det sociala engagemanget blir mer betydande vid längre uppdrag.
En konsult menar att det är svårt att vara lojal mot Semcon då denne
ständigt arbetar hos kund. Konsulten menar att denne identifierar sig och är
lojal gentemot det projekt som denne deltar i för tillfället.

Två respondenter anser att det inte finns några speciella personer eller
grupper som påverkar engagemanget. Semcon som företag påverkar, enligt
dem, engagemanget marginellt. Respondenterna anser dock att ledningens
öppna attityd och närmaste chef kan ha viss betydelse för engagemanget
och lojaliteten. En konsult tycker att uppdragsgivaren ställer allt för låga
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krav, vilket påverkar dennes engagemang negativt. En svarande framhåller
även vissa individer på Semcon som viktiga för dennes engagemang. Det
är främst individer med viss kompetens som konsulten kan vända sig till
om denne behöver hjälp. Konsulten nämner också arbetsgruppen hos
kunden som viktig för dennes trivsel och engagemang.

Samtliga respondenter anser att de är engagerade för arbetet. Alla anser att
de är engagerade i arbetsuppgifterna, medan en respondent uppger att
denne känner ansvar även inför sin närmaste kollega och att engagemanget
riktas mot att tillfredsställa kollegans förväntningar. En svarande hävdar
att denne är engagerad för kunden, medan en annan respondent menar att
denne är mest engagerad för det som händer internt inom Semcon.

Bara en respondent tycker att Semcon gör tillräckligt för att engagera de
anställda. Respondenten tycker att cheferna samt den goda stämningen som
byggts upp genom olika aktiviteter är bra. De andra två konsulterna tycker
att Semcon bör ha bättre framförhållning i projekten för att de skall kunna
förbereda sig mentalt samt att företaget bör arbeta mer aktivt med att skapa
förståelse för konsultens arbete och behov. Samtliga svarande efterfrågar
också mer formell återkoppling, såväl positiv som negativ från företaget.
En konsult tycker att utbudet av personalaktiviteter är bra, men att de
skulle vara mer förlagda till arbetstid.

En respondent tycker att engagemanget för företaget minskat sedan denne
anställdes, vilket konsulten tror beror på att arbetet sker enbart hos kund.
En svarande anser inte att engagemanget till Semcon förändrats, men att
denne byggt upp ett personligt nätverk mot vilket konsulten tycker att
engagemanget fördjupats.

Samtliga respondenter menar att någon form av bonus skulle påverka deras
engagemang, delaktighetskänsla och vilja att stanna kvar i företaget. En
svarande efterfrågar även andra former av uppmuntran och belöningar
såsom överraskningar, presenter, resor eller middagar. Konsulten menar att
det skulle stimulera och engagera mer, än motsvarande summa pengar.
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7.5 Lön, belöningar, aktiviteter och förmåner

Samtliga respondenter framhåller möjligheten till utveckling och
utbildning som den viktigaste faktorn i arbetet. En konsult menar att lönen
är viktig på kort sikt, medan de andra svarande ser lönen som en
förutsättning och att den är mindre viktig så länge de trivs med
arbetsuppgifterna och arbetskamraterna.

 “Det spelar ingen roll hur mycket de betalar om man ska köra sopor,
det är inte min grej. Det skulle jag inte kunna göra åtta timmar om
dagen även om de betalade jävligt bra.”

Semcon erbjuder fast individuell lön till alla anställda och utöver den är
bonus och andra förmåner förhandlingsbara. Anställda erhåller bonus om
de skaffar nya uppdrag eller om de hjälper till med att hitta ny personal. En
respondent tycker att det är bra att det är möjligt att välja lönemodell med
fast lön och olika bonuskonstruktioner. Valfriheten och olika lönemodeller
är något som bara en av de andra två konsulterna fått vetskap om under
senare tid och som framkommit ryktesvägen, vilket skapat visst missnöje.
Ingen av konsulterna vet vilka kriterier som den individuella lönen sätts
efter, vilket är något de efterfrågar. Respondenterna har olika uppfattning
om lönens påverkan på arbetsinsatsen, men de är eniga om att lönen
påverkar viljan att stanna kvar i företaget.

”Skulle jag ha lön som jag inte var nöjd med så skulle jag söka mig
någon annanstans. Jag skulle inte sitta kvar hos Semcon och vara
missnöjd med en dålig lön”

Semcon anordnar mycket sociala aktiviteter för de anställda. Alla
nyanställda börjar med en introduktionskurs där de lär känna företaget,
historik, mål och hur de skall bete sig som konsulter i Semcon samt att de
får träffa VD. Hela företaget anordnar något som kallas för
Semcondagarna, där alla Semconanställda i Sverige deltar. Dessutom
anordnas kickoffer, resor och fester med jämna mellanrum. Företaget
anordnar även fredagspub varje vecka samt olika aktiviteter där både
familj och kunder deltar. Respondenterna tycker att utbudet av aktiviteter
är mer än tillräckligt och att det kan vara svårt att hinna med allting om de
har familj. Det mesta är dock frivilligt men en konsult menar att det ändå
finns viss press att delta, då de anställda annars riskerar att missa
information. Respondenterna anser att de sociala aktiviteterna är viktiga
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för att konsulterna skall träffas och lära känna varandra, vilket annars är
svårt med arbetssättet.
Ingen av respondenterna anser att Semcon erbjuder några direkta förmåner.
En svarande menar att allting är förhandlingsbart, men att förmåner är en
av företagets svagheter. Två respondenter har mobiltelefon eller laptop,
men konsulterna ser det ej som förmåner, utan mer som arbetsredskap.
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8 Analys
Kapitlet syftar till att analysera det empiriska materialet som tidigare
presenterats169. Teorierna om engagemang, vilka presenterades i kapitel
tre, kommer att användas som redskap i analysen för att underlätta och
stödja tolkningen av det empiriska materialet. Vi har valt att disponera
analyskapitlet med utgångspunkt från frågeställningarna i
problemdiskussionen.

8.1 Engagemangsgrunder och fokus

I problemformuleringen ställdes frågan om respondenterna är engagerade?
Frågan och svaren är av subjektiv karaktär, då det är respondenternas egna
uppfattning om sig själva samt vår personliga bedömning under intervjun
som ligger till grund för analysen. Som utgångspunkt för bedömningen
ligger också vår definition av engagemang som vi tidigare presenterat170.
Vi menar att samtliga respondenter vi intervjuat är engagerade i sitt arbete,
även om de är engagerade för olika fokus i arbetet. Konsulterna anser att
de är engagerade i arbetet och tycker att det är roligt att arbeta. De flesta av
dem menar att arbetet är intressant och utvecklande och ser det ej som en
belastning att gå till arbetet. Respondenterna uppger även att de alltid
försöker prestera sitt bästa samt att de känner ansvar och engagemang för
sina arbetskamrater, vilket utmynnar i beteenden såsom att ställa upp för
varandra och att hålla kontakt trots att konsulterna arbetar i olika projekt.
De flesta respondenter blir dessutom ofta erbjudna att byta arbetsgivare
men väljer trots det att stanna kvar i företagen, vilket vi menar tyder på
någon form av engagemang för den egna organisationen.

Vi har valt att dela in avsnittet efter de fyra fokus individerna i studien har
för sitt engagemang vilka är: engagemang för organisationen i sig,
konsultgruppen, särskilda individer och kunden. Anledningen till
indelningen är att det är dessa fokus som respondenterna själva anger då de
beskriver sitt engagemang i arbetet. Vi vill poängtera att antalet fokus kan
vara fler än de vi analyserar, då exempelvis engagemang för ett visst fokus
såsom konsultgruppen torde kunna delas in i mindre fokus såsom specifika

                                          
169 Se kapitel fyra-sju
170 Se Engagemangsbegreppet 3.1
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personer i gruppen eller gruppsammansättningar inom konsultgruppen.
Under respektive fokus kommer vi att diskutera grunderna (samtycke eller
instrumentellt utbyte, identifikation och internalisering) för engagemanget
samt varför konsulterna väljer att engagera sig för dessa fokus. Efter
tolkningen av respondenternas engagemangsgrunder och fokus följer en
avslutande diskussion om hur engagemang för respektive fokus påverkar
organisationsengagemanget171.

8.1.1 Engagemang för organisationen (företaget) i sig

Vi menar att det framför allt finns två grunder till respondenternas
engagemang för det egna företaget. Den första baseras på samtycke och det
instrumentella utbytet, medan den andra bygger på identifikation med det
egna företaget172.

Samtycke och instrumentellt utbyte som grund för engagemang
gentemot organisationen

Samtliga respondenter uppger att lönens storlek i förhållande till
arbetsinsatsen är tillräcklig, vilket vi menar tyder på att det instrumentella
utbytet mellan deras insatser och vad de får tillbaka i form av yttre
belöningar uppfattas som tillräckligt. Samtliga svaranden tycker att lönen
ej är den viktigaste faktorn i arbetet, utan en förutsättning för att gå till
arbetet. Vi menar därför att lönen är av underordnad karaktär och att den
inte påverkar beteendet samt engagemanget hos de anställda i någon större
utsträckning. Många respondenter menar också att lönen i sig inte påverkar
deras arbetsinsats utan att den, liksom vad Persson menar, är en
värdemätare på hur företaget värderar deras arbetsinsats173. Flera
respondenter uppger att de inte skulle stanna kvar i organisationen om de
var missnöjda med lönen, vilket en av respondenterna uttrycker på följande
sätt:

”Skulle jag ha en lön som jag inte var nöjd med så skulle jag söka mig
någon annanstans.”

                                          
171 Se Hunt & Morgan, Fokus för engagemang 3.3
172 Se O´Reilly & Chatman, Grunder för engagemang 3.2
173 Se Persson, Yttre belöningar och belöningssystem under Samtycke och instrumentellt
utbyte 3.2.1
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Däremot uppger några konsulter att de skulle stanna kvar inom
organisationen på kort sikt även om de ej är helt nöjda med lönen om den
vägs upp av andra faktorer som konsulterna värderar högt, såsom
intressanta uppgifter och bra arbetskamrater. Vi menar att det
instrumentella utbytet och lönen påverkar respondenternas intention att
stanna kvar som medlem i organisationen, men att det inte påverkar
benägenheten att anstränga sig utöver vad som förväntas av dem från
organisationen. Detta kan jämföras med resultatet av O´Reilly & Chatmans
studie, där samtycke och instrumentellt utbyte som grund för
organisationsengagemang ej påverkar individens benägenhet att anstränga
sig utöver vad som förväntas174.

Lawler et al menar som vi tidigare förklarat att det inte alltid är så att
individer i organisationer strävar efter mer yttre belöningar, utan att det
väsentliga är att lön och belöningar ligger på rättvis nivå relativt andra
individer175. Vi kan även se sådana tendenser i studien då flera individer
menar att det ej är lönens storlek som är viktigast, utan lönen i relation till
vad andra tjänar i företaget. Många svaranden uppger att de har god
kunskap om vad andra konsulter i företaget med liknande uppgifter tjänar
och det är också dem respondenterna jämför sig med.

Lawler et al anser att den externa jämförelsen av yttre belöningar har lika
stor betydelse som den interna176. Respondenterna uppger att de antagligen
skulle tjäna bättre i andra företag i branschen, men att de av olika
anledningar valt att stanna kvar. Vi menar därför, till skillnad från Lawler
et al, att den externa jämförelsen påverkar i mindre utsträckning än den
interna och att den inte är någon betydande orsak till missnöje. Vi grundar
vår uppfattning på att flera respondenter menar att de externa
jämförelserna är av mindre vikt, då andra aspekter än yttre belöningar
påverkar tillfredsställelsen av arbetet. Vi menar därför, liksom Despres &
Hiltrop, att yttre belöningar endast har marginell påverkan på
arbetstillfredsställelsen i kunskapsföretag177. Några respondenter anser
också att det är svårt att jämföra lönen externt med anställda i andra
företag, då förutsättningar såsom arbetstid ofta skiljer sig åt och att det som

                                          
174 Se O´Reilly & Chatman, Avslutande diskussion om samtycke och instrumentellt
utbyte under Samtycke och instrumentellt utbyte 3.2.1
175 Se Lawler et al, Yttre belöningar och belöningssystem under Samtycke och
instrumentellt utbyte, 3.2.1
176 Se Lawler et al, Yttre belöningar och belöningssystem under Samtycke och
instrumentellt utbyte, 3.2.1
177 Se Despres & Hiltrop, Inre belöningar och arbetsberikning under Identifikation 3.2.2
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extern individ är svårt att få reda på exakta förhållanden i andra företag.
Att vi anser att den externa jämförelsen av lönen har underordnad
betydelse menar vi också påverkas av respondenternas syn på lönens
betydelse, då samtliga framhåller andra faktorer i arbetet som viktigare
såsom arbetskamrater och möjligheter till personlig utveckling.

Vi anser dock att det inte bara är den interna jämförelsen som kan orsaka
missnöje med det instrumentella utbytet, utan även olika faktorer i
belöningssystemets utformning178. För att belöningssystemet skall vara
effektivt och uppfattas rättvist bör enligt Lawler fem aspekter vara
uppfyllda. Vi har tidigare diskuterat yttre belöningars begränsade inverkan
på individens beteende och engagemang för organisationen. För att
belöningar skall upplevas som tillfredsställande anser Lawler att
belöningen bör vara betydande. Vad som uppfattas betydande för varje
enskild individ är givetvis högst individuellt, varför det ställer krav på ett
flexibelt belöningssystem. Respondenterna upplever att belöningssystemet
är flexibelt med bland annat en individuell lönesättning, där det finns
möjlighet att påverka. Belöningssystemen i Alfaskop och Semcon
uppfattas trots det som orättvisa av vissa respondenter och har även
föranlett missnöje i några fall. Anledningen till missnöjet beror, enligt vår
mening, framför allt på avsaknad av det Lawler betecknar synbarhet och
frekvens för de anställda. Konsulterna ser ingen koppling mellan prestation
och belöning samt vet inte efter vilka kriterier den anställde utvärderas
eller hur ofta de kan erhålla någon form av belöning.179

Vi anser således att det instrumentella utbytet har svag inverkan på
individens engagemang för organisationen. Vi menar att det upplevda
instrumentella utbytet inte påverkar individens benägenhet att prestera
utöver vad som förväntas, utan endast påverkar den anställdes intention att
stanna kvar i organisationen. Vi hävdar därför att lönen kan betraktas som
en form av ”missnöjesfaktor”, vilken om den upplevs tillfredsställande
påverkar individens intention att stanna kvar i organisationen. Om den
däremot upplevs otillfredsställande vid intern jämförelse eller om
belöningssystemet uppfattas orättvist, menar vi att det påverkar individens
engagemang för organisationen negativt, vilket kan leda till att individens
benägenhet att avbryta anställningen ökar.

                                          
178 Se även 8.2.1
179 Se Lawler, Yttre belöningar och belöningssystem under Samtycke och instrumentellt
utbyte, 3.2.1
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Identifikation som grund för engagemang gentemot organisationen

Respondenterna grundar, enligt vår mening, även sitt engagemang för
företaget på den engagemangsgrund Mintzberg benämner kalkylerande
identifiering180. Konsulterna anser att de arbetar för företagets bästa, men
ingen av dem har enligt vår mening upptagit företagets värderingar i deras
egna värderingssystem, så kallad internalisering181. Respondenterna
engagerar sig för företaget och arbetar för dess bästa, eftersom
organisationen ger dem inre belöningar i form av personlig utveckling och
stimulerande arbetsmiljö.182 Många konsulter har även datorer som ett
personligt intresse och har, enligt vår mening, därför skäl att arbeta för
organisationens bästa även om de inte delar företagets ideologi och
värderingar. En respondent uttrycker synen på företaget på följande sätt:

”Både tidigare arbetsplatser och Alfaskop är nog ett verktyg för mig
för att jag ska få göra det jag tycker är roligast. Företaget är inte så
viktigt utan mer en förutsättning.”

Vi hävdar, liksom Mintzberg och O´Reilly & Chatman, att individer
identifierar sig med organisationer för att erhålla inre belöningar183.
Samtliga respondenter framhåller betydelsen av inre belöningar såsom
utvecklingsmöjligheter, variation och arbetsuppgifters innehåll. Vi valde i
teorikapitlet att knyta inre belöningar i arbetet till Hackman & Oldmans
teori om arbetsberikning. Samtliga svarande framhåller variation av
arbetsuppgifter och arbetsmiljö som en av de främsta fördelarna med
arbetssättet, vilket vi anser kan härledas till arbetsdimensionen variation
av färdigheter. Respondenterna uppger också att arbetsuppgifterna upplevs
meningsfulla och att de som konsulter är en resurs hos kunden, vilket vi
menar kan knytas till arbetsdimensionen om uppgiftens betydelse. Däremot
anser vi att ett par konsulter känner viss avsaknad av uppgiftsidentitet, då
konsulterna menar att de sällan är delaktiga under hela arbetsprocessens
och ej ser slutresultatet av arbetet.184 Vi menar att det kan vara svårt att
skapa fullständig uppgiftsidentitet med det här arbetssättet, då det är en del
av konsultyrket och företagens affärsidé att konsulten kommer in som
resurs i ett projekt under begränsad tid.

                                          
180 Se Mintzberg, Identifikation 3.2.2
181 Se O´Reilly & Chatman, Internalisering 3.2.3
182 Se Mintzberg, Identifikation 3.2.2
183 Se O´Reilly & Chatman samt Mintzberg under Identifikation 3.2.2
184 Se Hackman & Oldman, Inre belöningar och arbetsberikning under Identifikation
3.2.2
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Respondenterna upplever också stor frihet samt flexibilitet i arbetet och
flera konsulter beskriver det som ”frihet under ansvar”. Konsulterna har
också relativt stor möjlighet att påverka arbetssituationen, både beträffande
val av projekt och byte av projekt. En respondenter uppger även att det är
individer som söker frihet och självständighet som söker sig till
arbetsformen. Vi menar, liksom Despres & Hiltrop, att kunskapsarbetare
(konsulter) ofta har stort behov av frihet, ogillar byråkrati samt
administration och arbetar bäst när de får stilla sin egen nyfikenhet185. Vi
hävdar således även att den upplevda självständigheten i arbetet uppfattas
som inre belöning för dessa individer. Då konsulterna upplever stor
självständighet i arbetet känner de också ansvar för arbetet och resultatet
vilket respondenterna förklarar med att de känner ansvar inför företaget,
arbetskamraterna och framförallt för kunden.186

Nästan samtliga respondenter efterlyser dock mer formell återkoppling, då
den återkoppling som kommer konsulten tillhanda i nuläget ofta enligt dem
är undermålig. Många svarande menar att de får viss återkoppling, men att
den bör bli mer frekvent och strukturerad samt innehålla både positiv och
negativ återkoppling. Till följd av att respondenterna upplever
återkopplingen som undermålig menar vi, liksom Hackman & Oldman, att
de heller inte kan vara medvetna om resultatet och betydelsen av arbetet
samt saknar möjlighet att korrigera sitt beteende. Utan uppskattning och
beröm blir det också svårare för individerna att känna tillfredsställde över
goda prestationer.187 Vi menar att tillfredsställelsen är en inre belöning,
vilken skulle kunna påverka individens benägenhet att engagera sig för
organisationen.

Internalisering som grund för engagemang gentemot organisationen

I referensramen diskuterade vi även O´Reilly & Chatmans
internaliseringsgrund för organisatoriskt engagemang188. Vid samtliga
intervjuer har respondenterna svårt att beskriva organisationen i termer av
värderingar. Ingen respondent kan direkt uttala värderingar som

                                          
185 Se Despres & Hiltrop, Inre belöningar och arbetsberikning under Identifikation 3.2.2
186 Se Hackman & Oldman, Inre belöningar och arbetsberikning under Identifikation
3.2.2
187 Se Hackman & Oldman, Inre belöningar och arbetsberikning under Identifikation
3.2.2
188 Se O´Reilly & Chatman, Internalisering och värderingskongruens3.2.3
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genomsyrar just deras organisation. De framhåller istället innehåll i
företagens policy eller affärsidé. De flesta respondenterna menar också att
de är mest engagerade för sina arbetskamrater och att företaget ej är lika
viktigt. Vi har därför tolkat det som att ingen av de konsulter vi talat med
upptagit företagets värderingar i sitt värderingssystem. Vi vill även
återknyta till vårt resonemang i teorikapitlet, då vi menade att det är svårt
för individer i kommersiella organisationer att alltid ha samma värderingar
som organisationen. Det är dock viktigt att poängtera att några
respondenter uppger att de delar företagets värderingar men vi menar att
det inte är detsamma som att uppta värderingarna till sina egna, det vill
säga internalisering som grund för organisatoriskt engagemang189.

8.1.2 Engagemang för grupper

För de flesta respondenter är arbetskamraterna en av de viktigaste
faktorerna i arbetet. Merparten av de svaranden har blivit erbjudna att byta
arbetsgivare, men valt att stanna kvar på grund av kamratskapen och den
goda stämningen inom företagen. Med kamratskapen och stämningen avser
respondenterna framför allt den grupp de tillhör, det vill säga
konsultgruppen. Engagemanget är, enligt de flesta respondenter, större mot
grupper och individer i företaget än gentemot organisationen i sig. Det
framgår också av intervjuerna där många respondenter beskriver företaget
utifrån de individer som arbetar där.

”Jag känner absolut inte så där nödvändigt att det är Alfaskop, utan
jag känner mer för folket…Företaget består ju av folket som arbetar
där”

De allra flesta svarande framhåller, som vi tidigare förklarat, betydelsen av
arbetskamraterna inom konsultgruppen vilket kan definieras som den
formella gruppen190. Detta kan ,enligt vår mening, verka konstigt eftersom
konsulterna träffas så sällan. Flera respondenter förklarar betydelsen av
den formella gruppen med att det kan bli ensamt ute hos kund och det är då
skönt med en fast grupp att stödja sig mot. Arbetskamraternas betydelse för
konsulternas engagemang kan, enligt vår uppfattning, därför grundas på
O´Reilly & Chatmans beskrivning av identifikation191. Vi menar att

                                          
189 Se O´Reilly & Chatman, Internalisering och värderingskongruens 3.2.3
190 Se Lawler et al, Individ och grupp 3.3.1
191 Se O´Reilly & Chatman, Identifikation 3.2.2
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konsulten engagerar sig för gruppen med syfte att upprätthålla en
tillfredsställande relation gentemot denna. Motiven för den psykiska
bindningen till den formella gruppen kan framförallt förklaras utifrån
konsultens behov av tillhörighet och trygghet192. Konsulten arbetar i olika
långa projekt hos olika kunder och behöver då, som de själva förklarar, en
fast grupp att känna samhörighet med och söka stöd hos. Vi menar därför
att gruppens betydelse för individen ger denne inre belöning, då det skapas
en positiv känsla av tillhörighet och uppskattning hos individen193.

Vi anser att det även finns fler orsaksförklaringar till att konsulterna väljer
att identifiera sig med konsultgruppen. Ashforth & Mael menar att det
främst är fyra olika faktorer som påverkar en individs benägenhet att
identifiera sig med en grupp194. Vi anser att det framför allt är tre av dessa
faktorer som påverkar benägenheten för respondenterna att identifiera sig
med och engagera sig för konsultgruppen. Vi menar att konsultgruppen
förknippas med viss status i företagen av respondenterna. När
respondenterna talar om arbetskamrater gör de ofta en distinktion mellan
anställda på kontoret och konsultgruppen som arbetar hos kunder. Andra
gruppbildningar som omtalas är också konsultgruppen på det egna
företaget jämfört med konsulter från andra företag, vilket tar sig uttryck
såsom ”vi Semconiter” och respondenterna syftar då på de som arbetar i
konsultgruppen. Vi menar, liksom Ashforth & Mael, att eftersom
konsulterna upplever så stark ”vi och dem-känsla” blir attraktionskraften
att identifiera sig med konsultgruppen stor. Vi menar också att
benägenheten att identifiera sig med konsultgruppen även påverkas av det
Ashforth & Mael beskriver som uppfattad likhet. Det innebär att
konsulterna torde vara mer benägna att identifiera sig med och engagera
sig för konsultgruppen då de har mer gemensamt med denna grupp än med
andra grupper eller individer i företaget. Framträdande likheter är
framförallt arbetssättet vilket underlättar konsulternas förståelse för
varandras behov när de arbetar ensamma hos kund. Därmed torde också,
enligt vår mening, individens benägenhet att identifiera sig med gruppen
vara stor, då denne med hjälp av gruppen även kan tillfredsställa både
sociala och psykiska behov såsom tillhörighet, trygghet och stöd195.

Samtliga företag erbjuder även mycket sociala aktiviteter, både på arbetstid
och fritid. Vi menar, liksom Ashforht & Mael, att de sociala aktiviteterna

                                          
192 Se Steers & Porter samt Lennéer- Axelsson & Thylefors, Individ och grupp 3.3.1
193 Se Steers & Porter, Inre belöningar och arbetsberikning under Identifikation 3.2.2
194 Se Ashforth & Mael, Identifikationsbenägenhet under Identifikation 3.2.2
195 Se Lennéer- Axelsson & Thylefors, Individ och grupp 3.3.1



”Analys”

85

kan underlätta gruppbildning vilket kan stärka benägenheten att identifiera
sig med konsultgruppen196. Respondenterna anser att de sociala
aktiviteterna är viktiga för att skapa sammanhållning bland konsulterna, då
arbetssättet innebär att de annars inte skulle träffas. De sociala
aktiviteterna är inte bara viktiga för sammanhållningen, utan de fyller även
en annan viktig funktion. Lennéer-Axelsson & Thylefors menar att det kan
vara svårt att skapa informella grupper för att tillfredsställa individernas
sociala behov vid det studerade arbetssättet. Författarna menar också att
det ideala för företaget är om den formella gruppen kan möta individens
sociala behov.197 Vi menar därför att om det finns möjlighet för den
formella gruppen (konsultgruppen) att delta i sociala aktiviteter bidrar det
till att den formella gruppen delvis ersätter det sociala behovet av
informella grupper.

Följden av individernas engagemang för gruppen är bland annat större
benägenhet att stanna kvar i organisationen trots erbjudanden om bättre
förmåner av andra företag. Andra organisatoriska utfall198 är, enligt vår
mening, bland annat att den starka gemenskapen skapar känsla av ansvar
och att konsulterna hjälper varandra vid behov. Ansvarskänslan gentemot
arbetskamraterna påverkar också, enligt vissa respondenter, deras
arbetsinsatser och prestationer.

8.1.3 Engagemang för individer

Många svarande framhåller även speciella individer som viktiga för deras
engagemang i arbetet och som de känner lojalitet och ansvar gentemot.
Några respondenter anser att individer med stor teknisk kompetens är
betydande för deras engagemang. Gemensamt för dessa respondenter är att
de betydande individerna erbjuder dem stöd och trygghet vid problem och
osäkerhet. Vi menar att respondenterna känner ansvar och engagemang för
dessa individer genom identifikation, då de vill upprätthålla en
tillfredsställande relation199. Varför respondenterna vill upprätthålla en
tillfredsställande relation anser vi, liksom Steers & Porter, är att betydande
individer kan tillgodose individernas behov av stöd och trygghet200.

                                          
196 Se Ashforth & Mael, Identifikationsbenägenhet under Identifikation 3.2.2
197 Se Lennéer- Axelsson & Thylefors, Individ och grupp 3.3.1
198 Se Begreppsförklaring under Fokus för engagemang 3.3
199 Se O´Reilly & Chatman, Identifikation 3.2.2
200 Se Steers & Porter, Individ och grupp 3.3.1
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På Dotcom och Mandator framhåller samtliga respondenter även närmaste
chef som betydande för engagemanget. Respondenterna menar att de
känner ansvar och engagemang inför konsultchefen, vilket påverkar
arbetsinsatsen. Att respondenterna upplever närmaste chefen som
betydande beskrivs bland annat av att denne är ”en i gänget”. Förklaringen
till det kan bland annat ha varit att båda cheferna tidigare arbetat i
konsultgruppen och att det därför är mer informellt. Vi menar att det även i
detta fall är individens vilja att upprätthålla en tillfredsställande relation
som påverkar grunden för engagemang201. Vi menar att respondenterna
engagerar sig för närmaste chef genom identifikation dels för att denne ses
som ”en i gänget” i likhet med engagemang fokuserat mot den formella
gruppen, men även på grund av att chefen har stort inflytande på de
anställdas nuvarande och framtida arbetssituation.

8.1.4 Engagemang för kunden

Nästan samtliga respondenter betonar sitt engagemang för kunden.
Konsulterna menar att de känner ansvar för att kunden skall bli nöjd och
att arbetet hos kunden skall bli så bra som möjligt.

Att kunden är betydelsefull för respondenternas engagemang förklarar de
svarande med att det är stimulerande att lösa utmanande problem i nya
miljöer, att se kunden växa och utvecklas samt att få uppskattning av
kunden för det konsulten gör. Att konsulterna får uppskattning av kunden
och att de flesta svaranden ser sig själva som resurs hos kunden, anser vi
bidrar till respondenternas syn på arbetet som betydelsefullt. Hackman &
Oldman anser att betydelsefulla uppgifter påverkar den anställdes känsla
av arbetet som meningsfullt202. Vi menar att meningsfulla arbetsuppgifter
är inre belöning för individen, vilken påverkar dennes benägenhet att
engagera sig genom identifikation203. I samtliga företag menar
respondenterna att de saknar formell återkoppling och beröm från det egna
företaget. När återkopplingen är bristfällig i det egna företaget menar vi att
kunden fyller en viktig funktion för individens sociala behov av beröm,
uppskattning och erkännande. Kundens betydelse för engagemanget kan
knytas till det Lennéer-Axelsson & Thylefors menar då de hävdar att

                                          
201 Se O´Reilly & Chatman, Identifikation 3.2.2
202 Se Hackman & Oldman, Inre belöningar och arbetsberikning under Identifikation
3.2.2
203 Se Steers & Porter, Inre belöningar och arbetsberikning under Identifikation 3.2.2
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grupper, i det här fallet kunden, kan tillfredsställa individens sociala och
psykiska behov.204 Vi anser därför att konsulterna engagerar sig för kunden
genom identifikation i syfte att upprätthålla den tillfredsställande positiva
relationen med kunden205.

Flera konsulter betonar även vikten av intressanta, varierande och
utvecklande arbetsuppgifter hos kunden. Arbetsuppgifterna hos kunden ger
konsulterna möjligheter att i många fall delta i intressanta uppdrag som är
utvecklande för dem själva. Att engagera sig för och upprätthålla
relationen med en ”bra kund” anser vi kan bidra till att kunden återkommer
till företaget med nya uppdrag, vilka då ofta går till samma konsult som
tidigare varit hos kunden. Vi menar därför att konsulten därigenom har ett
egenvärde av att tillfredsställa kunden, då det kan komma konsulten själv
tillgodo i form av nya intressanta och utvecklande arbetsuppgifter. Flera
svaranden uppger även att datorer är ett personligt intresse, vilket vi menar
förstärker individernas benägenhet att engagera sig för arbetsuppgifterna
och kunden. Vi menar således att det för flera konsulter även finns andra
orsaker till identifikation med kunden än vad vi diskuterade i föregående
stycke. Förklaringen till individens benägenhet att engagera sig för kunden
grundar sig även i detta fall, enligt vår mening, på individens stävan efter
inre belöningar206. Konsulten ser arbetet hos kunden som ett sätt att
utveckla sig själv och få arbeta med intressanta uppgifter, vilket skulle vara
svårt att uppnå på egen hand. Vi menar därför att förklaringsgrunden till
engagemang gentemot kunden även skulle kunna tolkas som kalkylerande
identifiering från konsultens sida. Kunden blir en plats för konsulten att
tillfredsställa behoven av tillhörighet, status och självförverkligande vilket
ger denne inre belöningar. 207

8.1.5 Olika fokus påverkan på organisationsengagemanget

Som vi tidigare diskuterat kan en individ vara engagerad och fokusera sitt
engagemang mot flera olika objekt208. I avsnitt 8.1.1 diskuterade vi
respondenternas engagemang för organisationen i sig. Vi ämnar i detta

                                          
204 Se Lennéer-Axelsson & Thylefors, Individ och grupp 3.3.1
205 Se O´Reilly & Chatman, Identifikation 3.2.2
206 Se Steers & Porter, Inre belöningar och arbetsberikning under Identifikation 3.2.2
207 Se Mintzberg, Identifikation 3.2.2
208 Se 8.1.2-8.1.4
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avsnitt analysera om och hur engagemang för de övriga fokusen påverkar
organisationsengagemanget.

Särskilda individer och ledningens påverkan på
organisationsengagemanget

Det är många konsulter som menar att närmaste chef, ledningen och
företaget påverkar eller påverkas av deras engagemang. De respondenter
som känner engagemang för både närmaste chefen, ledningen och hela
företaget tillhör samma företag, Mandator. På Dotcom betonas närmaste
chef, hur viktig denne är för engagemanget och att de svarande känner
ansvar och engagemang gentemot denne. Däremot verkar inte, enligt vår
mening, respondenterna på Dotcom känna något engagemang varken för
ledningen eller organisationen i sig. På Semcon och Alfaskop framhålls ej
närmaste chef som lika betydande, även om vissa respondenter i dessa
företag menar att denne har viss påverkan för engagemanget. Ledningen
eller företaget i sig är inte heller särskilt betydande för respondenternas
engagemang. Det som betonas i dessa företag är att engagemanget främst
fokuseras mot arbetsgruppen och kunden.

Hunt & Morgan menar att om en anställd känner engagemang för närmaste
chef och/eller ledning kan det bidra till större organisationsengagemang209.
Både respondenterna på Mandator och Dotcom känner engagemang för
närmaste chef, men de svarande på Dotcom uppger att de inte känner
engagemang för ledningen. Vi anser att det beror på att respondenterna
upplever det svårare att få gehör för sina idéer från ledningen och att
VD/ledningen inte lyckats entusiasmera sina anställda. Orsaken till att det
inte räcker på Dotcom att respondenterna känner engagemang för den
närmaste chefen för att skapa starkt engagemang för organisationen, menar
vi beror på att konsulterna ser närmaste chef som betydande och en
deltagare i gruppen men att det därefter finns ett ”glapp” i organisationen.
Närmaste chef och konsultgruppen är tätt sammansvetsade och det blir
dem som tillfredsställer individens sociala och psykiska behov210. Eftersom
VD och ledningen inte lyckats att skapa delaktighetskänsla för hela
organisationen skapas därför inte heller något starkt
organisationsengagemang. Att respondenterna på Mandator uppger att de
känner starkt engagemang för organisationen, menar vi beror på att
                                          
209 Se Hunt & Morgan, Fokus för engagemang 3.3
210 Se Lennéer-Axelsson & Thylefors, Individ och grupp 3.3.1
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konsulterna inte bara känner engagemang för den närmaste chefen, utan
även för ledningen.

Anledningen till att konsulterna på Mandator även känner sig engagerade
för ledningen skulle kunna förklaras av att närmaste chefen också är
regionchef. Det kan innebära att det är lättare för respondenterna att få
gehör för sina idéer och en känsla av att vara närmare ledningen. Vi menar
därför att om starkt organisationsengagemang skall skapas bör konsulten
känna engagemang för den för närmaste chefen och för företagets ledning.
Vi hävdar således, till skillnad från Hunt & Morgan, att det ej är tillräckligt
att individen känner engagemang för närmaste chef och/eller ledning då
det ej påverkar organisationsengagemanget vid det studerade arbetssättet i
någon större utsträckning.211 Detta resonemang menar vi stärks av en
respondent som arbetat en längre tid på Mandator. Konsulten hävdar att
denne numera känner större engagemang för organisationen och
respondentens förklaring är att denne inte tidigare kände något
engagemang för den närmaste chefen, även om engagemanget för
företagsledningen är detsamma nu som då.

Gruppers påverkan på organisationsengagemanget

Samtliga respondenter menar att de framförallt är engagerade för sina
arbetskamrater men att det inte påverkar deras engagemang gentemot
organisationen, vilket en respondent på Alfaskop uttrycker på följande sätt:

”Jag är ju lojal och engagerad för arbetskamraterna, men jag kan
inte säga att jag är så jättelojal mot Alfaskop som arbetsgivare. Skulle
arbetskamraterna flytta någon annanstans så skulle jag nog inte ha
några problem att hänga på. Alfaskop som företag består ju av folket
som arbetar där.”

Vi menar därför, liksom Hunt & Morgan, att om en anställd främst känner
engagemang för den närmaste arbetsgruppen (konsultgruppen i det här
fallet) påverkas inte engagemanget för organisationen i någon större
utsträckning. Även om engagemanget mot konsultgruppen inte påverkar
organisationsengagemanget i någon större utsträckning, menar vi ändå att
engagemanget får positiva effekter för det organisatoriska utfallet.212 Vi
menar att utfallet av engagemanget för arbetsgruppen bland annat är större
                                          
211 Se Hunt & Morgan, Fokus för engagemang 3.3
212 Se Hunt & Morgan, Fokus för engagemang 3.3
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benägenhet att stanna kvar i organisationen, att ställa upp för
arbetskamraterna och att utföra arbetet på bästa sätt. Vi menar därför att
individernas engagemang för konsultgruppen gynnar organisationen, även
om det ej påverkar engagemanget för organisationen i sig213.

Starkt engagemang för konsultgruppen kan dock vara negativt i vissa
situationer. Exempel på det kan vara då starka krafter inom gruppen vänder
sig mot och ifrågasätter faktorer inom företaget såsom tagna beslut eller
omorganiseringar. Om engagemanget helt och hållet då fokuseras mot
konsultgruppen, menar vi att det påverkar individens benägenhet att också
vända sig mot företaget. Det vi stödjer vårt resonemang på är exemplet
från studien Alfaskop, då flera anställda valde att avbryta anställningen hos
en tidigare arbetsgivare på grund av missnöje med företaget.
Engagemanget var större för konsultgruppen än för organisationen i sig. Vi
menar således att engagemang för grupper eller individer skapar positiva
utfall för organisationen i de flesta fall, men att det kan finnas situationer
då ett alltför stort engagemang mot dessa fokus gör företagen sårbara
såsom beskrivits ovan.

Kundens påverkan på organisationsengagemanget

Nästan samtliga respondenter är, som vi tidigare nämnt, engagerade för
kunden och de arbetsuppgifter som utförs där. Konsulterna menar att det
föreligger risk för intressekonflikter, men att den ändå är relativt liten.
Anledningen till det förklarar respondenterna med att det egna företaget
och kunden ej är konkurrenter. Risken för intressekonflikter minskas
dessutom genom uttalade policys från företagen såsom att ”det som är bra
för kunden är bra för företaget”. Vi menar att sådana uttalanden underlättar
för konsulten hos kunden, då det minskar osäkerheten för konsulten med
avseende på hur denne skall bete sig och agera för företagets och kundens
bästa. Den reducerade osäkerheten underlättar, enligt vår mening, för
konsulten att vara engagerad i arbetet både för kunden och för
organisationen, så kallade multipla engagemang214. Eftersom konsulterna
upplever att det ej föreligger någon konfliktrisk mellan engagemang för
kunden och engagemang för företaget anser vi att engagemang för kunden,

                                          
213 För vidare förklaring se Syntes av olika fokus påverkan på
organisationsengagemanget 8.1.6
214 För begreppsförklaring se Hunt & Morgan, Fokus för engagemang 3.3
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i det här fallet, inte behöver innebära att det påverkar engagemanget för
den egna organisationen negativt.215

Vi anser dock att det finns situationer då engagemang för kunden kan
påverka engagemanget för den egna organisationen negativt. Några
respondenter anser att de identifierar sig mer med kunden än med den egna
organisationen. Det är i dessa fall konsulter som arbetat länge och
ensamma från företaget hos samma kund. Kontakten med det egna
företaget är för dessa individer sparsam, medan kontakten med kunden är
kontinuerlig. Några konsulter uppger också att det kan bli familjärt med
kunden och att det då är lätt att tappa kontakten med det egna företaget.
Ashforth & Mael menar att förekomsten av sociala förhållanden som
underlättar gruppbildning påverkar individens
identifikationsbenägenhet216. Konsulter med lite fysisk kontakt med det
egna företaget har de flesta sociala förhållanden hos kunden, vilket vi
menar påverkar konsultens benägenhet att också identifiera sig mer med
kunden.

Även om många svarande menar att det är viktigt med en nära relation med
kunden för att kunna utföra att ett bra arbete, menar vi att för stort
engagemang för kunden grundat på identifikation217 kan få negativa
konsekvenser på organisationsengagemanget såsom att konsulten ställer
sig på kundens sida gentemot företaget eller att konsulten byter arbete. Vid
dessa situationer, anser vi, att det är nödvändigt med frekvent
kommunikation med arbetskamrater och närmaste chef. Engagemang för
kunden bör, enligt vår mening, därför ej överstiga individens engagemang
för organisationen.

                                          
215 Se Hunt & Morgan, Fokus för engagemang 3.3
216 Se Ashforth & Mael, Identifikationsbenägenhet under Identifikation 3.2.2
217 Se Engagemang för kunden, 8.1.4
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8.1.6 Syntes av olika fokus påverkan på organisationsengagemanget

Vi har i analysen diskuterat respondenternas grunder och fokus för
engagemang med utgångspunkt från O´Reilly & Chatmans
förklaringsgrunder och Hunt & Morgans fokus för engagemang ur ett ”key
mediating construct”-synsätt. Vi ämnar i det här avsnittet sammanfatta hur
engagemang för konsultgruppen, särskilda individer och kunden påverkar
organisationsengagemanget. Som redskap kommer vi att använda en av oss
reviderad modell av ”key mediating construct”-synsättet. I modellen har vi
placerat in de engagemangsgrunder för respektive fokus, som vi anser att
respondenterna har, vilka vi diskuterade i avsnitt 8.1.1-8.1.4. Vår syntes
bygger på att engagemang för olika fokus i organisationen ej alltid
påverkar organisationsengagemanget, varför vi delvis ifrågasätter ”key
mediating constuct”-perspektivet. Vi har i modellen även inkluderat
kunden och dennes påverkan på engagemanget för det egna företaget.

Hunt & Morgan anser att det är tillräckligt om en individ är engagerad och
känner ansvar inför närmaste chef och/eller ledning för att
organisationsengagemanget skall påverkas218. Vi menar att individen vid
det undersökta arbetssättet bör känna engagemang för den närmaste chefen
och ledningen för att ett starkt organisationsengagemang skall skapas.

Vi ifrågasätter dock Hunt & Morgans ”Key mediating construct”-synsätt,
då de menar att engagemang för olika fokus inom organisationen påverkar
organisationsengagemanget, vilket i sin tur även påverkar det
organisatoriska utfallet219. Vi menar dock att engagemang för olika fokus i
organisationen kan påverka det organisatoriska utfallet positivt, utan det
behöver innebära påverkan på organisationsengagemanget. Exempel på det
i studien är att respondenterna menar att de känner störst engagemang för
konsultgruppen och att det är gemenskapen i gruppen som får dem att
stanna kvar i företagen. Det gynnar företaget och det organisatoriska
utfallet (vilket illustreras i nedanstående figur), men respondenterna menar
att engagemanget för konsultgruppen inte påverkar engagemanget för
organisationen i sig. Respondenternas engagemang för konsultgruppen kan
leda till flera utfall vilka även påverkas av individens
organisationsengagemang, det vill säga engagemang för företaget i sig och
för de fokus som påverkar organisationsengagemanget såsom chef och

                                          
218 Se Hunt & Morgan, Fokus för engagemang 3.3
219 Se Hunt & Morgan, Fokus för engagemang 3.3



”Analys”

93

ledning. I den reviderade figuren nedan visas några av de organisatoriska
utfall som framkommit i studien.

Konsulter med lite fysisk kontakt med det egna företaget har till största del
de sociala förhållandena hos kunden, vilket vi menar påverkar konsultens
benägenhet att identifiera sig med kunden.220 För stort engagemang för
kunden grundat på identifikation221 kan få negativa konsekvenser på
organisationsengagemanget såsom att konsulten ställer sig på kundens sida
gentemot företaget eller att konsulten byter arbete. Vi menar att
engagemang för kunden ej kan bidra till starkare engagemang för den egna
organisationen, utan att det endast kan påverka organisationsengagemanget
i negativ riktning. Förhållandet illustreras i figuren av den streckade linjen.

FIGUR 3 ORGANISATIONSENGAGEMANG ENLIGT VÅRT REVIDERADE ”KEY MEDIATING CONSTRUCT”-
SYNSÄTT

                                          
220 Se Ashforth & Mael, Identifikationsbenägenhet under Identifikation 3.2.2
221 Se Engagemang för kunden, 8.1.4
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8.2 Analys av förutsättningar som kan påverka
individens benägenhet att engagera sig för

organisationen

Vi har i föregående avsnitt diskuterat betydelsen av starkt
organisationsengagemang. Vi ämnar i det här avsnittet redogöra och
analysera olika organisatoriska förutsättningar som kan bidra till att
upprätthålla och stärka individens benägenhet att engagera sig för
organisationen genom samtycke (instrumentalitet), identifikation och
internalisering222. De flesta förutsättningar finns redan i fallföretagen,
medan andra bygger på önskemål och synpunkter från respondenterna. Det
är dock viktigt att poängtera att det ej går att säga generellt vilka
förutsättningar som krävs för att den enskilde konsulten skall känna
engagemang för företaget utan det beror på individen och på vilket sätt
denne arbetar såsom arbetsuppgifter, projektets längd och kundmiljö. Vi
har valt att diskutera och analysera förutsättningarna under delrubrikerna
som följer.

8.2.1 Bonus eller optioner

Flera respondenter framhåller betydelsen av monetär bonus eller optioner,
men det är endast Mandator som erbjuder samtliga anställda resultatbonus
och möjlighet att köpa optioner. I de övriga företagen finns ej den
möjligheten eller så har endast vissa respondenter blivit erbjudna bonus
och optioner. Många respondenter anser att bonus eller optioner inte skulle
påverka arbetsinsatsen. Däremot menar de att bonusen fyller en funktion
av uppskattning från företaget. Respondenterna menar även att det inte är
belöningen i sig som är betydelsefull, utan känslan av delaktighet och
känslan av att arbetsinsatsen betyder något för företaget. Vi menar därför
att bonus, trots att den är monetär och ingår i den instrumentella
utbytesförklaringen till organisationsengagemang, även kan fylla en annan
funktion för individen vilket påverkar dennes engagemang för
organisationen. Vi menar att dessa belöningar bidrar till en känsla hos
individen att arbetet uppskattas av företaget och är betydelsefullt, vilket
enligt Hackman & Oldman påverkar känslan av arbetet som

                                          
222 Se O´Reilly & Chatman, Grunder för engagemang 3.2
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meningsfullt223. Delaktighet och känsla av meningsfullhet är inre belöning
för individen, vilket vi anser påverkar benägenheten att identifiera sig med
och engagera sig för organisationen. Identifikation som grund för
organisationsengagemang blir då en konsekvens av att individen vill
upprätthålla en tillfredsställande relation med organisationen.224

8.2.2 Mer tid på kontoret

Samtliga respondenter på Semcon framhåller betydelsen av att tillbringa
tid på kontoret. De menar att det då skulle vara lättare att känna
engagemang för den egna organisationen. Konsulterna får då en frekvent
kontakt, vilket de menar, skulle underlätta för dem att mer naturligt träffa
arbetskamraterna och på så sätt även känna sig mer delaktiga i vad som
händer på kontoret. Vi menar , liksom Ashforth & Mael, att förekomsten
av sociala förhållanden såsom mer tid på kontoret underlättar
gruppbildning225. Anställda på kontoret kan då, enligt vår mening,
tillfredsställa vissa för individen sociala behov såsom trygghet och
gemenskap226. Gruppen kan även fungera stödjande för konsulten då denne
arbetar hos kund227. Vi menar att tillfredsställelsen kan öka individens
benägenhet att engagera sig för företaget genom identifikation228.

8.2.3 Antalet anställda i projektet hos kund

Om konsulten arbetar ensam från företaget hos kunden blir oftast
kundkontakten och engagemanget starkt för kunden. Är det flera konsulter
från företaget i samma projekt, menar flera respondenter att det är lättare
att känna lagkänsla och tillhörighet med företaget. Vi menar att
”teamarbete” hos kund innebär att det lättare skapas tydligare ”vi-känsla”,
vilket Ashforth & Mael menar påverkar benägenheten hos individen att
identifiera sig med en grupp eller organisation229. Om konsulterna arbetar
                                          
223 Se Hackman & Oldman, Inre belöningar och arbetsberikning under Identifikation
3.2.2
224 Se O´Reilly & Chatman, Identifikation 3.2.2
225 Se Ashforth & Mael, Identifikationsbenägenhet under Identifikation 3.2.2
226 Se Lennéer-Axelsson & Thylefors, Individ och grupp 3.3.1
227 Se Steers & Porter, Individ och grupp 3.3.1
228 Se O´Reilly & Chatman, Identifikation, 3.2.2
229 Se Ashforth & Mael, Identifikationsbenägenhet under Identifikation 3.2.2



”Analys”

96

med anställda från det egna företaget anser vi att det är lättare att skapa
känsla av tillhörighet till det egna företaget, vilket enligt O´Reilly &
Chatman är en förklaring till varför individer engagerar sig för
organisationen genom identifikation230.

8.2.4 Övriga viktiga förutsättningar för organisationsengagemang

Det finns även andra förutsättningar som kan påverka individens
benägenhet att engagera sig för den egna organisationen. Vi har dock valt
att inte ta upp dem som separata punkter i avsnittet, då förutsättningarna
och deras påverkan på det organisatoriska engagemanget beskrivits
tidigare i analysen. Åtgärderna är i korthet:
•  Medvetenhet om företagets kontroll och påverkan över inre

belöningar. Vi diskuterade tidigare i analysen att inre belöningar231 är
en starkare psykisk bindning för företaget än yttre belöningar232.
Konsulterna värderar andra faktorer såsom möjligheter till personlig
utveckling och arbetsmiljö, högre än det instrumentella monetära
utbytet233. Om medvetenheten om sambandet mellan inre belöningar och
företaget är hög hos konsulterna, det vill säga att företaget tydligt
förknippas som ”utdelare” av inre belöningar är enligt vår mening
konsulten mer benägen att engagera sig för organisationen. Konsulten är
då medveten om företagets ”kontroll” över inre belöningar och
identifierar sig med företaget för att upprätthålla den tillfredsställande
relationen234.

•  Bra kontakt med närmaste chef och en synlig ledning. Betydelsen av
bra kontakt och engagemang för närmaste chef diskuterade vi i avsnitt
8.1.5. Vi anser att kontinuerlig kontakt med närmaste chef tillsammans
med en aktiv och synlig ledning påverkar individens benägenhet att
engagera sig för dessa fokus, vilket också påverkar
organisationsengagemanget positivt.

•  Behov av formell återkoppling. Samtliga respondenter har stort behov
av formell återkoppling. De vill få beröm och kritik. I nuläget upplever
många respondenter att företagen brister i återkopplingen, vilket medför

                                          
230 Se O´Reilly & Chatman, Identifikation 3.2.2
231 Se Steers & Porter, Inre belöningar och arbetsberikning under Identifikation 3.2.2
232 Se Svensson & Wilhelmson, Yttre belöningar och belöningssystem under Samtycke
och instrumentellt utbyte 3.2.1
233 Se O´Reilly & Chatman, Samtycke och instrumentellt utbyte 3.2.1
234 Se O´Reilly & Chatman, Identifikation 3.2.2
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att konsulten fyller en stor del av behovet av återkoppling hos kunden.
Återkopplingen bidrar till att skapa en känsla av betydelse i arbetet,
vilket kan påverka benägenheten att känna delaktighet i arbetet och
företaget235. Delaktighet är att anse som inre belöning236 vilket vi menar
påverkar benägenheten att genom identifikation engagera sig för
företaget, då den anställde vill upprätthålla en tillfredsställande
relationen med organisationen237.

•  Sociala aktiviteter. Vi menar att sociala aktiviteter främst bidrar till att
skapa sammanhållning och tillhörighet med konsultgruppen och dessa
aktiviteter påverkar konsulternas benägenhet att identifiera sig med
konsultgruppen238. Engagemang för konsultgruppen påverkar dock i det
här fallet inte organisationsengagemanget i någon större utsträckning239.
Vi menar ändå att de sociala aktiviteterna är viktiga för företagen och de
anställda eftersom aktiviteterna påverkar de organisatoriska utfallen,
vilket oftast är bra för företaget240. Utfallen består som vi tidigare
diskuterat av större intention att stanna kvar i organisationen och
ansvarskänsla mot kollegorna, vilket vi menar påverkar individens
insatsvilja och prestationer i arbetet241.

                                          
235 Se Hackman & Oldman, Inre belöningar och arbetsberikning under Identifikation
3.2.2
236 Se Steers & Porter, Inre belöningar och arbetsberikning under Identifikation 3.3.2
237 Se O´Reilly & Chatman, Identifikation 3.2.2
238 Se Ashforth & Mael, Identifikationsbenägenhet under Identifikation 3.2.2
239 Se Olika fokus påverkan på organisationsengagemanget, 8.1.5
240 Se Hunt & Morgan, Fokus för engagemang 3.3
241 Se Olika fokus påverkan på organisationsengagemanget, 8.1.5
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9 Slutsatser och avslutande reflektioner
Konsulterna i studien anser själva att de är engagerade. Respondenterna
tycker att arbetet är intressant och utvecklande. Konsulterna uppger även
att de alltid försöker prestera sitt bästa samt att de känner ansvar och
engagemang för sina arbetskamrater. Detta utmynnar i beteenden såsom att
ställa upp för varandra och sammanhållning inom konsultgruppen, trots att
konsulterna arbetar i olika projekt. De flesta respondenter blir dessutom
ofta erbjudna att byta arbetsgivare, men väljer trots det att stanna kvar i
företagen. Vi menar därför att samtliga respondenter vi intervjuat är
engagerade i sitt arbete.

9.1 Konsulternas grunder och fokus för engagemang
och dess påverkan på organisationsengagemanget

Vi har i uppsatsen analyserat respondenternas engagemang för fyra olika
fokus; organisationen i sig, konsultgruppen, individer i organisationen
samt kunden och hur engagemang för dessa fokus påverkar individens
organisationsengagemang. Engagemanget verkar dock, enligt vår mening,
vara starkast för konsultgruppen och kunden.

Vi menar att det framför allt finns två grunder till engagemang för den
egna organisationen. Den första baseras på det instrumentella utbytet,
medan den andra bygger på identifikation med det egna företaget. Samtliga
svarande tycker att lönen ej är den viktigaste faktorn i arbetet, att den inte
direkt påverkar deras arbetsinsats, utan att den är en förutsättning för att gå
till arbetet. Vi menar därför att det instrumentella utbytet påverkar
intentionen att stanna kvar som medlem i organisationen, men att det inte
påverkar individers benägenhet att anstränga sig extra utöver vad som
förväntas av dem. Vi menar därför att det upplevda instrumentella utbytet
är en ”missnöjesfaktor” som om den tillfredsställs ej leder till ökat
engagemang för organisationen, men om den uppfattas som otillräcklig av
individen leder till missnöje och minskat engagemang för organisationen.

Förklaringen till individernas engagemang för organisationen kan även
förklaras av att individen identifierar sig med organisationen för att erhålla
inre belöningar. Respondenterna engagerar sig för företaget och arbetar för
dess bästa utan att dela dess värderingar, eftersom organisationen ger dem
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inre belöningar i form av exempelvis personlig utveckling, status och
stimulerande arbetsmiljö.

Konsulterna i studien framhåller sitt engagemang för konsultgruppen,
vilket kan verka konstigt då de träffas så sällan. Vi menar att konsulten
engagerar sig för konsultgruppen genom identifikation i syfte att
upprätthålla en tillfredsställande relation gentemot gruppen. Motiven kan
framförallt förklaras utifrån konsultens behov av tillhörighet och trygghet.
Konsulten arbetar ofta i långa projekt hos olika kunder och behöver då en
fast grupp att känna samhörighet med och söka stöd hos. Engagemanget
för konsultgruppen påverkar dock inte engagemanget för organisationen i
någon större utsträckning. Även om engagemang för konsultgruppen inte
påverkar organisationsengagemanget i någon större utsträckning, menar vi
ändå att engagemanget får positiva effekter för organisationen. Effekter av
engagemanget för konsultgruppen är bland annat större benägenhet att
stanna kvar i organisationen, att ställa upp för arbetskamraterna och att
utföra arbetet så bra som möjligt.

Många svarande framhåller även speciella individer som viktiga för deras
engagemang i arbetet och mot vilka de känner lojalitet och ansvar
gentemot. Det är då antingen individer i organisationen med mycket
kunskap, konsulternas närmaste chef och ledning som är betydande för
engagemanget. Vi menar att konsulten engagerar sig för dessa individer
genom identifikation, då denne vill upprätthålla en tillfredsställande
relation som fyller viktiga sociala och psykiska behov såsom trygghet och
känsla av tillhörighet. Vi anser även att det vid det undersökta arbetssättet
är det en förutsättning att individen känner engagemang för den närmaste
chefen och ledningen för att starkt organisationsengagemang skall kunna
skapas. Om individen endast känner engagemang för närmaste chef och ej
för ledningen, menar vi att organisationsengagemanget inte påverkas i
någon större utsträckning.

Nästan samtliga respondenter betonar sitt starka engagemang för kunden.
Konsulterna menar att de känner ansvar för att kunden skall bli nöjd och
att arbetet hos kunden skall bli så bra som möjligt. Respondenterna
upplever arbetet hos kunden som meningsfullt, då de tillför kompetens till
kundens organisation samt att de ofta får uppskattning av kunden för det
de gör. Vi menar att denna känsla är en inre belöning för konsulten, vilken
påverkar dennes benägenhet att engagera sig för kunden genom
identifikation i syfte att upprätthålla den tillfredsställande positiva
relationen. Konsulten engagerar sig även för kunden för att få möjlighet att
arbeta med intressanta och utvecklande arbetsuppgifter.
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Engagemangsgrunden kan därför, enligt vår mening, ses som kalkylerande
identifiering då kunden ger konsulten möjlighet till status och
självförverkligande. Engagemang för kunden behöver inte innebära
negativ påverkan på organisationsengagemanget, då konsulten ej upplever
målinkongruens mellan kunden och företaget.

Konsulter med lite fysisk kontakt med det egna företaget har de flesta
sociala förhållanden hos kunden, vilket vi menar påverkar konsultens
benägenhet att identifiera sig med kunden. Identifikationen med kunden får
dock ej bli för stark, enligt vår mening, då det kan inverka negativt på
engagemanget för den egna organisationen och leda till negativa
konsekvenser såsom att konsulten tar kundens parti eller byter arbete.
Engagemang för kunden bör, enligt vår mening, därför ej överstiga
individens engagemang för organisationen. Det är därför nödvändigt med
frekvent kommunikation med arbetskamrater och närmaste chef samt att
företaget skapar förutsättningar för engagemang till den egna
organisationen.

9.2 Förutsättningar som kan påverka konsultens
benägenhet att engagera sig för organisationen

Vi ämnar avsluta uppsatsen med att i korthet beskriva olika förutsättningar,
vilka kan påverka individens benägenhet att engagera sig för
organisationen. Vi vill samtidigt poängtera att detta inte är några
fullständigt generella rekommendationer utan förutsättningar som
fallföretagen och företag med det studerade arbetssättet bör reflektera
kring. Vad som krävs i det enskilda fallet går ej att säga generellt utan
beror på individen och på faktorer såsom arbetsuppgifter, projektets längd
och kundmiljö.

•  För att inte organisationsengagemanget skall påverkas i negativ riktning
bör företagen tillämpa ett enhetligt belöningssystem med frekventa och
synliga belöningar. Det bör framgå vilka prestationer som belönas samt
efter vilka kriterier lönen sätts.

•  En resultatbonus eller optioner kan även fylla en funktion av
uppskattning från företagets sida, vilket kan påverka känslan av
delaktighet och att arbetsinsatsen betyder något för företaget.
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•  Mer tid på kontoret skulle kunna innebära att det blir lättare för
konsulterna att känna engagemang för den egna organisationen.
Konsulterna skulle få frekvent kontakt med företaget, vilket underlättar
för dem att mer naturligt träffa arbetskamraterna och känna sig delaktiga
i vad som händer på kontoret.

•  Flera konsulter i samma projekt hos kund kan underlätta för konsulterna
att känna lagkänsla och tillhörighet med företaget. Teamarbete
underlättar skapandet av en ”vi-känsla” i företaget, vilket kan påverka
benägenheten hos individen att identifiera sig med och engagera sig för
organisationen.

•  Vi anser att inre belöningar är en starkare psykisk bindning till företaget
än yttre belöningar. Konsulterna värderar faktorer såsom möjligheter till
personlig utveckling och arbetsmiljö, högre än det instrumentella
utbytet. Vi menar därför att hög medvetenhet hos konsulterna om
företaget som resurs och ”utdelare” av inre belöningar torde leda till en
stark psykisk bindning och därmed ett starkt organisationsengagemang.
Företaget bör därför betona vilka inre belöningar som det kan erbjuda
den anställde såsom personliga utvecklingsmöjligheter och
utbildningsplaner.

 

•  Konsulterna har stort behov av uppskattning och erkännande. Ett sätt för
företagen att tillgodose dessa behov skulle kunna vara att använda sig av
mindre symboliska belöningar vid goda prestationer såsom resor,
middagar och presenter. Företagen skulle också kunna visa uppskattning
genom att uppmärksamma betydelsefulla prestationer vid möten och
konferenser. Om konsulten känner att denne är betydelsefull för
företaget skulle det kunna bidra till ett större organisationsengagemang.

 

•  Kontinuerlig kontakt med närmaste chef tillsammans med en aktiv och
synlig ledning kan påverka konsultens benägenhet att engagera sig för
dessa individer, vilket kan påverka organisationsengagemanget positivt.

 

•  Det är också viktigt med ett bra informationssystem som ger konsulterna
fullständig och snabb information om vad som händer internt på
företaget, då de arbetar hos kund. Information skapar en känsla av
delaktighet och kan om den uppfattas otillfredsställande leda till minskat
engagemang för organisationen.
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•  Samtliga konsulter vi intervjuat har behov av formell återkoppling. De
vill få beröm och kritik. I nuläget upplever många respondenter att
företagen brister i återkopplingen och tillfredsställer därför behovet av
återkoppling hos kunden. Återkopplingen bidrar till att skapa känsla av
betydelse i arbetet, vilket vi anser kan påverka benägenheten att känna
delaktighet i arbetet och därigenom engagera sig för organisationen.

 

•  Sociala aktiviteter bidrar främst till att skapa sammanhållning,
tillhörighet och engagemang för konsultgruppen. Engagemang för
konsultgruppen påverkar dock organisationsengagemanget endast i liten
grad. Vi menar ändå att sociala aktiviteter är viktiga för företagen,
eftersom aktiviteterna påverkar de anställdas beteende i organisationen
positivt. Fler sociala aktiviteter bör dessutom emellanåt vara förlagda på
arbetstid, då de kan upplevas som ett måste för att tillhöra
konsultgruppen. Ett sätt kan vara att företagen anordnar gemensamma
luncher och dylikt.

9.3 Rekommendation för framtida studier

Vi har under uppsatsens gång stött på ett fenomen som fascinerat oss allt
mer. De flesta konsulter i studien menade att de främst var engagerade för
arbetskamraterna i konsultgruppen och att det var en bidragande orsak till
de var kvar i företagen, trots ständiga anbud om andra arbeten. Hur kan
individer som tillbringar merparten av arbetstiden och i vissa fall hundra
procent av arbetstiden vara mest engagerad för arbetskamrater som de
nästan aldrig träffar, när engagemanget för det egna företaget i många fall i
stort sätt är obefintligt? Då vi i uppsatsen undersökt och analyserat
individers engagemang för organisationer vid det aktuella arbetssättet, har
vi inte kunnat fördjupa oss i ämnet vilket annars hade varit intressant.
Konsultyrket och arbetssättet blir allt vanligare, varför ämnesförslaget för
vidare forskning är: Hur individer som tillbringar merparten av arbetstiden
hos kund kan känna så starkt engagemang för arbetskamraterna de nästan
aldrig träffar?
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Bilaga 1 Mailenkät Förstudie
1. Fakta om företaget; Omsättning?, Antal anställda (totalt och på

kontoret)? Hur många kontor finns i Sverige?
 
2. Företagets verksamhet. Vad arbetar ni med och på vilket sätt? Över hur

lång tid sträcker sig ett genomsnittligt projekt?
 
3. Hur hög är personalomsättningen? Skiljer sig denna mellan

”kontorsarbetande” personal och konsulter? Är den ett problem och i
sådant fall på vilket sätt?

 
4. Genomför företaget undersökningar bland personalen? Om ja, på vilket

sätt, hur ofta och med vilka? Om nej, varför inte? Följer företaget upp
personal som slutar (orsaker och vart de börjar arbeta)?

 
5. Finns det en kultur inom företaget. Hur kan den beskrivas (värderingar,

handlingar etcetera)?
 
6. Vad är konsultchefens roll?
 
7. Arbetar företaget aktivt med att engagera de anställda? Vad är syftet

(bättre arbetsprestationer, lojalitet etcetera)?
 
8. Finns det någon personalpolicy? Vad innebär den?
 
9. Vilka förmåner erbjuds personalen (optioner, bonus, hemhjälp etcetera)?
 
10. Anordnar företaget olika aktiviteter såsom fester, resor och kickoffer?

När sker det isåfall? Hur ofta? Vad är syftet?
 
11. Erbjuds kompetensutveckling inom företaget? Hur mycket satsas och

hur ofta?
 
12. Vad är huvuddragen i lönesystemet (exempelvis fast och rörlig lön,

provision etcetera)?
 
13. Använder företaget sig av någon speciell personalpolitik för

konsulterna? Om ja, på vilket sätt?
 



14. Kan företaget påverka konsultens arbetssituation ute hos kunden?
 
15. Har konsulten möjlighet att påverka sin arbetssituation (Vilka projekt,

hos vilka kunder, projektets längd etcetera)?
 
16. Kan företaget på något sätt styra eller kontrollera konsultens arbete hos

kunden?
 
17. Hur kommunicerar företaget med konsulten under projektets gång? Hur

ofta och på vilket sätt?
 
 



Bilaga 2 Diskussionsformulär intervjuer
1. Berätta kortfattat om dig själv! (utbildning, ålder, tidigare arbetsplatser,

familj, intressen etcetera)
2. Hur länge har du arbetat på företaget?
3. Varför började du arbeta just här och inte någon annanstans?
4. Har du funderat på att byta arbete någon gång och isåfall varför?
5. Får du eller har du någon gång blivit erbjuden att byta arbete? Om ja

varför stannade du kvar?
6. Följer du arbetsmarknaden? (på vilket sätt?, hur aktivt?)
7. Varför vill du vara konsult? (medvetet val?, orsaker?)
8. Vad är det bästa respektive sämsta med att vara konsult?
9. Vill du fortsätta arbeta som konsult om du byter arbete?
10. Om du bytt arbete tidigare, vilka var orsakerna då?
11. Vilka är för respektive nackdelarna med att arbeta på det här företaget?
12. Vilka förmåner erbjuder företaget och hur värderar du dem?
13. Vilka värderingar tycker du företaget står för? Om de finns, ställer du

dig bakom dem och isåfall på vilket sätt och varför?
14. Hur ofta har du kontakt med företaget och på vilket sätt? Är det

tillräckligt ofta?
15. Känner du dig delaktig i företaget och vad som händer? Får du

tillräckligt med information om nyheter och företagets utveckling?
16. Hur tycker du att det fysiska avståndet mellan din arbetsplats och

företaget påverkar dina känslor för företaget?
17. Vad är viktigast i ditt arbete (lön, karriär, arbetskamrater, utveckling,

arbetsuppgifter)?
18. Kan du själv påverka din arbetssituation (välja projekt, kunder, byta vid

missnöje etcetera)?
19. Hur blir du som konsult bemött hos kund?
20. Vad är viktigt hos kunden och spelar det i såfall någon roll för din

trivsel och prestation?
21. Vilka ser du som dina arbetskamrater och varför?
22. Var är din arbetsplats?
23. Har du ett kontor hos det egna företaget? Om ja, behövs det och varför?

Om nej, vill du ha det och isåfall varför?
24. Arbetar du själv ute hos kund eller är ni fler från företaget och spelar

det någon roll (på vilket sätt)?
25. Vad är svårast eller mest utmanande med att ha sin arbetsplats hos

kund?
26. Vad är engagemang och lojalitet för dig?



27. Finns det speciella grupper eller personer som är viktiga för dig och
som påverkar ditt engagemang?

28. Vad är du mest engagerad för i ditt arbete?
29. Tycker du att företaget gör tillräckligt för att få dig engagerad i ditt

arbete? Om ja, vad påverkar? Om nej, vad är det du saknar?
30. Anordnar företaget gruppaktiviteter eller evenemang? Hur ser du på

dem? Är de viktiga? Varför? Varför inte?
31. Har graden av engagemang och gentemot vad du är engagerad för

förändrats med anställningstiden?
32. Är du nöjd med företagets lönepolitik (Belöningar)?
33. På vilket sätt och isåfall hur mycket påverkar just lönen din arbetsinsats

och vilja att stanna kvar i företaget?
34. Vad förväntar sig företaget av dig? Finns det uttalade krav och hur ser

du isåfall på dem?
35. Vad krävs för att du skall anstränga dig extra i ditt arbete? På vilket sätt

kan företaget påverka din arbetsvilja?


