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1 Inledning

1.1 Bakgrund

Hur företag skall gå till väga för att vinna konkurrenskraft är en strategiskt
mycket viktig fråga. Traditionellt har företags strategier varit att försöka finna
vinstrika branscher och miljöer och utifrån dessa identifiera attraktiva segment
med liten konkurrens. Ur det traditionella perspektivet är företagens marknad
riktgivare för dess strategiska val av verksamhetsområde. Strategival med
marknaden som riktgivare påverkas i hög grad av marknadens preferenser och
förändringar. Använder företag marknaden som riktgivare riskerar de enligt
Grant (1991) att bli stelare och mer låsta än vad som vore fallet om kompetensen
styrde valet av strategi. Grant (1991) hävdar i The Resource Based Theory of
Competitive Advantage att ett företags resurser och kompetenser är bättre
riktgivare över dess verksamhetsområde än identifierade segment med låg
konkurrens. Grant (1991) menar därför att företag borde utgå ifrån sina interna
resurser och de kompetenser som de tillhandahåller, i ambitionen att utveckla
vinstgenererande verksamheter.

Inom många företag är det inte längre de traditionella tillgångarna i form av t.
ex. maskiner som genererar störst värde utan företagens anställda och dess
kompetens. Brooking (1996) menar att ett företags förmåga att kombinera och
utveckla kompetenser är en avgörande faktor för att nå framgång. Dagens
marknad kräver ständiga produktförbättringar, vilket medför att företag
kontinuerligt tvingas att förbättra och utveckla sina kunskaper.

I strävan efter att öka och förnya ett företags kompetenser torde de anställdas
vilja att själva lära sig och utvecklas vara av stor vikt. Engagerade medarbetare
som är benägna att anstränga sig ”lite extra” i sitt arbete möjliggör och
underlättar kunskapsgenerering inom företag. Van Dyne et al (1994) menar att
engagerade människor är mer benägna att lära sig, vilket stärker resonemanget
om att engagemang främjar kunskapsgenerering och lärande inom
organisationer.

Att starkt engagerad personal är något positivt för företag borde stå utom allt
tvivel. Cappelli (2000) visar i en studie på att det finns ett klart samband mellan
en höjning av engagemang och förbättrade prestationer. Enligt Katzenbach &
Smith (1993) är ett högt engagemang en avgörande faktor för att team skall
fungera effektivt och för att teams prestationer skall bli större än summan av
varje individs prestation. Genom att skapa ett högre organisationsengagemang
torde det således vara möjligt för företag att erhålla förbättrade prestationer av
sina anställda.
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Anledningen till att individer engagerar sig i företag, i form av anställning, anser
vi främst beror på att de erhåller lön. Individer behöver pengar för att leva,
varför de flesta individer nära på tvingas att engagera sig i företag. Ett flertal
undersökningar har dock visat att monetär ersättning inte är den avgörande
faktorn vid val av arbetsgivare utan att individer i många fall kräver mer än
pengar för att engagera sig i organisationer. Utvecklingsmöjligheter och innehav
av ansvar är exempel på faktorer som ofta nämns som anledningar till varför
individer väljer vissa arbeten framför andra.

Inom engagemangslitteraturen nämner bl. a. Kelman (1958) instrumentellt
utbyte och identifiering med organisationen, dess verksamhet eller rykte som
förklaringar till varför individer väljer att engagera sig i organisationer. En tredje
grund för engagemang är enligt Kelman (1958) att individer stödjer och delar
organisationens värderingar.

Enligt Van Dyne et al (1994) yttrar sig organisationsengagemang genom
lojalitet, inordning och deltagande. Lojala medarbetare antas följa
organisationens mål och bortse ifrån sina egna intressen, till förmån för
organisationens bästa. Att individer inordnar sig innebär att de följer och
accepterar de formella procedurer, regler och arbetsbeskrivningar som
upprätthåller organisationens ordning. Engagemang i form av deltagande yttrar
sig bland medarbetare som intresserar sig för företaget genom att aktivt delta i
möten, komma med synpunkter och förslag till förbättringar inom
organisationen.

1.2 Problemdiskussion

Det har under ett antal år förts en debatt huruvida kunskapsintensiva företag är
rätt värderade eller ej (Gröjer, 1997). Intellektuellt kapital har under senare år
blivit ett populärt uttryck för företags immateriella tillgångar, där bl. a. företags
förmågor att utbilda och utveckla anställda ingår. Ökat engagemang bland
medarbetare främjar kunskapsgenerering och lärande, varför vi anser att
engagerad personal är en form av intellektuellt kapital. Det intellektuella
kapitalet har främst fått stor uppmärksamhet bland företag inom
kunskapsintensiva branscher men vi menar att intellektuellt kapital är av stor
betydelse även för företag inom mer traditionella branscher som t. ex.
verkstadsindustrin.

Intellektuellt kapital och engagemang har dessutom främst ansetts viktigt inom
tjänstemannasektorn. Förr i tiden rådde det en allmän uppfattning om att
kollektivanställda endast arbetade av anledningen att det genererade pengar. Vi
menar att detta synsätt är förlegat och att anställda idag, även kollektivanställda,
inte enbart nöjer sig med en lön utan att de även kräver faktorer som t. ex. en
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viss grad av inflytande och medbestämmande. Undersökningar rörande
individers engagemang har dock näst in till uteslutande behandlat högutbildad
personal och då främst tjänstemän, varför vi har valt att fokusera vår studie mot
kollektivanställda.

Studier har visat att ökat engagemang bland medarbetare leder till avsevärda
kostnadsbesparingar för företag bl. a. i form av mindre frånvaro, lägre
personalomsättning och ökad produktivitet. O´Malley (2000) menar att företag
med starkt engagerade medarbetare har betydligt större förutsättningar att bli
framgångsrika, oavsett bransch, än företag med svagt engagerad personal. Att
öka anställdas engagemang torde därför vara av stort intresse för företag.

De gynnsamma effekter som ökat engagemang medför i form av
kostnadsreduceringar är svåra att värdera och direkt koppla till en viss åtgärd.
Problemet med att värdera de positiva effekterna av en engagemangshöjning gör
det svårt att avgöra vilka engagemangsskapande åtgärder som betalar tillbaka de
kostnader som införandet av dem kostade företaget.

Vissa handlingar, t. ex. en klapp på axeln som ett bevis på bra utfört arbete, kan
ge anställda uppskattning som ökar dess engagemang utan att det medför några
direkta kostnader för företag. Andra engagemangsskapande åtgärder såsom
organisationsförändringar och vidareutbildning av personal kan visa sig vara
mycket kostsamma men medföra betydligt mer engagerad personal. I försök att
göra företagsekonomiskt gynnsamma val mellan vilka åtgärder som skall vidtas
för att öka de anställdas engagemang, måste företag jämföra olika
engagemangshöjande alternativ med varandra och göra avvägningar mellan
alternativens förväntade positiva effekter och kostnaderna för dess införande.

Även om engagemangshöjande åtgärder har visat sig medföra förbättrade
prestationer så menar Argyris (1998) att det inte alltid är nödvändigt att ha starkt
engagerade medarbetare och att vissa arbetsuppgifter kan lösas på ett
tillfredsställande sätt med ett svagt engagemang.

Vi är av uppfattningen att de flesta engagemangsskapande åtgärder medför
någon form av kostnad för företag. Företagsekonomiskt är det inte motiverbart
att öka anställdas engagemang om inte investerat kapital ”betalar sig”. Ur ett
företagsekonomiskt perspektiv anser vi att figur 1:1 ger en tydlig bild av att en
engagemangsökning kan påverka företags resultat såväl positivt som negativt.
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     Kronor
I´- K´

optimal nivå
Engagemang

Figur 1:1 Företags marginalnytta av ökat engagemang.

En ökning av medarbetares engagemang är företagsekonomiskt motiverbart
endast så länge marginalintäkten (I) av engagemangsökningen är större än
marginalkostnaden (K) för åtgärdens införande. I figur 1:1 är det
företagsekonomisk motiverbart att öka engagemanget hos medarbetare vars
engagemangsnivå ligger till vänster om ”optimal nivå”. Medarbetares
engagemangsnivå som däremot ligger till höger om ”optimal nivå” är ur ett
företagsekonomiskt perspektiv inte motiverbart att öka. Detta eftersom en
engagemangshöjning bland dessa individer medför högre marginalkostnad än
marginalintäkt.

Var individers optimala nivå befinner sig torde variera från person till person. Vi
anser det även vara rimligt att den optimala engagemangsnivån varierar mellan
olika yrken, varför Argyris (1998) resonemang om att vissa arbetsuppgifter inte
behöver utföras av starkt engagerad personal, torde vara rimligt.

Det är inte realistiskt att tro att företag har möjlighet att avgöra var i figuren dess
medarbetares engagemang förhåller sig. Engagemang består av många
delkomponenter, vilka påverkar individer olika. Att värdera effekterna av en
engagemangsskapande åtgärd, vilket krävs för att kunna bestämma varje
individs optimala engagemangsnivå, är mycket svårt eftersom det gäller att
förutspå framtida effekter. Vi anser dock att ett resonemang kring förekomsten
av ett jämviktsläge ger en bra förståelse för att en ökning av anställdas
engagemang, ur ett företagsekonomiskt perspektiv, inte alltid torde vara
gynnsamt.

Katzenbach (2000) menar att det för engagemangsskapande åtgärder är svårt att
skönja ett jämviktsläge mellan ”intäkter” och ”kostnader”. Katzenbach (2000)
menar att investeringar i engagemang, om de görs rätt, i regel betalar sig men att
investeringar i engagemang, ur ett företagsekonomiskt perspektiv, inte alltid är
optimalt. För företag gäller det att använda sina knappa resurser på ett effektivt
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sätt varför företag bör överväga om investeringar i t. ex. ny teknologi eller
marknadsföring kan visa sig ge bättre avkastning än investeringar i engagemang.
Katzenbach (2000) betonar dock att det inte räcker att enbart satsa på
investeringar inom dylika områden utan att det krävs starkt engagerade och
välmående medarbetare för att organisationer skall bli framgångsrika.

Det finns en mängd olika sätt för företag att få anställda att arbeta hårt och
prestera bra. Vi är av uppfattningen att engagerad personal är ett lämpligt sätt för
företag att nå goda prestationer eftersom det torde vara eftersträvansvärt för
såväl arbetsgivare som arbetstagare att öka personalens engagemang. Ur
arbetsgivarens synvinkel är ökat organisationsengagemang bland personalen
gynnsamt eftersom det kan medföra stora kostnadsbesparingar och
effektiviseringar. Engagemang torde även vara eftersträvansvärt för
arbetstagarna eftersom det leder till högre välbefinnande och trivsel
(Katzenbach, 2000).

Ämnesområdet engagemang kan således studeras ur ett flertal perspektiv och
torde vara intressant för organisationer och individer på olika sätt. Vi har valt att
studera ämnesområdet utifrån hur anställdas engagemang bör ökas på ett, för
företag, gynnsamt sätt.

Vi menar att organisationsengagemang är något som på ett eller annat sätt binder
individer vid en organisation. Graden av engagemang anser vi beror på
bindningens karaktär. För individer som känner svagt engagemang anser vi att
bindningen kännetecknas av ett ”måste”, vilket t. ex. kan bero på att de har svårt
att få ett annat arbete. För anställda med ett starkt engagemang menar vi däremot
att bindningen kännetecknas av en känsla av att vilja tillhöra och utföra goda
prestationer för organisationen. Vi menar således att anställdas engagemang
ökas genom att dess känslomässiga bindning vid organisationen stärks.

Undersökningar har visat att personal som trivs mycket bra och tycker att det är
roligt på arbetet inte alltid presterar bättre än anställda som inte trivs fullt lika
bra. Vi vill därför klargöra att vi skiljer mellan begreppen engagemang och
trivsel. Vi menar att engagemang är gynnsamt för företag eftersom det är
påverkat av känslor och en inre vilja av att prestera bra, vilket vi inte anser
behöver förekomma för att trivsel skall uppstå. Vårt resonemang stärks av att vi,
bland en mängd studerade undersökningar inom ämnet engagemang, inte har
funnit något fall där starkt engagerad personal verkar hämmande för företag.

Det har under en längre period gjorts många studier kring anställdas
engagemangsnivå i arbetet. Vi avser dock dra vår undersökning ett steg längre
och utifrån en situationsanalys identifiera faktorer i det dagliga arbetet som
påverkar individers engagemang. Ledningen på vårt fallföretag har under 2001
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tydligt uttalat målsättningen, att bli såväl en attraktivare arbetsgivare som
arbetsplats. Denna undersökning görs på uppdrag av företaget, vars mål är att få
klarhet i vad som påverkar kollektivanställdas engagemang.

Ur en synvinkel, vilken torde vara vanligast, kan engagemang ses som ett medel
för att nå kostnadsreduceringar och effektivitetsökningar inom organisationer.
Vi anser det även vara rimligt att starkt engagerade medarbetare sprider ett
bättre rykte om organisationen än svagt engagerade medarbetare, varför en
ökning av de anställdas engagemang även skulle kunna vara ett medel för att nå
målsättningen om att bli en attraktivare arbetsgivare. Vårt resonemang liknar
Katzenbachs (2000) resonemang om att engagemang förbättrar såväl
organisationens prestationer som de anställdas välbefinnande och att
engagemang är ett medel för att uppnå dessa mål.

1.3 Problemformulering

För att kunna öka kollektivanställdas engagemang i organisationer anser vi det
vara av yttersta vikt att kunna identifiera de faktorer som påverkar dess
engagemang. Katzenbach (2000) m. fl. hävdar att engagemang består av ett
flertal sammanhängande faktorer. Det föreligger således problem med att
särskilja och identifiera faktorer som påverkar individers engagemang.

Trovärdiga värderingar och prognoser av engagemangsskapande åtgärders
ekonomiska effekter anser vi, med anledning av att det krävs många subjektiva
antaganden och bedömningar, mycket svårt att åstadkomma. Vi anser dock att
de ekonomiska effekterna av engagemangsskapande åtgärder är av yttersta vikt
eftersom de ofta torde vara avgörande för om företag inför
engagemangsskapande åtgärder eller ej. Vårt andra problem är således att skapa
ett underlag för hur de ekonomiska effekterna av engagemang skall bedömas.

1.4 Syfte

Syftet med denna uppsats är att identifiera vad som påverkar de
kollektivanställdas engagemang samt att ge företagsledningen vägledning vid
bedömningar rörande företagsekonomiska effekter av engagemangsskapande
åtgärder.
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2 Bransch- och företagsbeskrivning
Vårt fallföretag har ombett oss att ej avslöja dess namn, varför vi i
undersökningen benämner det X. Företaget ingår som den största divisionen i en
koncern, vilken under 2001 blev uppköpt av ett utländskt bolag. Hur affären
kommer att påverka vårt fallföretag är vid tidpunkten för studiens genomförande
ej fastställt.

Koncernen är verksam inom verkstadsindustrin. Verkstadsindustrin är Sveriges
största industri, vilken 1999 sysselsatte ca 360.000 personer (www.vi.se, 2001-
05-06). Sedan dess har antalet anställda stigit med ca. 15.000 per år, varför
antalet anställda år 2001 torde ligga runt 390.000 (www.vi.se, 2001-05-06).
Svensk verkstadsindustri domineras av koncernerna Ericsson, Elektrolux,
Volvo, SKF, Sandvik, Atlas Copco, Scania och ABB, vilka tillsammans
sysselsätter nära 40% av de som är verksamma i svensk verkstadsindustri.

Verkstadsindustrin är indelad i delbranscherna metallvaruindustri,
maskinindustri, elektro- & teleprodukter, transportmedelindustri och
instrumentindustri (www.vi.se, 2001-05-06). Metallindustrin, vilken X tillhör, är
enligt Brandt et al (1992) en diversifierad bransch som bl. a. tillverkar verktyg,
redskap och metallvaror för andra verkstadsföretag. Vårt fallföretags
verksamhetsområde fokuserar på utveckling, tillverkning och försäljning av
avancerade skåpssystem för inneslutning av elektronik. Xs kompetenser ligger i
att vara en komplett leverantör till en av de ledande koncernerna inom svensk
verkstadsindustri. Koncernen, vilken X tillhör, siktar på en global närvaro inom
verksamhetsområdet och har under de senaste åren, genom marknadstillväxt och
förvärv, vuxit kraftigt med omkring 100% per år.

X består av tre närliggande fabriker varav en (i undersökningen benämnd fabrik
2) är betydligt mer automatiserad än de övriga. Vid tidpunkten för
undersökningen hade företaget 475 anställda varav 384 kollektivt anställda.
Inom företaget förekommer både manuell och automatiserad produktion.
Företaget tillverkar ett antal produkter, vilka samtliga, innan de säljs, genomgår
ett stort antal förädlingsmoment. Det förekommer ett stort antal olika
arbetsuppgifter och befattningar inom företaget. Exempel på befattningar bland
de kollektivanställda är montörer (flest), svetsare, slipare, lackeringspersonal,
lagerarbetare och truckförare. Arbetsuppgifterna kräver olika mycket utbildning
och erfarenhet. För att företaget skall kunna möta kundens hårt ställda
kvalitetskrav har dock så gott som samtliga kollektivanställda genomgått någon
form av specialutbildning.
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X är helt beroende av en ensam kund. Företaget har specialanpassat sina
produkter efter kunden, vilket medför stora problem och kostnader med att söka
nya kunder. Därtill ställer kunden hårda krav vid förhandlingar rörande priserna
på Xs produkter, varför vi menar att företagets situation är mycket lik
situationen i ett ”outsourcat” företag.
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3 Referensram
I strävan efter framgång är det av stor vikt att företag utnyttjar sina resurser och
kompetenser på bästa sätt. Marknaden ställer allt högre krav och efterfrågar
ständigt mer avancerade produkter och tjänster. För att tillgodose marknadens
krav krävs det att företags kompetenser höjs, varför personalens förmåga att
utbildas och utvecklas är av stor betydelse för företag.

Van Dyne et al (1994) menar att individer som känner ett starkt engagemang är
mer villiga att lära sig och utveckla nya kompetenser än mindre engagerade
individer. För organisationer torde därför tillgång till engagerad personal
underlätta anammandet av ny teknik. Vi är även av uppfattningen att individer
med ett starkt engagemang presterar ett bättre arbete än individer med svagt
engagemang. Resonemanget stärks av O´Malley (2000) som hävdar att
framgångsrika företag tenderar att ha mer engagerad personal än mindre
framgångsrika företag, varför satsningar på engagemang torde vara intressanta
för företag.

3.1 Definitioner av engagemang

Det finns en mängd olika engagemangsrelaterade koncept och mätmetoder.
Bristen på konsensus visar sig i en anmärkningsvärd variation av hur
engagemang definieras och mäts. Därtill kommer, att olika termer används för
att beskriva samma grundläggande fenomen. Gemensamt för de olika
definitionerna av engagemang är att de på något sätt binder individer till
organisationer.

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

Källa: Mowday et al, 1979 (s.226).

O´Reilly & Chatman (1986) tolkar Mowday et als (1979) citat som att det
innefattar individers motivation, vilja av att stanna kvar i organisationen och
identifiering med organisationens värden och värderingar.

I ett försök att skilja mellan engagemang och arbetstillfredsställelse menar
Mowday et al (1979) att engagemang är ett större uttryck som innefattar
känslomässiga reaktioner rörande organisationens mål och värderingar medan
arbetstillfredsställelse endast rör detaljer i den enskilde individens
arbetssituation. Individers engagemang är även mer stabilt över tiden än dess
arbetstillfredsställelse, vilken kan variera från dag till dag. Enligt Finegan (2000)
är en människa vars personliga värden matchar de operativa värdena i en
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organisation mer engagerad i organisationen än en person vars personliga värden
avviker från organisationens värden. Finegan (2000) menar därför att följande
definition väl speglar innebörden i begreppet engagemang:

”…a strong belief in and acceptance of the organization’s goals and values, a
willingness to exert considerable effort on behalf of the organization, and a
definite desire to maintain organizational membership.”

Källa: Porter et al, 1974, ur Finegan, 2000 (s.150).

O´Malley (2000) menar att engagemang handlar om ett tillstånd av att vara
förpliktad eller emotionellt tvingad. Människor som är engagerade känner en
koppling till något, exempelvis en organisation, och är motiverade att
upprätthålla denna förbindelse. Enligt O´Malley (2000) innebär engagemang att
det föreligger en relation mellan parter, likt ett äktenskap, vilka känner sig
förstådda, trygga och omtyckta. Vidare har relationen ett långsiktigt fokus, där
parterna tvingas göra uppoffringar och agera osjälviskt. Varje part har en god
uppfattning om vad andra gör och räknar med att de andra parterna är
tillgängliga vid behov. För att bevara relationen är varje part dessutom beredd
att göra medgivande samt tillmötesgå och ge konstruktiv kritik. (O´Malley
2000)

Argyris (1998) vidgar begreppet engagemang ytterligare. Han menar att
engagemang är en fundamental idé i vårt tänkande om ekonomi, strategi,
finansiell kontroll, informations-teknologi och verksamhet. Engagemang handlar
om att generera mänsklig energi och aktivera det mänskliga sinnet. Utan
engagemang skulle en implementering av ett initiativ eller nya idéer vara svåra
att genomföra. (Argyris, 1998)

3.1.1 Vår syn på engagemang

Det torde stå klart att engagemang innebär att individer känner en psykologisk
tillgivenhet av att prestera sitt yttersta. Vanligt förekommande är också att
individer accepterar och delar organisationernas mål och värderingar som de är
engagerade i. Dessutom känner individer en tillfredsställelse av engagemang och
önskar upprätthålla relationer som skapar engagemang.

I vårt sökande efter litteratur inom området engagemang har vi ofta använt det
engelska ordet ”commitment”. Den engelska termen ”commitment” översätts
enligt Norstedts (engelsk-svenska ordbok, 2000) till ”åtagande”, ”förpliktelse”
eller ”engagemang”. Bonniers svenska ordbok (1996) beskriver ordet
engagemang som ”aktivt intresse”, ”stark känsla för ngt”, ”åtagande” eller
”uppdrag”. Eftersom vi ofta har använt termen ”commitment” i denna studie och
då dess innebörd inte är lika positivt laddad som det svenska begreppet
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engagemang, vill vi poängtera att begreppet engagemang, i denna studie, inte
nödvändigtvis behöver innehålla en positiv laddning.

De anglosaxiska ländernas starka påverkan på svensk forskning (främst USA)
är, enligt Holmquist & Sundin (1998), ett generellt problem för svensk
samhällsvetenskaplig forskning. Merparten av litteraturen som finns att tillgå
inom ämnesområdet engagemang kommer från USA. Arbetsförhållandena och
kulturerna mellan USA och Sverige skiljer sig åt markant, varför teorierna i
litteraturen inte fritt kan anses gälla i Sverige. Holmquist & Sundin (2000)
menar att forskningens empiri inte kan frikopplas från dess teori och metod. Vi
har, utan större framgång, sökt i bibliotekskataloger och databaser efter svensk
litteratur i ämnet. I syfte att öka relevansen i använda teorier och få dem mer
”sverigeanpassade” genomförde vi därför intervjuer med representanter från
SAF, LO och Sifo, vilka samtliga arbetade med engagemangsfrågor.

Vi anser att individers engagemang förekommer i olika starka former och inte
enbart i två lägen, engagerad och oengagerad. Hur starkt engagerad en individ är
anser vi beror på styrkan av dess känslomässiga bindning (en inre vilja av att
tillhöra) till organisationen. Vi menar att individer som arbetar i företag enbart
för lönens skull, har den lägsta graden av engagemang. Individer med den lägsta
graden av engagemang anser vi vara likgiltiga och inte bry sig om vad som
händer eller hur det går för organisationen.

Vidare menar vi att individerna fortsätter att tillhöra organisationen av
anledningen att de inte har möjlighet att bryta sig ur, vilket i ett företag kan
tänkas bero på svårigheter med att få ett annat arbete. Vi menar därför att den
lägsta graden av engagemang har drag av ofrivillighet. Från detta läge anser vi
att individers engagemang ökas genom att dess känslomässiga tillgivenhet mot
organisationen ökar.

3.2 Grunder för engagemang

Varför individer väljer att engagera sig i organisationer kan förklaras av
Kelmans (1958) teorier om hur individers attityder förändras. Enligt Kelman
(1958) finns det tre grunder för varför individer engagerar sig i organisationer.
(1) instrumentellt utbyte, (2) identifiering med organisationen, dess anställda
eller rykte samt (3) internalisering, d.v.s. överensstämmelse med organisationens
värderingar.

Instrumentellt utbyte kan sägas uppstå när en individ accepterar influenser
därför att den hoppas uppnå en fördelaktig reaktion från en annan person eller
grupp. Individen antar inte det föranledda beteendet för att den tror på dess
innehåll utan istället för att den förväntar sig belöningar och acceptans eller
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undviker bestraffningar. Identifikation kan sägas uppstå när en individ
accepterar influenser i syfte att etablera en självdefinierad relation till en person
eller grupp. Den respons individen erhåller värdesätts eftersom den
tillfredsställer dess psykologiska behov medan dess sakliga innehåll är
irrelevant. Vid internalisering är grunden för engagemang att individers
värderingar och värden överensstämmer med organisationens.

3.3 Organisationsengagemangets uppbyggnad

Ett organisationsengagemang kan enligt Gilbert & Ivancevich (1999) betraktas
som den stolthet som organisationsmedlemmar känner för organisationen.
Becker & Billings (1992) menar att individers organisationsengagemang inte
alltid kan förklaras av att de är engagerade till hela organisationen utan att deras
organisationsengagemang bättre förklaras av att de är engagerade i
organisationen p. g. a. olika delengagemang. Med ett delengagemang menas t.
ex. att en medarbetare är engagerad i sin division, arbetsgrupp eller
företagsledningens beslut, i stället för att vara engagerad i organisationen i stort.
Hunt & Morgan (1994) för ett liknande resonemang. De menar att
organisationsengagemang är uppbyggt av olika delengagemang.

”organizational commitment can be accurately understood as a collection of
multiple commitments to various groups that comprise the organization”

Källa: Hunt & Morgan, 1994 (s.1582).

Enligt Hunt & Morgan (1994) leder en höjning av organisationsengagemanget
till förbättrade prestationer. Vidare menar Hunt & Morgan (1994) att det inte
finns några direkta kopplingar mellan delengagemang och prestationer men att
olika delengagemang bidrar till att stärka organisationsengagemanget och att det
därmed indirekt förbättrar organisationens prestationer och resultat. Slutsatsen
av Hunt & Morgans resonemang är att olika delengagemang verkar positivt för
organisationer och att företagsledare inte skall känna någon rädsla för att olika
delengagemang utvecklas inom organisationer.

Röttorp (2001) menar dock att det finns en fara i höga delengagemang. Att
förlita sig på individer, vilka ej känner engagemang för organisationen i stort
medför risker som t. ex. att team/grupper/avdelningar drar åt ”fel” håll, bort från
organisationens mål och i stället ägnar sig åt suboptimering (Röttorp, 2001).

Enligt Hunt & Morgan (1994) finns det ett undantag, där det inte finns något
säkerställt samband mellan delengagemang och organisationsengagemang.
Undantaget gäller delengagemang i form av engagemang i en arbetsgrupp, vilket
enligt Hunt & Morgan (1994) inte leder till ett förhöjt organisationsengagemang
och därmed inte heller till några positiva effekter för organisationer.
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3.4 Engagemangets påverkbarhet

Teorierna kring i vilken utsträckning som individers engagemang är påverkbart
går i sär. Eccles & Nohria (1992) menar att varje individs identifikation är
förutbestämd och därmed inte möjlig att påverka eller förändra. Identifikation
ingår som en av grunderna för engagemang (Kelman, 1960), varför detta
resonemang begränsar möjligheten att engagera människor.

Eccles & Nohria (1992) menar att arbetsgivarens möjlighet att öka individers
engagemang genom identifikation endast kan ske genom bättre matchning
mellan individer och arbetsuppgifter. Målsättningen skall vara att försöka få
individer att ha sådana arbetsuppgifter att de i strävan efter att uppfylla sin egen
identitet agerar på ett för företaget gynnsamt sätt (Eccles & Nohria, 1992).
Resonemanget får stöd av Ekelund (2001) som hävdar att jobbtillfredsställelse är
nödvändigt och att ”rätt man på rätt plats” är avgörande för att engagemang
bland anställda skall kunna skapas.

Ekelund (2001) menar att rekryteringsprocessen är av mycket stor betydelse i
strävan efter engagemang eftersom det är under rekryteringsfasen som företag
lägger grunden för matchningen mellan individer och arbetsuppgifter. Det är
rimligt att tänka sig att ett flertal individer med låg utbildningsnivå som t. ex.
söker arbete som lokalvårdare eller verkstadsarbetare hellre skulle vilja ha ett
annat arbete men att de varken har möjligheten eller kompetensen att få det
arbete de önskar. Enligt Eccles & Nohrias (1992) och Ekelunds (2001)
resonemang vore det näst intill omöjligt att få denna grupp av individer
engagerade i sitt arbete. Det har dock gjorts undersökningar som visat att
framgångsrika företag ofta har ett högt engagemang inom hela organisationen
(Katzenbach, 2000). Vidare har det även gjorts undersökningar rörande
sambandet mellan utbildningsnivå och grad av engagemang utan att några
samband mellan variabler konstaterats (Gilbert & Ivancevich, 1999), vilket
således strider mot Eccles & Nohrias (1992) och Ekelunds (2001) resonemang.

Enligt Salancik (1977) är individers engagemang påverkbart. Salancik (1977)
hävdar att det via individers psykologiska egenskaper är möjligt att manipulera
individers engagemang i önskad riktning. Enligt Salancik (1977) ökar individers
engagemang när (1) deras prestationer synliggörs t. ex. på anslagstavlor eller i
personaltidningar, (2) arbetsuppgifterna uppfattas som frivilligt valda av den
anställde, (3) den anställde uppfattar sina handlingar som oåterkalleliga.

Att synliggöra anställdas prestationer verkar enligt Rehn (2001)
engagemangshöjande så länge det finns grund för att prestationerna synliggörs
och så länge de anställda uppfattar synliggörandet av prestationerna som
meningsfullt. Vidare menar Rehn (2001) att det är av stor vikt att sättet, på vilket
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prestationerna synliggörs, kontinuerligt utvecklas och förändras eftersom
människor snabbt tar saker för givna. Sker publiceringen av anställdas
prestationer likadant var gång lägger individer efter ett tag inte någon större vikt
vid en publicering. Resonemanget gäller även medarbetare vars prestationer ej
är tillräckliga för att framhävas, vilka vänjer sig vid att inte uppmärksammas och
inte lägger någon kraft vid att försöka förbättra sina prestationer.

3.5 Olika former av engagemang

3.5.1 Yttringar av engagemang

Van Dyne et al (1994) använder sig av begreppet Organizational Citizenship
Behavior (OCB) för att beskriva hur organisationsmedlemmars beteenden yttrar
sig. Vi anser att begreppet Organizational Citizenship har stora likheter med
engagemang i organisationer. En engagerad person är kopplad till en
organisation på ett sätt som vi anser liknar ”citizenship”, varför vi i detta avsnitt
likställer begreppen.

Van Dyne et al (1994) menar att OCB yttrar sig genom inordning, lojalitet och
deltagande. En inordnad medarbetare accepterar nödvändigheten av att regler,
arbetsbeskrivningar, formella principer etc. förekommer inom organisationen.
Medarbetarna inordnar sig efter dessa genom att bl. a. komma i tid och arbeta
stipulerad arbetstid. Lojala medarbetare antas följa organisationens uppsatta mål
och bortse ifrån egna intressen och själviskt agerande. Slutligen beskrivs en
deltagande medarbetare som en person, vilken håller sig informerad om vad som
händer inom organisationen.

Vi anser att det främst är genom deltagande som individers engagemang kan
ökas. Inordning och lojalitet anser vi vara faktorer, vilka i sig inte genererar
något engagemang utan enbart är förutsättningar för att ett högre engagemang
skall kunna uppnås. Van Dyne et al (1994) skiljer mellan socialt deltagande,
befrämjande deltagande och funktionellt deltagande. Socialt deltagande yttrar
sig i form av närvaro på möten i syfte att skapa sociala bindningar inom
organisationen. Befrämjande deltagande kallar Van Dyne et al (1994)
engagemangsyttringar som t. ex. förslag och idéer om förbättringar inom
organisationen. Vid funktionellt deltagande fokuserar den enskilde medarbetaren
på sig själv men det sker på ett sådant sätt att individens beteende ändå verkar
gynnsamt för organisationen. Ett exempel på funktionellt deltagande är att vissa
individer tar på sig extra uppgifter och i eget intresse efterfrågar extra
utbildning, vilket leder till att de utför ett bättre arbete som gynnar
organisationen.
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3.5.2 Externt och internt engagemang

Argyris (1998) menar att människor engagerar sig på två fundamentalt olika
sätt; externt och internt. Externt engagemang är vad en organisation får när de
anställda har för lite kontroll över sin situation. Enligt Argyris (1998) ligger det i
människans natur och psykologi att individer blir mindre engagerade om de inte
ges möjlighet att själva forma sina liv. När t. ex. ledningen enskilt definierar
arbetsförhållanden för de anställda, kommer de anställda med all sannolikhet att
erhålla ett externt engagemang. Engagemanget är externt därför att allt som är
kvar för de anställda är att göra vad som förväntas av dem.

Vill ledningen att de anställda skall ta mer ansvar för sin situation och framtida
öden måste de enligt Argyris (1998) uppmuntra utvecklingen av internt
engagemang. Internt engagemang uppstår när individer känner engagemang till
ett visst projekt, person, eller program som är baserade på deras egna villkor och
förslag. Argyris (1998) ger följande beskrivning av externt- och internt
engagemang:

Externt Internt

Uppgifter definieras av andra. Enskilda individer definierar uppgifter.

Beteendet som krävs för att genomföra Enskilda individer definierar beteendet
uppgiften är definierat av andra. som krävs för att genomföra uppgiften.

Prestationsmål definieras av ledningen. Ledningen och individer definierar
tillsammans prestationsmål som är
utmanande för individen.

Betydelsen av målet definieras av andra. Individer definierar betydelsen av
målet.

Källa: Argyris, 1998 (s.105).

Det interna engagemanget är enligt Argyris (1998) den engagemangsform som
bidrar till förbättrade prestationer. Önskar ledningen mer internt engagemang
från sina anställda måste ledningen försöka involvera de anställda vid
uppsättandet av arbetsmål och hur målen skall uppnås.

3.5.3 ”Affective-”, ”normative-” och ”continuance commitment”

Meyer et al (1993) hävdar att engagemang (commitment) består av tre distinkta
komponenter. ”Affective commitment” beskriver den känslomässiga tillgivenhet
en person känner för en organisation. ”Normative commitment” beskriver de
känslor av förpliktelse eller åtagande som en person har för att stanna kvar i
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organisationen, vilket utvecklas som en följd av att organisationen ger möjlighet
till exempelvis utbildning eller befordran. En individ som känner ett
”continuance commitment” har en känsla av att den måste stanna kvar i
organisationen eftersom den har gjort investeringar (husköp, trevliga grannar,
har en specialutbildning som gör det svårt att få ett annat arbete etc.), vilka
skulle gå förlorade om den lämnade organisationen. De olika typerna av
engagemang kan påverka en och samma person samtidigt (Meyer et al, 1993).
Engagemangstyperna ger dock olika effekter, varför det torde vara av stor vikt
för organisationer att veta vilken typ av engagemang som bör uppmuntras och
hur det skall ske.

3.6 Effekter av engagemang

3.6.1 Ekonomiska vinningar av engagemang

Undersökningar har visat att engagemang påverkar organisationers
personalomsättning, frånvaro och arbetstillfredsställelse. Medarbetare som
känner arbetstillfredsställelse är enligt Ostroff (1992) mer flexibla och
samarbetsvilliga än de som inte känner tillfredsställelse i sitt arbete. Rekrytering
och frånvaro medför höga kostnader för organisationer, vilka blir lägre om
personalomsättningen och frånvaron minskar. Enligt Irving et al (1997) medför
ökat engagemang även förbättrade prestationer. Engagerade medarbetare arbetar
mer produktivt och gör färre fel, vilket medför kostnadsbesparingar för
organisationer, i form av minskat antal reklamationer, returer och kassationer
(Liukkonen, 1989). Ryktet torde även förbättras bland de organisationer vars
anställda känner ett högt engagemang. Vi anser det vara rimligt att tro att ett gott
rykte främst underlättar vid rekrytering av ny personal men att det även kan
påverka företags försäljning.

Beroende på vilken typ av engagemang (”affective”, ”normative” eller
”continuance”) som individer känner mot organisationer blir effekterna olika
(Ostroff, 1992). Personalomsättning har visat sig samvariera med samtliga
former av engagemang medan förbättrade prestationer, arbetstillfredsställelse
och frånvaro endast påverkas positivt av ”affective” och ”normative
commitment”. Vidare påverkar ”continuance commitment” arbetstillfreds-
ställelsen negativt medan det råder osäkerhet huruvida organisationens
produktivitet påverkas negativt eller om den är oberoende av ett ”continuance
commitment”. (Finegan, 2000) Meyer et al (1993) menar även att ”continuance
commitment” dämpar förekomsten av de andra engagemangstyperna, vilka har
positiva effekter, och att ”continuance commitment” därmed verkar negativt för
organisationer.
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3.6.2 Är engagerad personal nödvändigt?

Att öka individers engagemang i en organisation är enligt Katzenbach (2000) en
svår process som tar lång tid. Frågan huruvida det är nödvändigt att öka
anställdas engagemang är således relevant. Argyris (1998) menar även att det är
viktigt att särskilja mellan olika arbetsuppgifter eftersom det inte är troligt att
samtliga arbetsuppgifter behöver utföras med ett högt engagemang.

”The fact is that it is possible to have various levels of commitment in an
organization and still get the job done”

Källa: Argyris, 1998 (s.99).

Hunt & Morgan (1994) menar att många anställda, speciellt på lägre hierarkisk
nivå inom företag, inte känner någon stark koppling mellan sin arbetsgrupp och
organisationen i stort. Populationen i vår undersökning kan inte anses besitta
höga hierarkiska positioner, varför de enligt Hunt & Morgan (1994) enbart
skulle vara engagerade i form av ett delengagemang. Förekommer
delengagemanget endast i form av engagemang till arbetsgruppen torde åtgärder
i syfte att öka detta engagemang vara meningslösa eftersom det inte leder till ett
högre organisationsengagemang (Hunt & Morgan, 1994).

Katzenbach & Santamaria (1999) menar att det är möjligt att få ”front-line
workers”, vilka ofta har mindre hopp om avancemang inom organisationen,
sämre betalt och samtidigt inte alltid bryr sig speciellt mycket om företagets
prestationer, känslomässigt engagerade till organisationer. Flertalet av USAs
mest framgångsrika företag (oberoende av bransch) har visat sig ha betydligt
mer engagerad personal än mindre framgångsrika företag (Katzenbach, 2000),
varför det borde vara möjligt och av stor vikt att öka engagemanget bland
anställda, även på lägre hierarkisk nivå.

Argyris (1998) betonar att en organisations huvudsakliga mål inte är att ha starkt
engagerade medarbetare, utan att prestera tillfredsställande resultat. Katzenbach
(2000) menar å andra sidan att det är de företag som har de mest engagerade
medarbetarna som blir mest framgångsrika. Huruvida det är nödvändigt för
företag att öka de kollektivanställdas engagemang anser vi beror på de
ekonomiska effekterna av ökat engagemang. Bidrar ökat engagemang bland
personalen till att förbättra företags resultat anser vi självklart att satsningar på
engagemang skall göras.

För att veta om företag bör satsa på att öka anställdas engagemang anser vi att
det krävs svar på följande frågor; (1) Hur skall engagemanget ökas? (2) Vilka
positiva effekter medför ökat engagemang? (3) Vad kostar det att öka de
anställdas engagemang? Frågorna är svåra att besvara och anledningen till att
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det råder delade åsikter om behovet av engagerad personal. Dessutom är vi, likt
Katzenbach (2000), av uppfattningen att det tar lång tid att öka individers
engagemang, vilket ytterligare försvårar de ekonomiska bedömningarna av
engagemangsskapande faktorer.

3.7 Faktorer som bidrar till ökat engagemang

I litteraturen kring engagemang går det att skönja en mängd olika faktorer som
påverkar individers engagemang. Vi anser att de faktorer som påverkar
individers engagemang kan delas in i fyra större, övergripande kategorier;
Instrumentellt utbyte, ”Side-Bets”, Arbetssätt & Organisationsform samt
Tillfredsställelse av psykologiska behov (figur 3:1).

Figur 3:1 Faktorer som påverkar individers engagemang.

Kategorin Instrumentellt utbyte behandlar ersättningar och belöningar,
begreppet ”Side-Bets” innefattar faktorer som håller kvar individer i
organisationer, vilka ofta sänker individers känslomässiga bindningar till
organisationer. Kategorin Arbetssätt & Organisationsform rör faktorer i arbetet
som t. ex. tillgång till intressanta arbetsuppgifter, arbetsgruppens utformning etc.
Inom kategorin Tillfredsställelse av psykologiska behov redogör vi för
engagemansskapande faktorer som t. ex. uppskattning och ansvar. I detta avsnitt
presenterar vi kategorierna mer utförlig. Kategoriernas innehåll utgjorde även
grunden i vår enkätundersökning, vars struktur vi redogör för i slutet av kapitlet.

3.7.1 Instrumentellt utbyte

Att instrumentellt utbyte i form av monetär ersättning får människor att
engagera sig i organisationer torde det inte råda något tvivel om. Frågan är dock
om ett väl utarbetat lönesystem kan öka anställdas engagemang.
Optionsprogram och olika former av anställningstrygghet har inte visat sig ge
några engagemangshöjande effekter (Gilbert & Ivancevich, 1999). Tvärtom har

Engagemang

Tillfredsställelse av
psykologiska behov

Arbetssätt &
Organisationsform

Instrumentellt utbyte "Side-Bets"
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individer med sådana förmåner snarare visat sig nöjda med sin situation och
mindre benägna att anstränga sig för företagets bästa.

Enligt Lawler (1990) medför monetär ersättning ökad motivation när lönen
uppfattas som viktig och när lönen är knuten till den anställdes prestation.
Dessutom måste de anställda uppfatta lönen som trovärdig, d.v.s. de måste
känna att deras prestationer mäts och belönas rättvist. Lawler (1990) anser att
det är variationen i lönen som skapar motivation och att den totala lönesumman
endast påverkar en individs engagemang när det rör ett eventuellt byte av
arbetsgivare. Ekelund (2001) är av uppfattningen att lönen är av stor betydelse i
form av feedback på utförda prestationer även om den inte innehåller en rörlig
del. En markant/utebliven löneökning efter det att en medarbetare har genomgått
kompetensutveckling och förbättrat sina prestationer medför, enligt Ekelund
(2001), en klar engagemangsökning/minskning.

De utstakade karriärvägar som förr kunde skönjas inom traditionella, hierarkiska
organisationer har p. g. a. den ökade decentraliseringen suddats ut. Karriärvägar
ses av de anställda som incitament för motivation och engagemang eftersom ett
steg uppåt på karriärtrappan medför större befogenheter och högre lön (Persson,
1994).

I en decentraliserad organisation utan tydliga karriärvägar krävs det enligt
Röttorp (2001) att organisationen tillämpar en väl utvecklad individuell
lönesättning. Röttorp (2001) menar att det går att skapa engagemang genom
mentaliteten ”bra arbete lönar sig”. Görs ingen differentierad lönesättning menar
Röttorp (2001) att företagsledningen sänder ut signalen att de inte bryr sig om
vad de anställda gör, vilket påverkar de anställdas engagemang negativt.

Enligt Argyris (1998) medför belöningar och ersättningar endast att
”continuance commitment” uppstår. Anställda som arbetar under hård kontroll
där deras arbetsinsatser noga mäts och bedöms, t. ex. i antal per tidsenhet, tappar
”affective commitment”. Det är i vissa fall möjligt att få individer att utföra ett
tillfredsställande arbete med monetära incitament som grund men när anställda
förlorar möjligheten att ta egna initiativ så minskar deras engagemang till
organisationen och deras prestationsnivå sjunker. Resultatet blir att de endast
utför minsta möjliga acceptabla arbetsinsats. (Argyris 1998)

Lönens betydelse för individers engagemang skiljer sig åt mellan individer och
varierar även över tiden. Människor lägger olika stor vikt vid lönen beroende på
rådande konjunktur. Vid en högkonjunktur lägger individer mindre vikt vid
lönen än vid en lågkonjunktur. (Gadd 2001) Undersökningar har även visat att
lönen inte är den avgörande faktorn för engagemang utan att det istället är
företags förmåga att ta fram gemensamma värderingar och förmågan att styra
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företaget efter dessa som skapar engagemang (Röttorp, 2001). Det verkar
således som att enbart monetära ersättningar inte är tillräckligt för att öka
individers engagemang. Lönen är dessutom en faktor som är mycket lätt för
andra företag att konkurrera med. Företag kan inte själva påverka
personalomsättningen genom att erbjuda höga löner eftersom konkurrenter hela
tiden kan erbjuda ännu högre löner och på så sätt ”locka till sig” personal.

3.7.2 ”Side-Bets” inverkan på individers engagemang

”Side-Bets” låser individer vid en organisation. Begreppet har stora likheter med
”continuance commitment” och består av investeringar, gjorda såväl inom som
utanför organisationen. Lämnar individen organisationen går den miste om dessa
investeringar, vilket den inte är beredd att göra och därför väljer att stanna kvar i
organisationen. Investeringarna kan förekomma i form av t. ex. bostadsköp och
socialt umgänge med arbetskamrater och kan vara gjorda på såväl de anställdas
som organisationens initiativ.

Effekterna av ”Side-Bets” är inte enbart av positiv karaktär för organisationer
men eftersom bl. a. Bower (1996) menar att ”continuance commitment” är den
form av engagemang som förekommer mest frekvent bland anställda med låg
utbildningsnivå ansåg vi det vara av intresse att undersöka huruvida denna form
av engagemang påverkar kollektivanställda.

3.7.3 Engagemangsökning genom anpassat arbetssätt och
organisationsform

Under senare tid har människor blivit allt rörligare, vilket har fått till följd att
den genomsnittliga personalomsättningen på företag har ökat. Individer kan på
så sätt sägas ha blivit mindre lojala mot sin arbetsgivare. Lojalitet och
engagemang har tidigare setts som två sidor av samma mynt, där medarbetare
som saknar lojalitet mot organisationen, även har ansetts sakna engagemang
(Cappelli, 2000).

Ekelund (2001) menar att lojalitet mot organisationen fortfarande är av mycket
stor betydelse för att engagemang skall kunna uppstå. Cappelli (2000) menar
däremot att anställdas engagemang är väsentligt mycket viktigare än dess
lojalitet mot organisationen och att det är möjligt att skapa engagemang även
bland anställda som saknar lojalitet mot organisationen. Myten att engagemang
bara kan existera bland anställda med lång anställningstid i organisationen anser
Cappelli (2000) därmed vara falsk.
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Engagemang utan lojalitet mot organisationen

Cappelli (2000) nämner två möjligheter till hur ökat engagemang kan uppstå,
trots att de anställda saknar lojalitet mot organisationen. (1) Att organisera
arbetet i projektform. När individer har kontroll över sitt arbete och får ansvara
över att arbetet fullbordas ökar dess benägenhet att utföra ett bra arbete. (2)
Genom att lösa arbetsuppgifterna i team. Undersökningar har visat att anställda
känner högre lojalitet mot sina medarbetare än mot organisationen som de
arbetar för (Bower, 1996). Anställda vill inte göra ett dåligt arbete om de
riskerar att dra ned sina kollegors anseende. Teamarbete medför således att de
anställda blir mer benägna att prestera ett bra arbete. Även Katzenbach & Smith
(1999) menar att organisationer har stora möjligheter att öka de anställdas
engagemang om de lägger ned energi på att utforma väl fungerande team.

Engagemangsökning genom omorganisering

Röttorp (2001) menar att omorganiseringar kan leda till en kraftig höjning av
organisationsmedlemmars engagemang och förbättringar av dess prestationer.
Företag kan genom omorganiseringar frigöra och upptäcka potential som de
tidigare inte var medvetna om. Röttorp menar t. ex. att en fysisk omorganisering
där tjänstemän blandas med kollektivanställda ute i produktionen kan medföra
att fler idéer och förbättringsförslag, från de personer som besitter
expertkunskaper d.v.s. de som sköter maskinerna, når ledningen. När de
anställda känner att de får gehör för sina förslag ökar även deras benägenhet att
komma med fler förslag. En lyckad omorganisation kan enligt Röttorp (2001)
leda till en betydande engagemangshöjning och en rejäl
produktivitetsförbättring. Ostroff (1992) menar däremot att olika
organisationsformer i sig inte bidrar till ökad effektivitet. För att organisationer
skall erhålla positiva effekter av omorganiseringar krävs det enligt Ostroff
(1992) att de anställda delar och stödjer organisationens mål. Att finna lämpliga
mål som stöds av hela organisationen är således av stor betydelse för
engagemangsnivån inom organisationer och en stor och viktig uppgift för
chefer.

Rehn (2001) menar att människor har en förmåga att anpassa sig till rådande
omständigheter och snabbt ta situationers förhållanden och förutsättningar för
givna. För att öka individers engagemang menar Rehn (2001) att det krävs
kontinuerlig feedback och förändringar. Förändringar i organisation och
arbetssätt är enligt Rehn (2001) en stor möjlighet för att skapa engagemang. För
att nå avsedda effekter med en organisationsförändring är det av stor vikt att
ledningen gör förändringarna i samråd med de anställda, annars riskerar de
anställda att känna sig för hårt styrda och effekterna av förändringarna uteblir
(Argyris, 1998).
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Vid en omorganisering i syfte att öka medarbetares engagemang och därmed
även förbättra dess prestationer måste hänsyn tas till de anställda. Ekelund
(2001) menar att en omorganisering som resulterar i effektivisering i form av
personalnedskärningar, där ett färre antal anställda i framtiden skall uträtta mer
än tidigare, dämpar de anställdas engagemang. Ekelund (2001) menar att dylika
situationer slår tillbaka genom högre stress och utbrändhet. Stress påverkar
prestationer negativt samt bidrar till ökad frånvaro och personalomsättning
(Porter et al (1974), Parasuraman & Alluto (1984); ur Ostroff, 1992). En
omorganisering som leder till mer stressade medarbetare motverkar således de
kostnadsbesparingar som ett högt engagemang medför i form av ökade
kostnader för t. ex. frånvaro.

Arbetsuppgifternas inverkan på engagemangsnivån

Tillgång till intressanta arbetsuppgifter och vidareutbildning anser vi vara
faktorer som skapar engagerad personal. Det finns idag få företagsledare som
inte betonar vikten av att kompetensutveckla medarbetare. Finansiärer och ägare
ställer dock allt mer kortsiktiga krav på avkastning, varför
kompetensutvecklingen inom företag snarare minskat under senare år (Rehn,
2001).

Ekelund (2001) menar att möjligheten till kompetensutveckling och
vidareutbildning av personal har en engagemangshöjande effekt förutsatt att
arbetsgivaren sköter kompetensutvecklingen på ett bra sätt. För en person som
återvänder till samma arbetsuppgifter efter en utbildningsperiod medför dock
utbildning snarare en engagemangsdämpning än en engagemangshöjning. Detta
eftersom den anställde uppfattar utbildning som meningslös om den inte ges
någon möjlighet att använda sina nya kvaliteter i arbetet. (Ekelund, 2001)

3.7.4 Ökat engagemang genom tillfredsställelse av psykologiska behov

Enligt tidigare resonemang skulle olika former av incitament och
organisationsförändringar kunna bidraga till att öka anställdas
organisationsengagemang. Katzenbach (2000) menar dock att det inte går att få
anställda starkt engagerade enbart genom incitament och
organisationsförändringar. Ett starkt engagemang skapas enligt Katzenbach
(2000) endast genom känslomässiga bindningar till organisationen, där de
anställda känner en inre vilja av att prestera väl för organisationen s. k.
”emotional commitment”.

Vi är av uppfattningen att känslomässiga bindningar till organisationer
uppkommer till följd av att individers psykologiska behov tillfredsställs. Gadd
(2001) menar att individer inte enbart nöjer sig med att göra det som de blir
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tillsagda utan att de även kräver utrymme för egna beslut. Organisationer som
saknar denna möjlighet får enligt Gadd (2001) svårigheter att engagera vissa
grupper av anställda.

Det finns ingen generell metod för hur organisationer skall gå till väga för att få
personalen känslomässigt engagerad. Varje organisation är unik med en speciell
kultur, vilket avgör vad som är lämpligt i just den organisationen. Det
känslomässiga engagemanget består av samband mellan flera faktorer, vilka
växer fram under en längre tid och dessutom är svåra att särskilja.
Organisationer bör eftersträva en mentalitet där anställda hela tiden är villiga att
utveckla och förbättra sig. Mentaliteten kan liknas vid den som finns hos
individer som spelar TV-spel, vilka hela tiden eftersträvar att slå sina egna
rekord. (Katzenbach, 2000)

Ekelund (2001) & Katzenbach, (2000) menar att grunden till ett starkt
engagemang ligger i att alla medarbetare känner att de är viktiga för
organisationen och att det är chefens uppgift att se till att medarbetarna känner
sig betydelsefulla och uppskattade. Chefer får ur detta synsätt en stor och svår
uppgift. I litteraturen kring engagemang anses bl. a. ansvar och delaktighet vid
beslutsfattande tillfredsställa individers psykologiska behov. Ansvar och
delaktighet är därmed även av stor betydelse för att ett känslomässigt
engagemang skall uppstå.

En företagsledning kan genom kommunikation ta reda på och styra
organisationer efter gemensamma värden, vilket visat sig betydligt effektivare
än att styra med hjälp av regler eller tekniska beskrivningar (Röttorp, 2001).
Vidare menar Röttorp (2001) att företagsledningars förmåga att finna och
kommunicera gemensamma värden inom organisationer är vägen mot ett starkt
engagemang och att lönesystem, beroende på utformning, endast kan förstärka
eller försvaga detta engagemang.

3.8 Undersökningens utformning

Det finns många olika uppfattningar om innebörden i begreppet engagemang
och ämnesområdet kan studeras ur många olika perspektiv. I detta kapitel har vi
redovisat ett antal teorier, vilka vi har använt oss av i undersökningen. Vi finner
det roligt att valet av teorier har påverkats av våra uppfattningar och
förkunskaper inom ämnesområdet. Vi delar Webers åsikt (ur Gilje & Grimen,
1995) om att det är av stor vikt att skilja mellan värderingar och kunskaper i
undersökningar och vi menar likt Patel & Tebelius (1987) att forskare medvetet
använder sina värderingar och föreställningar i forskningsprocessen, varför vi
vill klargöra att undersökningens resultat torde vara påverkade av vår
verklighetssyn.
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3.8.1 Enkätens design

Vårt studerade ämnesområde är svårfångat och det finns enligt teorin en mängd
faktorer som påverkar individers engagemang. I stävan att uppnå vårt syfte, att
identifiera de faktorer som påverkar kollektivanställdas engagemang valde vi att
utföra en enkätundersökning inom ämnesområdet.

Valet att göra en enkätstudie grundade sig på att vi ville kunna uttala oss om
hela vår bakomliggande målpopulation, de kollektivanställda på X, samt att en
väl utformad enkätstudie möjliggör att svarsmaterialet kan analyseras genom
faktoranalys. För att uppfylla syftet fann vi inte något behov av att erhålla
djupgående fakta kring variablerna, vilket generellt är målet vid kvalitativa
studier.

Vid utformandet av enkätens design använde vi de teorier som vi redogjorde för
i detta kapitel. Enkätens uppbyggnad följde en ”trädstruktur” och vad som skulle
kunna sägas vara trädets topp var ett övergripande påstående om engagemang.
Trädet delade sig sedan i fyra grenar, vilka bestod av de kategorier av
engagemangsskapande faktorer som vi redogjorde för i avsnitt 3:7. Varje
kategori försågs sedermera med relevanta påståenden om faktorer som enligt
teorin påverkar individers engagemang.

Vi är av uppfattningen att de flesta faktorer som påverkar individers
engagemang kan anses innehålla en viss psykologisk laddning. Vid
uppbyggnaden av enkäten fann vi det därför svårt placera vissa påståenden i rätt
kategorier. Vi ansåg det vara speciellt svårt att bestämma om vissa påståenden
skulle tillhöra kategorierna Arbetssätt & Organisationsform eller
Tillfredsställelse av psykologiska behov. Vi gjorde indelningen mycket noggrant
men p. g. a. att påståendena kan tolkas på olika sätt kan vi inte med säkerhet
hävda att vi placerat dem i rätt grupp.

Efter studier inom ämnesområdet engagemang fann vi att de flesta faktorer som
påverkar individers engagemang faller inom kategorierna: Arbetssätt &
Organisationsform och Tillfredsställelse av psykologiska behov, varför vi valde
att studera dessa kategorier mer noggrant. Vi delade in kategorierna Arbetssätt
& Organisationsform och Tillfredsställelse av psykologiska behov i
undergrupper och försåg dem med betydligt fler påståenden än kategorierna
Instrumentellt utbyte och ”Side-Bets”.



25

Övergripande påstående om engagemang

            Instrumentellt utbyte          "Side-Bets"

                 Arbetssätt & Organsiationsform           Tillfredsställelse av psykologiska behov

Figur 3:2 Enkätens struktur.

Vi hoppas att vi genom denna redogörelse har klarlagt referensramens betydelse
och användning vid undersökningens utformning. I detta avsnitt har vi berört
vårt val av undersökningsmetod, vilken vi diskuterar och utvecklar ytterliggare i
nästa kapitel.

Att börja hos en annan
arbetsgivare skulle
kännas som en stor

lättnad/ känslomässigt
mycket tungt

Motsvarande arbete
hos en annan

arbetsgivare skulle
jag tacka nej/ja till

På X känner jag
mig inte alls/mkt.

betydelsefull

Xs org.form gör att
det dagliga arbetet

fungerar mkt.
dåligt/bra

Lönerna på X är
jämfört med andra

företag mkt.
låga/höga

Information & kännedom om X

Förekomst av feedback

Delaktighet

Förekomst av arbetsmål

Chef

Arbetsgruppens sammansättning

AnsvarUtnyttjande av arbetskapacitet

Möjligheter till utveckling

Psykiska arbetsförhållanden

Förtroende för ledningen
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4 Undersökningsmetod
I detta kapitel redovisar vi vårt vetenskapliga angreppssätt. Vi utvecklar även
vårt metodval och redogör för de felkällor och mätfel som kan ha påverkat
undersökningen.

4.1 Vetenskapligt angreppssätt

4.1.1 Val av vetenskapligt angreppssätt

Forskares arbete består av att relatera teori och verklighet till varandra, vilket
antingen kan göras genom deduktion eller induktion (Patel & Davidson, 1994).
Enligt Johansson-Lindfors, (1993) är även en kombination av dessa båda
angreppssätt möjlig, vilket kallas för abduktion. Kortfattat kan skillnaden mellan
begreppen sägas vara den, att deduktion hör hemma i teorin, medan induktion
hör hemma i empirin (Rosengren & Arvidsson, 1992). Deduktion innebär att
forskare utgår från befintliga teorier för att sedan använda dess innebörd för att
göra förutsägelser om ett fenomen (Arbnor & Bjerke, 1994). En forskare som
däremot arbetar induktivt kan sägas följa upptäckandets väg. Med ett induktivt
angreppssätt studeras forskningsobjektet utan att undersökningen är förankrad i
vedertagna teorier. Utifrån den insamlade informationen, empirin, formulerar
forskaren sedan en teori (Patel & Davidson, 1994).

Vårt angreppssätt ligger närmast det deduktiva angreppssättet eftersom vi utifrån
befintliga teorier har försökt få klarhet i vad som skapar engagemang. Det finns
en mängd teorier om vad som påverkar individers engagemang. Vår
målpopulation är dock en relativt outforskad del inom området engagemang. I
vår studie avsåg vi att undersöka om befintliga teorier kan appliceras på vår
målpopulation. I och med detta anser vi att vårt angreppssätt har drag av det
Eriksson & Wiedersheim-Paul (1997) benämner hypotetiskt-deduktivt
angreppssätt. Ett hypotetiskt-deduktivt angreppssätt liknar i stort det deduktiva
angreppssättet men innebär även prövning av ställda hypoteser och utvalda
teorier.

4.1.2 Val av undersökningsform

Undersökningar utformas olika eftersom forskares problemställningar skiljer sig
åt. De tre vanligast förekommande undersökningsformerna med avseende på
kunskapskaraktären i undersökningen är explorativ, deskriptiv och
hypotesprövande undersökning. (Patel & Tebelius, 1987)
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Kunskapsnivån inom ämnesområdet engagemang anser vi vara hög. I vår
undersökning har vi använt oss av ett flertal teorier och undersökt om dessa även
gäller för vår målpopulation – kollektivanställda på X, något som generellt görs
i hypotesprövande undersökningar. Vår undersökning består även av en
beskrivande del som syftar till att ge företag ökad förståelse för de ekonomiska
konsekvenserna av ökat engagemang, varför vi anser att vår undersökningsform
även har deskriptiva inslag.

4.2 Val av undersökningsansats

Vid valet av undersökningsansats påverkades vi främst av hur vårt syfte, att
klargöra vad som påverkar kollektivanställdas engagemang, lämpligast skulle
uppnås. Holme & Solvang (1991) menar att valet av undersökningsansats görs
beroende på vilken information som eftersöks, hårddata eller mjukdata, d.v.s.
kvantitativ eller kvalitativ data. Undersökningar benämns utifrån detta vara av
antingen kvantitativ eller kvalitativ karaktär. Beroende på vilket huvudintresse
som en forskare har med sin studie skiljer samhällsvetenskaplig forskning även
mellan fallstudier, tvärsnittsstudier och tidsseriestudier (Lekvall & Wahlbin,
1993).

4.2.1 Kvalitativ- och kvantitativ ansats

Patel & Davidsson (1994) menar att beteckningarna kvalitativ och kvantitativ
undersökningsansats främst beskriver forskares sätt att bearbeta och analysera
insamlad information. I kvalitativa undersökningar insamlas, analyseras och
tolkas data som inte meningsfullt kan kvantifieras, d.v.s. uttryckas i sifferform
medan det i kvantitativa undersökningar är möjligt att uttrycka och analysera det
insamlade materialet i sifferform (Lekvall & Wahlbin, 1993). Vi avser att uppnå
undersökningens syfte, att identifiera vad som påverkar kollektivanställdas
engagemang, genom en kvantitativ undersökning. Utformas en kvantitativ
undersökning väl kan resultatet analyseras genom faktoranalys, vilket medför att
de faktorer som påverkar individers engagemang kan reduceras ned till ett
hanterbart antal.

4.2.2 Tvärsnittsstudie

En tvärsnittsstudie behandlar till skillnad från fallstudien varje
undersökningsvariabel ytligt med ett stort antal fall. I en tvärsnittsstudie mäts
endast de förhållanden som på förhand var bestämda att undersökas, vilket
medför att tvärsnittsstudien ger en ögonblicksbild av rådande förhållanden i den
studerade situationen. Syftet med vår studie var att vi inte enbart skulle kunna
uttala oss om de personer som ingick i undersökningen utan även om den
bakomliggande målpopulationen, vilket är möjligt i tvärsnittsstudier, om ett
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korrekt urval görs (Lekvall & Wahlbin, 1993). Den grundläggande skillnaden
mellan tvärsnittstudier och fallstudier är enligt Lekvall & Wahlbin (1993) hur
det framtagna datamaterialet analyseras eftersom data framtagen via en
tvärsnittsstudie kan åskådliggöras i form av datamatriser, något som inte är
möjligt vid fallstudier.

4.2.3 Vårt val av undersökningsansats

Vår undersökning behandlade många fall, där varje undersökningsvariabel
studerades ytligt, vilket kännetecknar en kvantitativ tvärsnittsstudie. Genom att
använda en kvantitativ tvärsnittsstudie nådde vi ett stort antal respondenter inom
en kort tidsperiod, vilket vi ansåg vara avgörande för att uppnå undersökningens
syfte, att kunna uttala oss om de bakomliggande faktorerna till engagemang för
hela målpopulationen. Karaktären på data som insamlas vid kvantitativa
tvärsnittsstudier är av sådan art att den ofta är enkel att sammanställa och var i
vår undersökning anpassad till att analyseras genom faktor- och
regressionsanalys.

Gränsen mellan vad som anses vara tvärsnittsstudier och fallstudier är otydlig.
Vi har genom regelbundna besök på vårt fallföretag skapat oss en förståelse för
organisationen och försökt att anpassa vår undersökning till företaget X. Vid
utformningen av enkäten tog vi även hänsyn till åsikter från representanter från
olika avdelningar på företaget. Vår undersökning bygger således på en
djupgående studie av ett företag, vilket medför att vår studie även har inslag av
det som generellt kännetecknar fallstudier.

4.3 Datainsamlingsmetod

Den information som samlas in och används vid undersökningar kan delas in i
två grupper; primärdata och sekundärdata. Sekundärdata är data som redan är
insamlad av någon annan person, för ett annat ändamål, men som gjorts
tillgänglig och användbar för andra personer. Sekundärdata finns i olika skrivna
former som t. ex. tidskrifter, journaler eller statistik som myndigheter och
företag gjort tillgänglig för allmänheten (Malhotra, 1996). Finns inte användbar
data tillgänglig tvingas forskaren att själv samla in detta material, vilket kallas
primärdata. Insamlingen kan ske t. ex. genom fallstudier, experiment eller
survey- undersökningar (Malhotra, 1996).

För att kunna konstruera en bra enkät är det av stor vikt att forskare har en hög
kunskap inom det studerade ämnesområdet. Vi skaffade oss förståelse och
kunskap om begreppet engagemang genom att studera befintlig litteratur inom
området engagemang. Sekundärdata, i form av litteratur och artiklar, samlade vi
in genom teorisökning. De sökord vi främst använde var ”engagemang”,
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”commitment” och ”organisation”. För teorisökning utnyttjade vi bl. a.
databaserna EBSCO och Libris, men även lokala bibliotekskataloger vid
Linköpings universitet och högskolan i Jönköping. Vi genomförde en
enkätstudie i syfte att erhålla primärdata eftersom befintlig sekundärdata som
kan appliceras på vår målpopulation är mycket knapp. De resultat, analyser och
slutsatser som vi presenterar baseras på de inkomna svaren i
enkätundersökningen.

4.4 Enkäten

Den enkät som användes vid undersökningen (se bilaga 1) bestod av tre sidor
med sammanlagt 50 påståenden, vilka berörde olika situationer och händelser
som, enligt teorin, påverkar individers engagemang.

För att förenkla ifyllandet av enkäten förekom inga öppna svarsalternativ.
Samtliga påståenden (med undantag för ålder) besvarades genom att
respondenten kryssade för hur väl den ansåg att det ställda påståendet
överensstämde med dess personliga åsikt. Wahlbin (2001) hävdar att påståenden
som innehåller värderingar ger mindre trovärdiga svar än de som inte innehåller
värderingar. Undersökningar har nämligen visat att om påståenden som
innehåller värderingar istället ställs med dess motsatta värderingar så tenderar
inte respondenter att uppge spegelvända svar (Wahlbin, 2001). För att öka
undersökningens trovärdighet utformade vi i möjligaste mån enkätens
påståenden på ett sådant sätt att värderingar och ställningstaganden helt kom att
avgöras av respondenterna.

Enkätens svarsskala var utformad som en intervallskala med skalans lägsta
värde till vänster och dess högsta till höger. Ytterkanterna var benämnda på ett
sådant sätt att det skulle vara naturligt att tänka sig att skalans mittersta ruta även
motsvarade påståendets medelvärde. En femgradig intervallskala är allmänt
känd eftersom den bl. a. har tjänat som betygsskala i skolor. Respondenter som
vet innebörden av svarsskalan torde tillföra undersökningen högre reliabilitet.

Vi valde dock att använda oss av en sjugradig svarsskala eftersom det enligt
Wahlbin (2001) sällan förekommer att respondenter kryssar för
”extremvärdena” på skalans ytterkanter. Valet att använda en sjugradig skala
torde således ha medfört en större spridning av svaren, än en femgradig skala,
något vi ansåg eftersträvansvärt eftersom vi ämnade analysera svarsmaterialet
genom faktor- och regressionsanalys.
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4.5 Kopplingar mellan enkäten och val av analysmetod

Vi konstruerade enkätens svarsskala som en intervallskala i syfte att kunna
analysera den insamlade datan genom faktor- och regressionsanalys. I detta
avsnitt följer en kort beskrivning av respektive analysmetod.

4.5.1 Faktoranalys

Faktoranalys görs i syfte att undersöka om det finns bakomliggande faktorer
som styr respondenters svar på vissa typer av frågor. Genom att analysera
korrelationen (sambandet) mellan variabler är det möjligt att reducera ett större
antal variabler (enkätfrågor) till ett mindre antal homogena grupper av frågor
som har ett logiskt och tolkningsbart samband, eller en gemensam nämnare.
(Aronsson, 1999 och Lindström & Sjöström, 2001)

De nya variabler som genereras genom faktoranalys har ett matematiskt
samband och kan betraktas som frågor i enkäten som aldrig ställdes men som
respondenterna omedvetet svarat på. På så sätt erhåller forskaren ett fåtal nya
förklaringar till det undersökta problemområdet. Vid faktoranalys föreligger
dock svårigheter att tolka innebörden i de nya variabelgrupperna och benämna
dem med namn. (Lindström & Sjöström, 2001)

4.5.2 Regressionsanalys

Regressionsanalyser avser att besvara frågor om samband mellan beroende och
oberoende variabler. Syftet med analysmetoden är att kunna förklara hur stor del
av den beroende variabeln som oberoende variabler förklarar, vilket görs genom
följande formel:

Y = α + β1X + β2X2 +  … βnXn + ε

α = konstant
ε = felfaktor

Vad som är beroende respektive oberoende variabler väljs av forskaren själv
men frågor som mäter helhetsuppfattningar används ofta som beroende variabler
eftersom det oftast är av intresse att veta vad som förklarar dem (Lindström &
Sjöström, 2001).
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4.6 Urvalsmetod

Urval ur en målpopulation görs när antalet respondenter inte är hanterbart till
antalet eller när en totalundersökning begränsas av ekonomiska skäl. Det finns
två huvudsakliga urvalsmetoder nämligen sannolikhetsurval och icke
sannolikhetsurval. Den avgörande skillnaden är att det för sannolikhetsurval är
möjligt att kvantitativt beräkna risken (sannolikheten) för inferensfel av olika
storlek, medan undersökningar med icke sannolikhetsurval endast kan utföra
intuitiva och kvalitativa bedömningar av felrisker (Lekvall & Wahlbin, 1993).

Avsikten med vår studie var att presentera representativa resultat, för samtliga
kollektivanställda på företaget X. För att få statistiskt säkerställda resultat, vid
användandet av faktoranalys, krävs det enligt Malhotra (1996) fyra till fem
gånger fler respondenter än antal ställda påståenden i enkäten. För att nå
statistiskt säkerställda resultat i vår undersökning krävdes således 200-250
respondenter. Vid tidpunkten för undersökningen hade företaget 384 kollektivt
anställda. Vi ansåg att 384 personer var ett klart hanterbart antal, varför vi
bestämde oss för att utföra en totalundersökning. Beslutet att genomföra en
totalundersökning grundande sig på vårt krav att erhålla minst 200 svar samt vår
uppfattning om att en urvalsundersökning där mer än hälften av medarbetarna
ingick skulle kunna ha väckt missnöje och misstro mot undersökningen. Vi
ansåg nämligen att det skulle kunna vara svårt att förklara för personalen varför
inte alla anställda skulle/behövde besvara enkäten. Det faktum att vi utförde en
totalundersökning medförde att vi inte behövde tillämpa någon specifik
urvalsmetod.

4.7 Utvärdering av felkällor

De felkällor som uppstår i en undersökning är viktiga att känna till för att kunna
utvärdera undersökningens kvalitet. Vid val av lämplig undersökningsmetod står
forskare inför avvägningar mellan olika metoders för- och nackdelar. I detta
avsnitt redogör vi för de felkällor som kan ha påverkat undersökningen.

4.7.1 Ramfel

Ramfel uppkommer till följd av att urvalsramen inte stämmer överens med
målpopulationen, vilket kan orsaka snedvridningar av undersökningens resultat
(Lekvall & Wahlbin, 1993). Ramfel kan förekomma i form av över- och
undertäckning. Med övertäckning menas att personer som egentligen inte tillhör
målramen ändå deltar i undersökningen. Undertäckning förekommer när
respondenter, vilka avses att undersökas inte finns med i målramen. Vi är av
uppfattningen att tillvägagångssättet där varje avdelningschef avbröt
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produktionen och tog med sig sina medarbetare till lunchrummet, där vi befann
oss och de anställda gavs tid att besvara enkäten, medförde att risken för att
ramfel uppstod var mycket liten.

4.7.2 Bortfall

Med bortfall menas att enheter inom rampopulationen, vilka var avsedda att
undersökas, av någon anledning inte lämnade svar. Enligt Lekvall & Wahlbin
(1993) är problemet med bortfall att det oftast inte är en ren slump att vissa
individer väljer att inte deltaga i en undersökning. De individer som väljer att
inte svara kan anses ha egenskaper som skiljer sig från de individer som svarar
(Lekvall & Wahlbin 1993). De faktiskt undersökta enheterna avviker således, i
för undersökningen viktiga avseenden, från de icke undersökta och
undersökningen ger därmed ett snedvridet resultat i förhållande till
målpopulationen. Lekvall & Wahlbin (1993) menar att bortfallsproblemet
vanligen är större vid totalundersökningar än vid urvalsundersökningar eftersom
totalundersökningar ofta kräver att ett förhållandevis stort antal intervjuer
administreras, vilket medför sämre möjligheter till uppföljning och försök att
”driva in” svar från de individer som valt att inte svara.

Det finns en rad faktorer som kan ha bidragit till olika sorters mätfel och bortfall
i vår undersökning. I ett försök att minimera bortfallet fick de anställda fylla i
enkäten på arbetet under arbetstid. Vi är även av uppfattningen att vår fysiska
närvaro och ledningens vädjan till de anställda om att besvara enkäten medförde
att vi fick en relativt hög svarsfrekvens, i jämförelse med vad som skulle ha varit
fallet vid en postenkät. Totalt svarade 252 av 384 personer på enkäten, vilket
gav en svarsfrekvens på 65,6%.

Vid tidpunkten för undersökningen genomförde företaget permitteringar vilket
tillsammans med sjukfrånvaro förklarar en mycket stor del av undersökningens
bortfall. Svarsfrekvensen bland de närvarande vid tidpunkten för
undersökningen, blev tack vare tillvägagångssättet mycket hög.

Det är rimligt att tro att fel p. g. a. bortfall har påverkat vår undersökning. För att
vi inte skulle störa företagets produktion allt för mycket vid genomförandet av
undersökningen fick vi endast möjlighet att närvara och ”fånga” respondenter
under en dag på respektive fabrik. Att vi endast fick närvara under en dag vid
respektive fabrik medförde att det inte gavs någon möjlighet att följa upp
undersökningens bortfall genom en bortfallsanalys.

Den främsta orsaken till bortfall i undersökningen var frånvaro p. g. a.
permittering. Permitteringar drabbade samtliga avdelningar i företaget vid tiden
för vår undersökning och för att minimera antalet frånvarande p. g. a.
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permittering gjordes valet av dag för undersökning med stor omsorg. Eftersom
flertalet av undersökningens deltagare hade varit permitterade tidigare, är vi av
uppfattningen att den grupp som var permitterade dagen när undersökningen
genomfördes, inte nödvändigtvis borde vara av en annan åsikt än de som var
närvarande.

Den näst största förklaringen till bortfallet i undersökningen var frånvaro p. g. a.
sjukdom. En effekt av ökat engagemang är lägre sjukfrånvaro (Ostroff, 1992).
Vi anser det därför vara rimligt att åsikterna hos den grupp av anställda som var
frånvarande p. g. a. sjukdom skiljer sig åt från dem som deltog i
undersökningen. Att vi inte gavs någon möjlighet att följa upp dessa individer i
målpopulationen, genom en bortfallsanalys, anser vi vara en brist.

4.7.3 Mätfel

Mätfel innebär att den mätmetod som används inte ger riktiga värden på det som
mäts. I vår undersökning torde den största källan till mätfel vara att ett flertal av
frågorna i enkäten berörde känsliga områden, vilket kan ha inneburit att
respondenter inte ville uppge korrekta svar.

För att få individer villiga att delge sina ståndpunkter i känsliga frågor är det av
stor vikt att respondenters identiteter förblir okända. Enligt ICCC/ESOMAR:s
regler för marknadsundersökningar (ur Lekvall & Wahlbin, 1993) skall allt
undersökningsmaterial behandlas konfidentiellt till dess att det förstörs (vilket
har skett). I syfte att öka respondenters villighet att besvara känsliga frågor
sanningsenligt, informerade vi samtliga undersökningens deltagare, innan de
började att fylla i enkäten, om att deras svar kommer att behandlas
konfidentiellt. Vi är av uppfattningen att denna information tillsammans med att
respondenterna själva fick lämna in sina ifyllda enkäter upp och ned i en stor
kartong medförde att deras trovärdighet till oss ökade och att de därmed även
blev benägna att lämna korrekta svar. I syfte att minska informulärsbortfall, p. g.
a. bristande kunskap kring frågeområdet, var varje påstående även försett med
svarsalternativet ”ingen åsikt”. En del individer valde trots detta att inte besvara
vissa frågor.

En annan faktor som med stor sannolikhet bidrog till ett visst informulärsbortfall
var att relativt många individer i vår målpopulation var av invandrarbakgrund.
Vissa individer ur denna grupp kan p. g. a. språkproblem ha kommit att lämna
ofullständigt ifyllda svar. Vi var före undersökningen införstådda med problemet
och försökte, i syfte att minska informulärsbortfallet, att utforma en lättförståelig
enkät med ett enkelt språk. Dessutom hade respondenterna möjlighet att fråga
oss om betydelsen av ord under tiden de genomförde undersökningen, något
som utnyttjades av ett fåtal.
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4.7.4 Bearbetnings- och tolkningfel

För att kontrollera förekomsten av fel vid inmatningen av data gjorde vi efter
slutförd inmatning ett slumpmässigt urval om 10 st enkäter. Bland dessa 10
enkäter hittades inget inmatningsfel, varför vi anser att förekomsten av
inmatningsfel var mycket liten. Tolknings- och analysfel genom felaktigt dragna
slutsatser till följd av bristande kunskap om statistikprogrammet SPSS har
hanterats genom egen inläsning om SPSS samt genom konsulterande av Roland
Sjöström, expert på faktoranalys vid Linköpings universitet. Risken för att
bearbetnings- och tolkningsfel skall ha uppkommit anser vi därmed vara små.

4.8 Sanningskriterier

Det är av stor vikt att kunna argumentera för pålitlighet, både vad gäller
insamling av information och tolkning av data vid genomförandet av
undersökningar. Vid bedömningen av trovärdigheten, sanningen, av ny kunskap
som presenteras i en undersökning bör hänsyn till undersökningens validitet,
reliabilitet och generaliserbarhet tas.

4.8.1 Validitet

Rosengren & Arvidsson (1992) menar att en valid mätning har god
överensstämmelse mellan teoretiska och empiriska begrepp. Validitet har att
göra med huruvida den valda mätmetoden verkligen mäter den egenskap som
undersökningen avser att mäta (Lekvall & Wahlbin, 1993). Lekvall & Wahlbin
(1993) menar dock att det är omöjligt att med säkerhet bestämma om en
mätmetod är valid eller inte.

”För att kunna göra det skulle man behöva ha en annan mätmetod som man vet
ger ”sanna” mätresultat, och i så fall kunde man ju lika gärna använda den
metoden.”

Källa: Lekvall &Wahlbin, 1993 (s.211).

Engagemang är ett mångtydigt och svårdefinierat ämnesområde. Tvetydigheten
kring innebörden av begreppet engagemang medför att vi inte kan hävda att vi
har lyckats att fånga det ”rätta” begreppet i vår undersökning.

För att öka undersökningens validitet har enkäten utformats utifrån tillgänglig
teori och efter intervjuer med experter inom området engagemang. För att få ett
kvitto på enkätens kvalitet genomförde vi en förundersökning av enkäten bland
ett antal personer, både experter och potentiella respondenter. Synpunkter från
individerna i förundersökningen beaktades i syfte att göra enkäten mer
lättförståelig och minska risken för missuppfattningar. Enligt teorin finns det
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dock en enorm mängd faktorer som påverkar individers engagemang, varför det
inte går att utesluta att vissa faktorer som är viktiga för individers engagemang
inte har undersökts.

4.8.2 Reliabilitet

Reliabilitet har att göra med mätmetodens förmåga att motstå slumpinflytanden
(Lekvall & Wahlbin, 1993). Eriksson & Wiedersheim-Paul (1997) menar att
reliabilitet innebär att ett instrument, t. ex. ett enkätformulär, skall ge utslag som
är stabila och tillförlitliga. Tidpunkten och miljön under vilken respondenterna
fyller i enkäten skall ej påverka dess svar. Antag t. ex. att det vore möjligt att
upprepa en mätning ett flertal gånger på samma person, allt medan det ”sanna”
värdet på mätvariabeln hela tiden är konstant. Om samma eller nästan samma
mätvärde nås vid varje undersökning anses mätmetoden ha hög reliabilitet. Om
resultaten däremot varierar kraftigt från gång till gång är reliabiliteten låg.
(Lekvall & Wahlbin, 1993)

Tillvägagångssättet vid undersökningen var att respondenterna avbröt sitt arbete
för att bege sig till lunchrummet och under stillsamma förhållanden besvarade
de sedan enkäten, något vi anser reducerade risken för tids och miljöpåverkan.
Enkäten utformades även utan öppna svarsalternativ eftersom vi anser det vara
troligt att öppna svarsalternativ leder till lägre reliabilitet. Som tidigare nämnts
lade vi även ned stort arbete med att konstruera en lättförståelig enkät i syfte att
minimera subjektiva tolkningar och gissningar hos respondenterna, vilket kan
leda till ”impulssvar”. Vi är därmed av uppfattningen att undersökningen håller
hög reliabilitet.

4.8.3 Generaliserbarhet

Det krävs mycket av en undersökning för att dess resultat skall vara
generaliserbara (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997). Vid en kvantitativ studie
undersöks många fall varför möjligheten att kunna generalisera dess resultat
torde vara större än vid kvalitativa undersökningar. Vår undersökning är
generaliserbar till att gälla samtliga kollektivanställda på X. Vi är även av
uppfattningen att de anställda på X väl representerar populationen
kollektivanställda inom metallvaruindustrin, varför vi anser att resultaten även
kan generaliseras till att gälla samtliga kollektivanställda inom denna delbransch
av verkstadsindustrin. Svensk verkstadsindustris olika delbranscher skiljer sig åt,
vilket vi menar även torde avspeglas i annorlunda sammansättningar av
människor. Denna undersökning är därför begränsad till att enbart gälla
kollektivanställda i svensk metallvaruindustri.
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5 Empiri
I detta kapitel redovisar vi resultaten på frågorna om engagemang som ställdes i
enkäten, dessutom återger vi åsiktsskillnader mellan olika grupper av
respondenter. Vi har valt att endast redovisa resultaten från det övergripande
påståendet om engagemang och huvudpåståendena för respektive kategori av
engagemangsskapande faktorer. Läsare som är intresserade av hur svaren
fördelade sig i övriga påståenden, vilka enligt teorin påverkar individers
engagemang, hänvisas till bilaga 2 där svaren på samtliga enkätfrågor finns
redovisade i form av frekvenstabeller.

5.1 Kollektivanställdas engagemangsnivå

Vårt huvudpåstående, nr. 25 i enkäten, utformades efter noggranna studier inom
området engagemang. Påståendet var ämnat att övergripande redogöra för de
anställdas engagemang samt att verka som beroende variabel vid
regressionsanalys.

25. Att börja arbeta hos en annan arbetsgivare skulle kännas
som en stor lättnad        känslomässigt mycket tungt,    ingen åsikt

Med tanke på att påståendet skulle användas som beroende variabel vid
regressionsanalys var vi intresserade av att fånga begreppet engagemang på ett
sätt som enligt teorin verkar gynnsamt för företag. Detta eftersom företag främst
torde vara intresserade av faktorer som leder till positiva ekonomiska effekter.
Vid utformningen av påståendet inspirerades vi av Cook et al (1993) och vi
anser att påståendet fångar de anställdas känslomässiga bindning till
organisationen på ett bra sätt. Ett högt värde (långt åt höger) tolkar vi som att
individen känner ett starkt engagemang i organisationen medan ett lågt värde
tolkas som att individen känner ett lågt engagemang i organisationen. I tabell 5:1
åskådliggörs svarens fördelning i påstående 25. Antalet respondenter som
svarade på påståendet uppgick till 248 stycken, därav uppgav dock 48 stycken
svarsalternativet – ingen åsikt.



37

25. Känslotillstånd inför ett arbetsgivarbyte

21 8,3

12 4,8

16 6,3

58 23,0

28 11,1

31 12,3

34 13,5

200 79,4

48 19,0

4 1,6

252 100,0

1. Som en stor lättnad

2

3

4

5

6

7. Känslomässigt mycket tungt

Totalt

Ingen åsikt

Bortfall

Totalt

Antal svar Procent

Tabell 5:1 Tabell över svarsfördelningen i fråga 25.

Påståendets medelvärde (beräknat på 200 svar) blev 4,45 med en
standardavvikelse på 1,84. Vid beräkning av ett konfidensintervall för
påståendets medelvärde erhöll vi att medelvärdet med 95% sannolikhet ligger
mellan 4,19-4,70. I tabell 5:1 går att utläsa att det vanligast förekomna svaret på
påståendet om engagemang är ”mittvärdet” 4 (23% av svaren). Eftersom det var
betydligt fler respondenter som uppgav värdena 5-7 än de lägre värdena 1-3
anser vi att antalet individer som känner ett lågt engagemang är relativt litet.

Vi finner det värt att notera att hela 48 respondenter uppgav svarsalternativet
”ingen åsikt”, dessutom valde ytterligare fyra respondenter att inte alls delge sin
åsikt. Vi är av uppfattningen att påståendet kan ha uppfattats som känsligt eller
svårförståeligt eftersom ett stort antal respondenter valde att inte uppge något
värde. Vi finner inte någon anledning till varför engagerade individer inte skulle
vara villiga att delge sin åsikt, varför vi anser det troligt att engagemangsnivån
bland gruppen som inte uppgav någon åsikt är lägre än bland gruppen som
uppgav sin åsikt. Vi anser därför att det redovisade resultatet kan vara något
högre än den verkliga engagemangsnivån.

5.2 Skillnader i engagemang mellan olika grupper av
respondenter

I detta avsnitt redovisar vi engagemangsnivån för olika grupper av anställda. Vi
redogör och jämför olika gruppers medelvärde, i syfte att se om det föreligger
statistisk säkerställd skillnad mellan olika gruppers engagemangsnivå.
Begreppet signifikansnivå som redovisas intill varje tabell beskriver hur stor
chans det är att åsiktsskillnaden mellan grupperna uppkom till följd av ren
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slump. Inom samhällsvetenskaplig forskning är det standard att betrakta värden
lägre än 0,05, som att skillnader föreligger. Ett värde under 0,05 innebär att det
är mindre än 5% chans att åsiktsskillnaderna uppkom till följd av slumpen.

5.2.1 Skillnader i engagemang mellan män och kvinnor

De kollektivanställda männens medelvärde på fråga 25 (om engagemang)
uppgick till 4,47 medan kvinnornas medelvärde uppgick till 4,30 (tabell 5:2).

25. Känslotillstånd inför ett arbetsgivarbyte

152 4,47 1,779

47 4,30 2,010

199 4,43 1,832 ,567

Man

Kvinna

Totalt

Antal svar Medelvärde
Standard
avvikelse Sign. nivå

Tabell 5:2 Mäns respektive kvinnors engagemangsnivå.

Kvinnornas medelvärde visade sig vara något lägre än männens.
Signifikansnivån 0,567 är dock mycket hög och bör tolkas som att det är hela
56,7% chans att slumpen har orsakat åsiktsskillnaderna. Med en signifikansnivå
på 0,567 går det inte med säkerhet att uttala sig om resultatet. Vi kan därför inte
uttala oss om huruvida engagemangsnivån mellan kollektivanställda män och
kvinnor skiljer sig åt.

5.2.2 Skillnader i engagemang med avseende på arbetsskift

Vid en titt på engagemangsnivån bland anställda som arbetar dags- respektive
kvällsskift visar undersökningen att engagemangsnivån mellan de olika
arbetsskiften är likartad (tabell 5:3).

25. Känslotillstånd inför ett arbetsgivarbyte

139 4,42 1,876

59 4,56 1,755

198 4,46 1,838 ,620

Dagsskift

Kvällsskift

Totalt

Antal svar Medelvärde
Standard
avvikelse Sign. nivå

Tabell 5:3 Engagemangsnivån på arbetsskiften.

Medelvärdet för anställda på dagsskift var 4,42 medan medelvärdet för de som
arbetar kvällsskift var något högre, 4,56. En effekt av ökat engagemang är enligt
Finegan (2000) lägre sjukfrånvaro. Ett flertal undersökningar har visat att
personer som arbetar kvälls- och nattskift tenderar att ha sämre fysisk och
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psykisk hälsa än dem som arbetar dagsskift, varför vi finner resultatet en aning
förvånande. Skillnaden mellan gruppernas medelvärde är dock mycket liten och
signifikansnivån 0,620 visar att det inte föreligger någon statistik säkerställd
skillnad i graden av engagemang mellan anställda med dags- respektive
kvällsskift.

5.2.3 Skillnader i engagemang med avseende på anställningsort

Företag Xs olika fabriker skiljer sig åt bl. a. beträffande automatiseringsgrad,
arbetsuppgifter och chefer, varför vi anser att arbetssituationen torde skilja sig åt
mellan de olika fabrikerna. Trots detta är engagemangsnivån mellan företagets
olika fabriker likartad (tabell 5:4).

25. Känslotillstånd inför ett arbetsgivarbyte

67 4,43 1,986

40 4,33 1,700

92 4,51 1,807

199 4,45 1,841 ,866

Fabrik1

Fabrik2

Fabrik3

Totalt

Antal svar Medelvärde
Standard
avvikelse Sign. nivå

Tabell 5:4 Engagemangsnivån på respektive fabrik.

Ur tabell 5:4 framgår det att fabrik 3 har starkast engagerad personal medan
fabrik 2 som är företagets mest automatiserade fabrik har den lägsta
engagemangsnivån. Medelvärdet för det övergripande påståendet om
engagemang är dock mycket likartat mellan företagets olika fabriker.
Signifikansnivån 0,866 bekräftar att det inte finns någon statistisk säkerställd
skillnad mellan anställdas grad av engagemang på företagets olika fabriker.

5.2.4 Åldersskillnader

För att undersöka huruvida de kollektivanställdas ålder påverkar graden av
engagemang genomförde vi ett korrelationstest. Ett korrelationstest innebär att
styrkan i sambandet mellan två variabler, här ålder och engagemang, undersöks.
I tabell 5:5 framgår det att de kollektivanställdas ålder korrelerar positivt mot
engagemang (på signifikansnivån 0,004).

Det betyder att det endast är 0,4% chans att slumpen gjorde så att det föreligger
skillnader mellan ålder och graden av engagemang. Signifikansvärdet är så lågt
att det går att hävda att engagemanget påverkas av åldern och att äldre
kollektivanställda tenderar att vara mer engagerade än yngre.
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,203

,004

195

Korrelation

Sig. nivå

Antal svar

2. Ålder

25.
Känslotillstånd

inför ett
arbetsgivarbyte

Tabell 5:5 Sambandet mellan ålder och engagemang.

Ålder och anställningstid tenderar att starkt korrelera (samvariera) på
arbetsplatser. Det vore därför tänkbart att de anställdas anställningstid, och inte
dess ålder, är faktorn som påverkar engagemanget. X är dock ett relativt ungt
företag där ytterst få har varit anställda i mer än fem år, varför vi hävdar att det
är åldern och inte anställningstiden som påverkar de kollektivanställdas
engagemangsnivå. Tänkbara förklaringar till att äldre tenderar att vara mer
engagerade än yngre anser vi vara att äldre torde vara mer mogna och ha större
förståelse för hur organisationer fungerar, vilket således påverkar
engagemangsnivån positivt.

5.3 Presentation av huvudkategoriernas resultat

Vi kommer i detta avsnitt att redovisa resultaten för de påståenden som verkade
som huvudpåståenden för kategorierna: Instrumentellt utbyte, ”Side-Bets”,
Arbetssätt & Organisationsform samt Tillfredsställelse av psykologiska behov.
Påståendena utformades i syfte att övergripande täcka respektive kategori av
engagemangsskapande faktorer. Vi menar att det är mycket svårt att konstruera
påståenden som övergripande behandlar samtliga påståenden inom respektive
kategori. Vi anser oss ha konstruerat påståenden som väl fångar respektive
kategori av engagemangsskapande faktorer men beroende på att påståendena
kan tolkas olika kan inte dess innehåll likställas med kategoriernas namn.

5.3.1 Instrumentellt utbyte

Påstående 27 fungerade som huvudpåstående för kategorin Instrumentellt utbyte
och syftade till att fånga de kollektivanställdas uppfattningar om lönenivån på X,
jämfört med andra företag i samma bransch. Enligt Kelman (1958) utgör
instrumentellt utbyte en av tre grunder för engagemang, varför vi fann det
intressant att undersöka huruvida belöningar, ersättningar etc. påverkar
kollektivanställdas engagemang.

Tabell 5:6 visar att påståendets medelvärde hamnade på 2,27, vilket kan tyckas
vara ett mycket lågt medelvärde. Vi anser dock inte att resultatet är
anmärkningsvärt lågt, utan snarare väntat. Ett flertal undersökningar har
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nämligen visat att de flesta anställda oavsett befattning och bransch anser sig
vara underbetalda.

27. Uppfattning om lönerna på X jämfört med
andra företag

89 35,3

57 22,6

37 14,7

41 16,3

4 1,6

3 1,2

2 ,8

233 92,5

17 6,7

2 ,8

252 100,0

1. Mycket låga

2

3

4

5

6

7. Mycket höga

Totalt

Ingen åsikt

Bortfall

Totalt

Antal svar Procent

Tabell 5:6 Uppfattningar om lönenivån på X.

I tabell 5:6 framgår det att nästan 90% av respondenterna uppgav ett värde
mellan 1-4. Det vanligaste svaret om uppfattningen om Xs löner, jämfört med
andra företag i samma bransch var värde 1 – mycket låga, vilket tillsammans
med värde 2 erhöll 58% av respondenternas svar.

5.3.2 ”Side-Bets”

Påstående 30 kan vid en första anblick tyckas vara likt vårt huvudpåstående nr.
25. Vi menar likt Cook et al (1993) att påstående 25 fångar individers känslor
och viljan av att stanna i organisationer. Syftet med påstående 30 var däremot att
fånga faktorer som låser individer vid organisationer.

Påstående nr. 30 (se bilaga 1) verkade som huvudpåstående för kategorin ”Side-
Bets” och syftade till att förklara de anställdas benägenhet att byta till ett
motsvarande arbete hos en annan arbetsgivare. Vi anser att individers
benägenhet att byta arbetsgivare till viss mån visar förekomsten av faktorer som
håller kvar anställda inom organisationer. Enligt Meyer et al (1993) kan
”continuance commitment”, vilket påverkar organisationer negativt, uppstå som
en följd av vissa kvarhållande faktorer (t. ex. arbetsplats nära hemmet, trevliga
arbetskamrater).

Vi menar att ett lågt värde på påstående 30 bör tolkas som att de anställda inte är
benägna att byta arbetsgivare och att det därmed finns faktorer som håller kvar
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dessa individer i organisationen. Vi menar vidare att de som uppgav ett högt
värde inte är främmande för att byta arbetsgivare och att de därmed inte känner
sig låsta vid organisationen. Resultatet (tabell 5:7) visar att de anställda inte
ställer sig främmande för att byta arbetsgivare. Vid undersökningstillfället var
de anställda på X drabbade av permitteringar, varsel om uppsägningar etc.,
något som vi tror påverkade de anställdas svar i denna fråga. Vi finner därför
inte resultatet anmärkningsvärt högt.

30. Ställningstagande vid erbjudande om motsvarande
arbete, hos en annan arbetsgivare

26 10,3

23 9,1

11 4,4

55 21,8

32 12,7

22 8,7

43 17,1

212 84,1

37 14,7

3 1,2

252 100,0

1. Tacka Nej, utan att tveka

2

3

4

5

6

7. Tacka Ja, utan att tveka

Totalt

Ingen åsikt

Bortfall

Totalt

Antal svar Procent

Tabell 5:7 Anställdas benägenhet att byta arbetsgivare.

Det mest förekommande svaret i påstående 30 (tabell 5:7) var värde 4 (21,8% av
respondenterna uppgav detta värde). Vi noterar även att mer än 15% av
respondenterna inte uppgav något svarsvärde, vilket gör att resultaten bör tolkas
med viss försiktighet. Vi finner det troligt att gruppen individer som inte uppgav
sin åsikt är mer benägna att lämna organisationen än de som uppgav sin åsikt. Vi
finner nämligen inte någon anledning till varför de individer som vill stanna i
organisationen inte uppger den åsikten.

5.3.3 Arbetssätt & Organisationsform

Påstående nr. 49 (se bilaga 1) beskriver hur de kollektivanställda anser att den
rådande organisationsformen fungerar. Syftet med påståendet var att undersöka
om anställdas engagemang kunde härledas till arbetsgruppen, chefen, företagets
mål etc.
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49. Uppfattning om hur Xs organisationsform fungerar

9 3,6

14 5,6

37 14,7

78 31,0

36 14,3

27 10,7

16 6,3

217 86,1

32 12,7

3 1,2

252 100,0

1. Mycket dåligt

2

3

4

5

6

7. Mycket bra

Totalt

Ingen åsikt

Bortfall

Totalt

Antal svar Procent

Tabell 5:8 Uppfattningar om Xs organisationsform.

Ett högt värde är att betrakta som att de kollektivanställda anser att den rådande
organisationsformen fungerar mycket bra medan ett lågt värde är att betrakta
som att de anser att organisationsformen fungerar mycket dåligt (tabell 5:8).
Värde 4 erhöll klart flest svar, mer än dubbelt så många som det näst mest valda
svarsalternativet.

Vi noterar även i detta påstående att ett stort antal respondenter uppgav
svarsalternativet – ingen åsikt. En tänkbar anledning till varför ett stort antal
respondenter inte uppgav sin åsikt, anser vi vara bristande kunskap om
organisationsformen. Åsikterna bland gruppen av anställda som inte uppgav sin
åsikt anser vi inte behöver skilja sig från dem som uppgav sin åsikt. Detta
eftersom bristande kunskap om organisationsformen torde förekomma bland
individer med såväl positiv som negativ inställning mot organisationsformen. Vi
tolkar påståendets medelvärde på 4,21 (med en standardavvikelse på 1,45) som
att de kollektivanställda anser att den rådande organisationsformen fungerar
tillfredsställande.

5.3.4 Tillfredsställelse av psykologiska behov

Individers psykologiska behov kan tillfredsställas på många olika sätt, vilket
medför svårigheter med att konstruera ett lämpligt huvudpåstående till kategorin
Tillfredsställelse av psykologiska behov. I vårt huvudpåstående (påstående 13 i
enkäten) valde vi att beröra individers känsla av betydelse på arbetet eftersom vi
anser att många av individers psykologiska behov väl tillgodoses om de känner
sig betydelsefulla. Ett högt värde tolkar vi som att de anställda känner sig
mycket betydelsefulla medan vi tolkar ett lågt värde som att de inte känner sig
alls betydelsefulla.
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13. Individens känsla av betydelse på arbetet

17 6,7

25 9,9

30 11,9

57 22,6

48 19,0

32 12,7

26 10,3

235 93,3

16 6,3

1 ,4

252 100,0

1. Inte alls betydelsefull

2

3

4

5

6

7. Mycket betydelsefull

Totalt

Ingen åsikt

Bortfall

Totalt

Antal svar Procent

Tabell 5:9 Individers känsla av betydelse.

Tabell 5:9 redogör för hur svaren i påstående 13 fördelade sig. Värdena 4 och 5
erhöll klart flest svar, varefter värdena 2, 3, 6 och 7 erhöll relativt likartat antal
svar. Påståendets medelvärdet kom att hamna på 4,25 med en standardavvikelse
på 1,70. Vi tolkar svaren som att en klar majoritet av de kollektivanställda på X
känner att de är av betydelse och att ytterst få känner sig helt betydelselösa på
arbetet.

5.4 Åsiktsskillnader i delpåståenden om engagemang

5.4.1 Åsiktsskillnader med avseende på kön

Bland de påståenden som vi ställde i enkäten förelåg det åsiktsskillnader mellan
män och kvinnor, på signifikansnivån 5%, i tio fall (se bilaga 3). Studeras
resultaten i tabell 1 (bilaga 3) framgår det att kvinnors medelvärde, nästan
uteslutande, är lägre än männens. Kvinnor kände sig bl. a. mindre uppskattade,
mindre betydelsefulla och de ansåg sig ha mindre utvecklande arbetsuppgifter än
vad männen ansåg. Vi finner det anmärkningsvärt att kvinnornas svarsresultat
tenderade att vara lägre än männens, eftersom det inte förelåg någon statistisk
säkerställd skillnad i graden av engagemang mellan könen (jmfr. tabell 5:2).

En förklaring till att åsiktsskillnaderna i påståendena inte ledde till skillnader i
graden av engagemang är att det fanns ett flertal andra påståenden i enkäten som
korrelerade starkare med engagemang (påstående 25), vilka därmed påverkade
respondenternas uppfattningar om engagemanget mer. En annan förklaring till
att engagemangsnivån var likartad trots att kvinnor i ett flertal påståenden var
mer negativa än männen är att vissa av påståendena där det förelåg
åsiktsskillnader hade hög inbördes korrelation. Innebörden av detta är att några
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av de tio påståendena förklarar samma del av individernas engagemang, varför
antalet variabler som påverkar engagemangsnivån skulle kunna sägas vara färre
än tio. Vi utesluter dock inte att resultaten även kan förklaras av att vi inte
fångade begreppet engagemang på ett korrekt sätt eller att undersökningen
missade att ta upp engagemangsrelaterade variabler som uppfattas bättre av
kvinnor än män.

5.4.2 Skillnader i åsikter mellan anställda med dags- respektive kvällsskift

Vi anser att åsiktsskillnaderna mellan anställda på dagsskift och kvällsskift är att
betrakta som mycket små eftersom antalet variabler med åsiktsskillnader, på
signifikansnivån 5%, mellan dessa grupper av anställda endast uppgick till fyra
stycken (tabell 5:10).

171 6,32 1,066

68 5,88 1,502

239 6,20 1,219

170 5,53 1,573

68 4,93 1,934

238 5,36 1,702

156 4,46 1,765

61 3,75 1,578

217 4,26 1,739

141 4,55 1,614

60 3,88 1,637

201 4,35 1,646

Dagsskift

Kvällsskift

Totalt

Dagsskift

Kvällsskift

Totalt

Dagsskift

Kvällsskift

Totalt

Dagsskift

Kvällsskift

Totalt

14. Kännedom kring egna
ansvarsområden

18. Delaktighet vid beslut om hur
arbetsuppgifter skall utföras

37. Bemötande vid framförande
av personliga åsikter

44. Förekomst av tydliga mål

Antal svar Medelvärde
Standard
avvikelse

Tabell 5:10 Åsiktsskillnader mellan anställda på dags- respektive kvällsskift.

Ur tabell 5:10 framgår det att åsiktsskillnaderna var starkast i påståendena
beträffande hur individerna bemöts när de framför egna åsikter samt hur de
uppfattar förekomsten av tydliga arbetsmål. I samtliga fall där åsikterna skilde
sig åt uppgav anställda med dagsskift högre värden än anställda med kvällsskift.
Vi finner detta anmärkningsvärt eftersom anställda med kvällsskift uppgav sig
vara något mer engagerade, än de som arbetar dagsskift (om än långt ifrån
statistiskt säkerställt).
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5.4.3 Skillnader i åsikter mellan de olika fabrikerna

Beträffande åsiktsskillnader mellan anställda på företagets olika fabriker förelåg
det skillnader, på signifikansnivån 5%, i 16 variabler (tabell 2, bilaga 3).
Arbetsförhållandena på företagets olika fabriker skiljer sig åt t. ex. beträffande
arbetsuppgifter, chefer och arbetsmiljö, varför vi även finner det naturligt att det
förelåg åsiktsskillnader i en del påståenden. I nästan samtliga av de 16
variablerna där det förelåg åsiktsskillnader visade resultaten att det endast
förelåg åsiktsskillnader (på signifikansnivån 5%) mellan två av de tre fabrikerna.
Resultaten i tabell 2 (bilaga 3) visar inte på några direkta tendenser som t. ex. att
anställda på fabrik 1 uppgav mer negativa svar än anställda på fabrik 3.
Engagemangsnivån på företagets olika fabriker var likartad (tabell 5:4), vilket vi
tolkar som att anställda på företagets fabriker är olika nöjda med olika moment
och att engagemangsnivån på fabrikerna, trots åsiktsskillnaderna, är likartad.

5.4.4 Åsiktsskillnader med avseende på ålder

För att undersöka åsiktsskillnader med avseende på ålder genomförde vi ett
korrelationstest mellan variabeln ålder och enkätens övriga variabler. Vi fann att
det förelåg säkerställda skillnader (på signifikansnivån 5%) i 13 variabler (se
tabell 3, bilaga 3). I nästan samtliga fall tenderade äldre anställda att uppge mer
positiva svar än yngre anställda, något som även avspeglas i att engagemanget
korrelerar (samvarierar) positivt med åldern (se tabell 5:5).

Bland de påståenden som korrelerade starkast mot ålder märks bl. a. intresse av
information, intresse av hur det går för företaget och förtroende för företagets
ledning. Förklaringen till dessa åsiktsskillnader anser vi beror på att individers
kunskap, mognad och förståelse för organisationer ökar med åldern. Vi finner
det även intressant att påstående 30 korrelerade negativt mot åldern. Äldre
kollektivanställda uppgav sig vara mindre benägna att byta arbetsgivare vilket
kan innebära att de är mer påverkade av kvarhållande faktorer, s. k. ”Side-Bets”
än yngre.

5.5 Avslutande diskussion kring empirin

Vi anser det vara rimligt att t. ex. chefers agerande, arbetsuppgifternas innehåll
och karaktär skiljer sig åt mellan olika fabriker och arbetsskift och att den
dagliga arbetssituation därför skiljer sig åt för olika grupper av anställda.
Beroende på att arbetssituationerna skiljer sig åt anser vi det vara naturligt att
det föreligger åsiktsskillnader mellan anställda på företagets olika fabriker och
arbetsskift. Däremot menar vi att arbetsförhållandena för män respektive
kvinnor inte torde skilja sig åt, varför det är anmärkningsvärt att det i ett flertal
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fall förelåg åsiktsskillnader mellan män och kvinnor, där kvinnorna tenderade att
vara mer negativa än männen.

Vår undersökning visar på ett flertal fall där gruppers åsiktsskillnader, i
påståenden som enligt teorin påverkar engagemang, står i motsatt förhållande till
dess upplevda engagemangsnivå. Exempelvis fanns det statistiskt säkerställda
åsiktsskillnader i fyra påståenden mellan anställda som arbetar dags- och
kvällsskift. Trots att anställda som arbetar kvällsskift uppgav ett högre
engagemang än de som arbetar dagsskift var de i samtliga fall, där det förelåg
åsiktsskillnader, mer negativa än de som arbetar dagsskift. Vi finner föregående
beskrivning av åsiktsskillnader och engagemangsnivå motstridig och delar
därför Katzenbachs (2000) uppfattning om att det är svårt att dra slutsatser om
individers engagemangsnivå utifrån enskilda påståenden.

För att det skall vara möjligt att förklara vad som påverkar individers
engagemang menar vi istället att det krävs mer övergripande faktorer än
enskilda moment/händelser. Vi har, i syfte att få klarhet i de bakomliggande
faktorerna till kollektivanställdas engagemang, genomfört faktoranalys på
svarsmaterialet, vars utfall vi redogör för i nästa kapitel.
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6 Faktor- och regressionsanalys

6.1 Tillvägagångssätt

Efter att vi i empirin gav en överblick över hur respondenterna svarade övergår
vi i detta kapitel till att analysera svarsmaterialet. Genom att använda faktor- och
regressionsanalys avser vi besvara vår första problemformulering, att identifiera
de faktorer som påverkar kollektivanställdas engagemang. Kapitlet inleds med
analyser av vad som skapar engagemang inom kategorierna Arbetssätt &
Organisationsform och Tillfredsställelse av psykologiska behov, varefter vi
avslutar kapitlet med att övergripande analysera vad som påverkar
kollektivanställdas engagemang.

Genom faktoranalys söker vi bakomliggande faktorer till individers
engagemang. För att undvika snedvridna faktorer plockade vi bort de variabler (i
respektive analys) som hade högst inbördes korrelation. Vi valde att sätta
gränsen mellan faktorerna vid ca. 20, d.v.s. den starkaste faktorns egenvärde
skulle inte vara mer än 20 gånger så högt som den svagaste faktorns egenvärde.
I analysen av de bakomliggande faktorerna valde vi sedermera att enbart
koncentrera oss på faktorer med egenvärde över ett. I syfte att erhålla oberoende
faktorer använde vi oss av roterande faktoranalys. Analyserna genomfördes i
statistikprogrammet SPSS och tillvägagångssättet utarbetades i samråd med
Sjöström (2001).

6.2 Engagemang inom kategorin Arbetssätt &
Organisationsform

6.2.1 Tolkning av faktorer inom kategorin Arbetssätt & Organisationsform

En faktoranalys av svarsmaterialet inom kategorin Arbetssätt &
Organisationsform visade att fyra bakomliggande faktorer förklarar stor del av
de kollektivanställdas engagemang inom denna kategori. Faktorerna utläses
kolumnvis och beskrivs i tabell 6:1. De siffror som står angivna i tabellen
berättar hur mycket respektive bakomliggande faktor korrelerar mot de olika
variablerna. Faktor ett består således av delar från variablerna 7, 38 och 39.
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  ,505  

   ,793

,592   ,500

,891    

,869    

 ,796   

 ,794   

 ,564 ,510  

  -,833  

5. Utnyttjande av arbetskapacitet

6. Uppfattning om att vara mer lämpad för andra arbetsuppg.

7. Grad av ansträngning i arbetet

38. Relation till chefer

39. Chefers benägenhet att lyssna till åsikter och idéer

43. Förekomst av rimliga mål

44. Förekomst av tydliga mål

47. Uppfattning om hur arbetsgruppen fungerar

48. Uppfattning om skillnader mellan hur mycket medarbetare
anstränger sig

1 2 3 4

Faktorer

Tabell 6:1 Bakomliggande faktorer till engagemang inom Arb. sätt & Org. form.

Problemet vid faktoranalys är att tolka vad dessa variabler har gemensamt och
förse respektive faktor med ett namn. Variabler som korrelerar starkt (högt
absolut värde) påverkar respektive faktor mer än de som korrelerar svagt, vilket
bör hållas i minnet vid sökandet efter den bakomliggande faktorn. Tolkningen
av faktorerna är subjektiv och kan vara mycket svår. Görs analyser på stora
material blir resultatet en faktorisering som i bästa fall är svårtolkad och i sämsta
fall obegriplig (Lindström & Sjöström, 2001).

Den första faktorn (tabell 6:1) berör främst relationen till chefer och chefers
benägenhet att lyssna eftersom dessa variabler korrelerar starkast mot faktor ett.
Vi har därför valt att benämna faktor 1 ”chefer”. Den andra faktorn beskriver
uppfattningar om arbetsmål samt uppfattningar om hur arbetsgruppen fungerar.
Faktorns tyngdpunkten ligger på arbetsmål eftersom påstående 43 och 44 är de
variabler som korrelerar starkast mot faktor 2 och vi har därför valt att benämna
faktor 2 ”arbetsmål”.

Faktor tre påverkas främst av variabel 48 - skillnader mellan hur mycket
medarbetare anstränger sig. De kollektivanställda på X arbetar i arbetsgrupper.
Vi anser därför att uppfattningar om skillnader mellan hur mycket medarbetare
anstränger sig berör åsikter om medarbetare i dess arbetsgrupp. Eftersom även
variabel 47 - uppfattning om hur arbetsgruppen fungerar - korrelerar mot faktor
tre, har vi valt att benämna faktor 3 ”arbetsgrupp”. Den fjärde faktorn korrelerar
mot variabel sex och sju. Variabel sex - uppfattning om att vara mer lämpad för
andra arbetsuppgifter - korrelerar dock betydligt starkare mot faktor 4 än vad
variabel sju gör, varför vi anser att faktor 4 berör huruvida individerna känner
sig rätt placerade inom organisationen.
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6.2.2 Förklarad varians inom kategorin Arbetssätt & Organisationsform

De fyra bakomliggande faktorerna till engagemang inom kategorin Arbetssätt &
Organisationsform, vilka vi redogjorde för i föregående avsnitt, är de faktorer
som i tabell 6:2 har ett egenvärde över ett.

3,083 34,253 34,253 2,101 23,339 23,339

1,148 12,750 47,003 1,901 21,120 44,459

1,104 12,271 59,274 1,255 13,947 58,406

1,052 11,691 70,966 1,130 12,560 70,966

,828 9,202 80,168

,713 7,923 88,091

,462 5,132 93,223

,413 4,586 97,809

,197 2,191 100,000

Faktor

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Egenvärde
Förklarad

varians i %
Kumulativ
förklaring Egenvärde

Förklarad
varians i %

Kumulativ
förklaring

Varians Roterad varians

Tabell 6:2 Förklarad varians inom kategorin Arbetssätt & Organisationsform.

I tabell 6:2 ges förklaringen att fyra bakomliggande faktorerna tillsammans
förklarar 71% av variationen som ursprungligen skapades av samtliga variabler
inom kategorin. Det är således möjligt att ersätta samtliga påståenden som vi
ställde i enkäten, inom kategorin Arbetssätt & Organisationsform med fyra nya
påståenden som förklarar 71% av vad det totala antalet påståenden gjorde.
Tabell 6:2 ger även förklaringen att faktor 1 ”chefer” förklarar mest av
engagemanget inom kategorin Arbetssätt & Organisationsform varefter
faktorerna ”arbetsmål”, ”arbetsgrupp” och ”placering” följer i tur och ordning.

6.2.3 Förklaringar till uppfattningar om organisationsformen

Enligt teorin går det att engagera individer genom väl anpassade arbetssätt och
organisationsformer. Vi anser det därför vara intressant att reda ut om de
bakomliggande faktorerna till engagemang inom kategorin Arbetssätt &
Organisationsform även förklarar individers uppfattningar om hur företagets
organisationsform fungerar. Efter en regressionsanalys mellan påstående 49
(huvudpåstående för kategorin Arbetssätt & Organisationsform) och de
bakomliggande faktorerna till engagemang inom kategorin, framkom det att
endast faktor 1 ”chefer” och faktor 2 ”arbetsmål” ger säkerställda förklaringar
till de kollektivanställdas uppfattningar om hur organisationsformen fungerar.
Vid våra regressionsanalyser har vi valt att studera regressionsvärden m. h. t.
frihetsgrader. Detta eftersom en justering till antalet frihetsgrader tar hänsyn till



51

antal variabler i respektive modell, vilket medför att modellerna inte ger högre
värden enbart p. g. a. att de består av flera variabler.

,440 ,193 ,187

,539 ,290 ,279

Modell

1

2

Varians
Regressions

värde

Regression
m. h. t.

frihetsgrader

Modell 1 innehåller faktor 2 ”arbetsmål".
Modell 2 innehåller faktor 2 "arbetsmål" och faktor 1 "chef".

Tabell 6:3 Reg.analys av vad som påverkar uppfattningar om org. formen.

Engagemang i form av faktorerna ”arbetsgrupp” och ”placering” visade sig, vid
ett statistiskt test, inte påverka kollektivanställdas uppfattningar om hur
organisationsformen fungerar. Tabell 6:3 visar hur mycket av svaren i påstående
49 (om organisationsformen) som de bakomliggande faktorerna till
engagemang, inom kategorin Arbetssätt & Organisationsform, förklarar. Modell
1 består av faktor 2 - ”arbetsmål” och förklarar 18,7 % av hur de anställda
uppfattar organisationsformen. I modell 2 redovisas förklaringsgraden av
faktorerna ”arbetsmål” och ”chefer”. Faktor 1 - ”chefer” förklarar ytterligare 9,2
% av svaren i påstående 49 och tillsammans förklarar dessa faktorer till
engagemang 27,9% av de kollektivanställdas uppfattningar om hur
organisationsformen fungerar.

6.2.4 Diskussion kring engagemang inom kategorin Arbetssätt &
Organisationsform

Individers engagemang kan enligt teorin ökas av ett flertal faktorer som vi
placerat i kategorin Arbetssätt & Organisationsform. Vi har efter att ha
genomfört faktoranalys på svarsmaterialet funnit att de kollektivanställdas
engagemang inom kategori Arbetssätt & Organisationsform påverkas av
faktorerna ”chefer”, ”arbetsmål”, ”arbetsgrupp” och ”placering”. Vi anser att vår
tolkning av vad som påverkar kollektivanställdas engagemang, inom kategorin
Arbetssätt & Organisationsform, mycket liknar de faktorer som presenteras i
teorin (jmfr. figur 3:2).

I syfte att ta reda på om våra bakomliggande faktorer till engagemang, statistiskt
säkert, påverkar de kollektivanställdas engagemang utförde vi ett stabilitetstest
av faktorerna i SPSS. Testet visade att faktorerna ”arbetsgrupp” och ”placering”
inte var stabila, vilket innebär att de inte ger någon säkerställd förklaring till
kollektivanställdas engagemang.
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Figur 6:1 Faktorer till engagemang inom kategorin Arbetssätt & Org. form.

Vi menar m. h. t. stabilitetstestet att det främst är faktorerna ”chefer” och
”arbetsmål” (figur 6:1) som påverkar de kollektivanställdas engagemang, inom
kategorin Arbetssätt & Organisationsform. Vår genomförda regressionsanalys
(6.2.3) visade även att engagemang genom faktorerna ”chefer” och ”arbetsmål”,
till viss del, förklarar de kollektivanställdas uppfattningar om hur företagets
organisationsform fungerar.

6.3 Engagemangsskapande faktorer inom kategorin
psykologiska behov

Enligt teorin påverkas individers engagemang starkt av känslor och
tillfredsställelse av psykologiska behov. Katzenbach (2000) m. fl. hävdar att det
är när individer blir engagerade i organisationer genom känslomässig
tillfredsställelse som dess engagemang ger upphov till gynnsamma effekter för
företag. Meyer et al (1993) delar detta synsätt och menar att det främst är
åtgärder inom denna kategori av engagemangsskapande faktorer som bidrar till
att ”affective commitment” uppstår.

6.3.1 Tolkning av faktorer inom kategorin psykologiska behov

Tabell 6:4 redogör för innehållet i de faktorer som påverkar kollektivanställdas
engagemang inom kategorin psykologisk tillfredsställelse (på arbetet). Faktor 1
korrelerar starkt mot påståendena 11, 12, 16, 17 och 18, vilka kännetecknas av
delaktighet och kännedom om organisationen. Vi menar att påstående 16, 17 och
18 innehåller delaktighet, dessutom anser vi att påståendena som rör kännedom
om medarbetares ansvarsområden och företagets produkter (11 och 12) också
bär drag av delaktighet. Individer med god kännedom om den organisation de
tillhör anser vi har ”vilja” och intresse för företaget, vilket medför att de även
känner sig delaktiga i organisationen. Vi har därför valt att benämna faktor 1
”delaktighet”.

Bakomliggande faktorer till
engagemang inom kategorin

Arbetssätt & Org. form.

1. Chefer

2. Arbetsmål
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Den andra faktorn innehåller delar av variablerna stämning och erhållande av
information, därtill korrelerar psykisk stimulans och uppfattningar om
regelverket mot faktor 2. Vi finner att den gemensamma nämnaren kring dessa
variabler rör atmosfären på företaget och vi benämner således faktor 2
”atmosfär”.

 ,617   
  ,591  

,641    

,786    

  ,755  
  ,648  

,772    

,725    
,650    

 ,534   

   ,750

   ,702
 ,526   

,544  ,410  

 ,789   

8. Uppfattning om huruvida X delger sina anställda tillräckligt med info
10. Intresse av information om företagets situation

11. Kännedom kring företagets produkter

12. Kännedom kring chefer och medarbetares ansvarsomr.

14. Kännedom kring egna ansvarsområden
15. Tillräcklig ansvarsmängd

16. Förekomst av att chef rådfrågar vid beslut

17. Delaktighet vid beslut om avdelningens produktionsmål
18. Delaktighet vid beslut om hur arbetsuppgifter skall utföras

21. Uppfattning om psykisk stimulans på arbetet

22. Förekomst av stress

23. Förekomst av rädsla för att göra fel
24. Förekomst av nödvändiga regler

33. Innehav av intressanta arbetsuppgifter

36. Stämningen på X

1 2 3 4

Faktorer

Tabell 6:4 Bakomliggande faktorer till engagemang inom kategorin psyk. behov.

Den gemensamma nämnaren för faktor 3 anser vi berör tilldelningen av ansvar
eftersom variablerna 14 och 15 direkt kan härledas till detta område. Faktor 3
benämner vi därför ”ansvar”. I faktor 4 ingår variablerna stress och rädsla för att
göra fel, vilket vi sammankopplar med osäkerhet i arbetet och vi har därför valt
att benämna faktor 4 ”osäkerhet”.

6.3.2 Förklarad varians inom kategorin psykologiska behov

Den varians som de bakomliggande faktorerna till engagemang inom kategorin
Tillfredsställelse av psykologiska behov; ”delaktighet”, ”atmosfär”, ”ansvar”
och ”osäkerhet” förklarar, beskrivs i tabell 6:5. Tabellen visar hur stor del av
variansen i svarsmaterialet som respektive faktor förklarar samt faktorernas
kumulativa förklaring.

Faktor 1 ”delaktighet” förklarar störst del av variansen i svarsmaterialet medan
faktor 2 ”atmosfär” förklarar näst mest o. s. v. Tillsammans förklarar de fyra
bakomliggande faktorerna till engagemang inom kategorin Tillfredsställelse av
psykologiska behov 57,8% av svarsvariationerna som samtliga påståenden inom
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kategorin orsakade (tabell 6:5). För vår målpopulation ersätter vi därför samtliga
engagemangsskapande faktorer inom kategorin Tillfredsställelse av
psykologiska behov med våra fyra nya bakomliggande faktorer, vilka
tillsammans förklarar 57,8% av den varians som det totala antalet variabler inom
kategorin orsakade.

4,614 30,762 30,762 3,257 21,712 21,712

1,556 10,374 41,137 2,134 14,227 35,938

1,385 9,236 50,372 1,874 12,496 48,434

1,113 7,423 57,795 1,404 9,361 57,795

,908 6,055 63,851

,848 5,654 69,504

,789 5,261 74,766

,613 4,090 78,855

,577 3,845 82,700

,519 3,457 86,157

,497 3,314 89,471

,489 3,263 92,734

,427 2,849 95,583

,387 2,581 98,165

,275 1,835 100,000

Faktor

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Egenvärde
Förklarad

varians i %
Kumulativ
förklaring Egenvärde

Förklarad
varians i %

Kumulativ
förklaring

Varians Roterad varians

Tabell 6:5 Förklarad varians inom kategorin psykologiska behov.

6.3.3 Förklaringar till individers känsla av betydelse

Huvudpåståendet inom kategorin Tillfredsställelse av psykologiska behov
berörde individers känsla av betydelse på arbetet. För att ta reda på om de
bakomliggande faktorerna till engagemang inom kategorin Tillfredsställelse av
psykologiska behov påverkar individers känsla av betydelse genomförde vi en
regressionsanalys mot kategorins huvudpåstående (nr. 13 i enkäten). De resultat
vi erhöll visar att kollektivanställdas känsla av betydelse på arbetet, till viss del
förklaras av engagemang genom faktorerna ”delaktighet”, ”ansvar” och
”atmosfär” (tabell 6:6).
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,454 ,206 ,201

,584 ,341 ,333

,683 ,467 ,457

Modell

1

2

3

Varians
Regressions

värde

Regression
m. h. t. 

frihetsgrader

Modell 1 innehåller faktor 1 "delaktighet".
Modell 2 innehåller faktor 1 "delaktighet" och faktor 3 "ansvar".
Modell 3 innehåller faktor 1 "delaktighet", faktor 3 "ansvar" och faktor 2
"atmosfär".

Tabell 6:6 Regressionsanalys av faktorer som påverkar känslan av betydelse.

Av de bakomliggande faktorer till engagemang inom kategorin Tillfredsställelse
av psykologiska behov förklarar faktor 1 ”delaktighet” mest av hur
betydelsefulla individer känner sig på arbetet (modell 1, tabell 6:6). I modell 2
beskrivs förklaringsgraden av faktor 1 ”delaktighet” och faktor 3 ”ansvar”
tillsammans. Faktorn ”ansvar” förklarar ytterligare 13,2%, vilket gör att de
tillsammans förklarar 33,3% av hur betydelsefulla individerna känner sig. I
modell 3 ingår även faktor 2 ”atmosfär”, vilket medför att förklaringsgraden av
hur betydelsefulla de kollektivanställda känner sig på arbetet stiger till 45,7%.
De tre faktorerna till engagemang förklarar således 45,7% av hur betydelsefulla
kollektivanställda känner sig på arbetet. Vidare är det intressant att notera att
faktorn ”osäkerhet”, där variablerna stress och rädsla för att göra fel i arbetet
ingår, inte ger någon förklaring till hur betydelsefulla individer känner sig på
arbetet.

6.3.4 Diskussion kring engagemang inom kategorin psykologiska behov

I enkäten delade vi in påståendena om engagemang, inom kategorin psykologisk
tillfredsställelse, i sju grupper (se figur 3:2). Efter genomförd faktoranalys av
svarsmaterialet har vi reducerat ned antalet undergrupper som påverkar
individers engagemang inom kategorin psykologisk tillfredsställelse till fyra;
”delaktighet”, ”atmosfär”, ”ansvar” och ”osäkerhet i arbetet”.

Vi utförde ett stabilitetstest bland dessa faktorer för att klarställa dess statistiska
säkerhet. Stabilitetstestet uppgav att faktor 4 ”osäkerhet” inte var stabil och vi
kan därmed inte hävda att den påverkar individers engagemang. Vi menar därför
att de sju grupperna av påståenden inom kategorin Tillfredsställelse av
psykologiska behov (figur 3:2) kan ersättas med faktorerna ”delaktighet”,
”atmosfär” och ”ansvar” för vår målpopulation (figur 6:2). Vi finner det
intressant att faktorn ”osäkerhet” som innehåller variablerna stress och rädsla för
att göra fel i arbetet inte påverkar kollektivanställdas engagemang.
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Figur 6:2 Faktorer till engagemang inom kategorin psykologiska behov.

Att medarbetare känner sig betydelsefulla är enligt teorin kring engagemang
mycket viktigt för att ett känslomässigt engagemang skall uppstå. Känslomässigt
engagerade individer leder enligt Meyer et al (1993) till positiva effekter för
företag. Vi fann det därför intressant att undersöka om de bakomliggande
faktorerna till engagemang inom kategorin Tillfredsställelse av psykologiska
behov förklarar individers känsla av betydelse på arbetet. De tre bakomliggande
faktorerna till engagemang visade sig korrelera positivt mot påstående 13
(känsla av betydelse), vilket innebär att förbättrade värden på faktorerna leder
till att de kollektivanställda känner sig mer betydelsefulla.

6.4 Analys av bakomliggande faktorer till engagemang.

De faktorer som enligt teorin påverkar individers engagemang delade vi i
referensramen in i fyra övergripande kategorier, vilka även utgjorde grenarna i
enkätens trädstruktur (figur 3:2). Vi ämnar i detta avsnitt att undersöka om dessa
kategorier av engagemangsskapande faktorer även kan anses gäller för
kollektivanställda eller om dess ”träd” består av andra ”grenar”.

6.4.1 Bakomliggande faktorer till engagemang

Efter en faktoranalys av svarsmaterialet framgick det att kollektivanställdas
engagemang främst påverkas av sex bakomliggande faktorer (tabell 6:7).

3. Ansvar2. Atmosfär

1. Delaktighet

Bakomliggande faktorer till
engagemang inom

kategorin Tillfredsställelse
av psykologiska behov
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  ,739    

    ,465  

  ,496 ,559   

   ,491  ,412

  ,450 ,609   

,671      

,735      

,419      

   ,538   

  ,691    

,739      

,685      

    ,666  

    ,626  

   ,732   

 ,822     

 ,699     

 ,772     

     ,835

,436 ,404 ,470    
    -,529  

    ,415  

5. Utnyttjande av arbetskapacitet

6.Uppfattning om att vara mer lämpad för andra
arbetsuppg.

7. Grad av ansträngning i arbetet

9. Uppfattning om hur företagsledningen delger
känslig info

10. Intresse av information om företagets situation

11. Kännedom kring företagets produkter

12. Kännedom kring chefer och medarbetares
ansvarsomr.

13. Individens känsla av betydelse

14. Kännedom kring egna ansvarsområden

15. Tillräcklig ansvarsmängd

17. Delaktighet vid beslut om avdelningens
produktionsmål

18. Delaktighet vid beslut om hur arbetsuppgifter
skall utföras

22. Förekomst av stress

23. Förekomst av rädsla för att göra fel

24. Förekomst av nödvändiga regler

27. Uppfattning av lönenivån på X jämfört med andra
företag

28. Uppfattning av lönenivå jämfört med
arbetskamrater

29. Uppfattning av löneförbättring vid hårt arbete

31. Möjlighet att få ett likvärdigt arbete

32. Innehav av utvecklande arbetsuppgifter
47. Uppfattning om hur arbetsgruppen fungerar

48. Uppfattning om skillnader mellan hur mycket
medarbetare anstränger sig

1 2 3 4 5 6
Faktorer

Tabell 6:7 Faktorer som påverkar kollektivanställdas engagemang.

De variabler som främst påverkar faktor 1 rör delaktighet och kännedom om
företaget, vilket visas genom att variablerna 11, 12, 17 och 18 starkt korrelerar
mot faktor 1. Vi anser att det går att skönja drag av delaktighet, även inom
variablerna kännedom kring organisationen eftersom det rör sig om en
helhetsbild och förståelse för organisationen. Vi har därför valt att benämna
faktor 1, den faktor som påverkar kollektivanställdas engagemang mest,
”delaktighet”.

Den andra faktorn korrelerar mot variablerna 27, 28, 29 och 32, vilka nästan
uteslutande berör monetär ersättning. Vi anser att innehållet i faktorn är mycket
likt det teorin benämner Instrumentellt utbyte. Vi anser att benämningen
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Instrumentellt utbyte kan vara svår att förstå, dessutom anser vi att de
ersättningar och förmåner som kollektivanställda erhåller, nästan uteslutande är i
form av lön, varför vi har valt att benämna faktor 2 ”lön”.

Utnyttjande av arbetskapacitet och ansvarstagande är variabler som korrelerar
mot faktor 3, därtill korrelerar även variablerna 7, 10 och 32 mot faktor 3. Vid
utformandet av faktorns benämning valde vi att koncentrera oss på variablerna
arbetskapacitet och ansvar eftersom de korrelerade betydligt starkare mot faktor
3, än övriga variabler. Vi anser att ett lämpligt sammanfattande begrepp, som
täcker variablernas innehåll, på faktor 3 är ”arbetsuppgifters innehåll”.

De variabler som påverkar faktor 4 är påstående 7, 9, 10, 24 och 32, av dessa
korrelerar påstående 10 och 24 starkast mot faktor 4. Vi anser att påståendena
som korrelerar mot faktor 4 berör synpunkter om hur företaget styrs samt
förtroende och trygghet, varför vi valde att benämna faktor 4 ”styrnings- och
personalfilosofi”. Vi ansåg det vara mycket svårt att finna en gemensam
nämnare som beskriver innebörden av faktor 4. Att namnge faktorer anser vi
dock vara nödvändigt om en faktoranalys skall vara meningsfull. Vi vill därför
råda läsaren att tolka vår benämning av faktor 4 med försiktighet.

De variabler som korrelerar starkast mot faktor 5 är förekomst av stress och
rädsla för att göra fel i arbetet. Därutöver korrelerar även påståendena 6, 47 och
48 mot faktor 5, vilka vi anser berör huruvida individer är rätt placerade inom
organisationen, eller ej. Vi menar att stress och rädsla för att göra fel i arbetet
torde förekomma mer frekvent bland individer som inte känner sig säkra i sitt
arbete, vars kvalifikationer inte matchar med dess arbetsuppgifter. Vi finner att
den gemensamma nämnaren i denna faktor rör matchningen av anställdas
kvalifikationer med lämpliga arbetsuppgifter och vi har därför valt att benämna
faktor 5 ”matchning”. Faktor 6 består endast av två variabler. Av dessa två
korrelerar nr. 31 möjlighet att få ett likvärdigt arbete klart starkast. Vid
benämning av faktor 6 lade vi därför mest vikt vid detta påstående och valde att
benämna faktor 6 ”arbetsmarknadsläget”.

6.4.2 De bakomliggande faktorernas förklarade varians

Den varians i svarsmaterialet som de sex bakomliggande faktorerna till
kollektivanställdas engagemang förklarar beskrivs i tabell 6:8. Vid en titt i
kolumnen för roterad varians (tabell 6:8) framgår det att mängden varians som
respektive faktor förklarar är likartad. De sex bakomliggande faktorerna till
engagemang förklarar tillsammans 60% av den varians i svarsmaterialet som
samtliga påståenden i enkäten orsakade. Vi tolkar resultatet som att de
kollektivanställdas engagemang, till stor del, beror på sex bakomliggande
variabler, vilka tillsammans förklarar 60% av variansen i svarsmaterialet.
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5,343 24,287 24,287 2,956 13,434 13,434

2,247 10,215 34,502 2,541 11,551 24,985

1,832 8,326 42,828 2,280 10,361 35,346

1,407 6,395 49,222 2,239 10,177 45,524

1,234 5,608 54,830 1,855 8,431 53,955

1,158 5,263 60,093 1,351 6,139 60,093

,990 4,500 64,594

,901 4,097 68,691

,877 3,986 72,677

,766 3,484 76,161

,712 3,237 79,398

,677 3,078 82,476

,586 2,664 85,139

,530 2,411 87,550

,452 2,055 89,605

,421 1,912 91,517

,372 1,689 93,206

,356 1,620 94,825

,334 1,518 96,343

,301 1,370 97,713

,259 1,175 98,889

,245 1,111 100,000

Faktor

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Egenvärde
Förklarad

varians i %
Kumulativ
förklaring Egenvärde

Förklarad
varians i %

Kumulativ
förklaring

Varians Roterad varians

Tabell 6:8 Förklarad varians av de bakomliggande faktorerna till engagemang.

6.4.3 Faktorernas förklaring av känslomässigt engagemang

I syfte att ta reda på vilka av de bakomliggande faktorerna till engagemang som
påverkar kollektivanställdas känslomässiga engagemang (”affective
commitment”), genomförde vi en regressionsanalys. En regressionsanalys
kräver att ett påstående väljs ut som beroende variabel. Vårt huvudpåstående (nr.
25) hämtade vi, som tidigare nämnts, ur Cook et al (1993) och vi är av åsikten
att det behandlar individers känslomässiga engagemang på ett mycket bra sätt.
Individer kan dock tolka ämnesområdet engagemang olika, varför vi inte kan
utesluta att det finns andra påståenden som kan fånga begreppet känslomässigt
engagemang ännu bättre.

Tabell 6:9 redogör för utfallet i regressionsanalysen. Modell 1 i tabell 6:9 består
av faktor 3 ”arbetsuppgifters innehåll”, vilken förklarar mest av individernas
känslomässiga engagemang (17,3%).
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,424 ,180 ,173

,541 ,293 ,280

,594 ,353 ,336

,627 ,393 ,371

Modell

1

2

3

4

Varians
Regressions

värde

Regression
m. h. t.

frihetsgrader

Modell 1 innehåller faktor 3 "arbetsuppgifters innehåll".
Modell 2 innehåller faktor 3 "arbetsuppgifters innehåll" och faktor 4 "styrnings-
och personalfilosofi".
Modell 3 innehåller faktor 3 "arbetsuppgifters innehåll", faktor 4 "styrnings- och
personalfilosofi" och faktor 1 "delaktighet".
Modell 4 innehåller faktor 3 "arbetsuppgifters innehåll", faktor 4 "styrnings- och
personalfilosofi", faktor 1 "delaktighet" och faktor 2 "lön".

Tabell 6:9 Regressionsanalys av känslomässigt engagemang.

Modell 2 består av faktor 3 ”arbetsuppgifters innehåll” och faktor 4 ”styrnings-
och personalfilosofi”. I modell 3 har även hänsyn till faktor 1 ”delaktighet”
tagits och modell 4 har därutöver även försätts med faktor 2 ”lön”. Tillsammans
förklarar de fyra bakomliggande faktorerna till engagemang; ”arbetsuppgifters
innehåll”, ”styrnings- och personalfilosofi”, ”delaktighet” och ”lön” 37% av de
kollektivanställdas känslomässiga engagemang. Vi anser det vara intressant att
faktor 6 ”arbetsmarknadsläget” och faktor 5 ”matchning”, där bl. a. stress och
rädsla för att göra fel ingår, inte påverkar de kollektivanställdas känslomässiga
engagemang.

6.4.4 Diskussion kring vad som påverkar individers engagemang

Figur 6:3 visar de bakomliggande faktorer som förklarar kollektivanställdas
engagemang. Faktor 5 ”matchning” och faktor 6 ”arbetsmarknadsläget” visade
sig inte vara stabila, d.v.s. det föreligger ingen statistisk säkerhet att de påverkar
kollektivanställdas engagemang, varför vi anser att de faktorer som påverkar
kollektivanställdas engagemang är: ”delaktighet”, ”lön”, ”arbetsuppgifters
innehåll”, och företags ”styrnings- och personalfilosofi”.

Vi anser att faktorerna bör tolkas som nya huvudkategorier av
engagemangsskapande faktorer och ersätta kategorierna: Instrumentellt utbyte,
”Side-Bets”, Arbetssätt & Organisationsform samt Tillfredsställelse av
psykologiska behov, vilka vi presenterade i referensramen. Beträffande faktorer
som påverkar kollektivanställdas engagemang anser vi därför att figur 3:1 bör
ersättas med figur 6:3.
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Figur 6:3 Bakomliggande faktorer till kollektivanställdas engagemang.

Siffrorna intill respektive faktor anger i vilken ordning som faktorerna förklarar
de anställdas engagemang. Faktorn ”delaktighet” förklarar således mest av de
kollektivanställdas engagemang varefter faktorn ”lön” förklarar näst mest. Vi
finner det mycket intressant, att de faktorer som påverkar de kollektivanställdas
övergripande engagemang, även förklarar förekomsten av känslomässigt
engagemang (jmfr. utfallet i regressionsanalysen, avsnitt 6.4.3). Faktorernas
inbördes ordning d.v.s. vilken faktor som förklarar mest av de
kollektivanställdas övergripande respektive känslomässiga engagemang, skiljer
sig dock åt (jmfr. 6.4.3). Därtill finner vi det mycket intressant att faktorerna
”matchning” och ”arbetsmarknadsläget” inte påverkar kollektivanställdas
engagemang.

6.5 Sammanfattning av analyskapitlet

Vi har funnit att faktorerna ”delaktighet”, ”lön”, ”arbetsuppgifters utformning”
och ”styrning- och personlafilosofi” påverkar de kollektivanställdas
engagemang. ”Delaktighet” visade sig vara den faktor som påverkar individers
engagemang mest medan faktorn ”arbetsuppgifters innehåll” förklarar mest av
de kollektivanställdas känslomässiga engagemang (erhölls efter
regressionsanalys mot vårt huvudpåstående). Därtill finner vi det intressant att
faktorn ”lön” förklarar kollektivanställdas känslomässiga engagemang, något
teorin motsäger.

Vi har i detta kapitel redogjort för vad som skapar engagemang bland
kollektivanställda. Kapitlet har dock inte behandlat huruvida det är nödvändigt
eller ekonomiskt fördelaktigt för företag att ha engagerad personal. För att dra
slutsatser om vilka engagemangsskapande åtgärder som är ekonomiskt
fördelaktiga, för företag, krävs det att åtgärders ekonomiska konsekvenser kan
förutsägas. Vi finner att det ekonomiska utfallet av ökat engagemang torde vara
mycket intressant för företag och vi för därför en diskussion kring ekonomiska
bedömningar av engagemangsskapande åtgärder i nästa kapitel.

Engagemang
3. Arbetsuppgifters

innehåll

2. Lön

4. Styrnings &
personalfilosofi

1. Delaktighet
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7 Ekonomiska bedömningar av engagemang

7.1 Managements dilemma

I vår analys kom vi fram till att det är faktorerna ”delaktighet”, ”lön”,
”arbetsuppgifters innehåll” och ”styrnings- och personalfilosofi” som företag
bör satsa på i syfte att öka kollektivanställdas engagemang. Enligt teorin leder
ökat engagemang till en rad gynnsamma effekter för företag som t. ex. minskad
frånvaro och ökad produktivitet. Dessutom torde ökat engagemang även vara
eftersträvansvärt av arbetstagarna eftersom ökat engagemang, enligt Katzenbach
(2000), leder till ökad känsla av meningsfullhet. Ur detta perspektiv borde
företag vara mycket angelägna om att investera i engagemangsskapande
åtgärder

Vi är dock av uppfattningen att de flesta ”investeringar” i engagemang kräver
någon form av resurs. Inga företag kan anses ha obegränsade resurser och de kan
därför inte enbart se till anställdas välbefinnande. De flesta företags
övergripande mål är att tjäna pengar, varför företag först och främst torde vara
intresserade av att investera i ”lönsamma” engagemangsskapande åtgärder.
Företagsledningar bedöms efter produktivitet och lönsamhet, vilket innebär att
samtliga investeringar påverkar hur de bedöms. För företag och dess ledning
torde det ekonomiska utfallet av engagemangsskapande åtgärder därför vara av
mycket stort intresse.

Vi har tidigare nämnt att det är mycket svårt att, i kronor, beräkna de
ekonomiska effekterna av engagemangsskapande åtgärder. Vi finner dock det
ekonomiska utfallet av engagemang mycket viktigt och vi menar att problemen
med att värdera de ekonomiska effekterna av engagemang kan vålla osäkerhet
som leder till att företag tvekar kring att ”investera” i engagemang. För företag
skulle det därför vara av stor betydelse om det gick att utföra bättre prognoser
över de ekonomiska effekterna av engagemangsskapande åtgärder.

I syfte att bättre kunna värdera de ekonomiska konsekvenserna av
engagemangsskapande åtgärder har vi konstruerat en modell, vilken vi
presenterar i avsnitt 7.2. Modellen behandlar vår andra problemformulering
d.v.s. åstadkomma ett beslutsunderlag rörande ekonomiska effekter av
engagemang och vår förhoppning är att den skall hjälpa företag i dess val mellan
olika engagemangsskapande åtgärder.

Modellen har en del brister, t. ex. går den endast att använda för enskilda
åtgärder medan teorin menar att engagemang består av sammanhängande
faktorer. Vi finner det även troligt att vi vid utformandet av modellen kan ha
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missat viktiga aspekter. Trots dess brister är vi av uppfattningen att modellen
kan ge företag viktig vägledning rörande ekonomiska bedömningar av
engagemangsskapande åtgärder och används modellen tvingas beslutsfattare i
varje fall att tänka igenom och diskutera en rad viktiga frågor. Vi ställer oss
även frågan vad företag har för alternativ till att använda modellen. Att rent
intuitivt bestämma vilka åtgärder som skall införas anser vi inte vara ett bättre
alternativ.

7.2 Indexbaserad modell

Vi anser att kostnaderna för införandet av engagemangsskapande åtgärder är
enklare att prognostisera än åtgärders positiva effekter. Vi inriktade därför vårt
arbete mot hur engagemangsskapande åtgärders positiva effekter, såsom
kostnadsbesparingar skall kunna mätas. Eftersom det föreligger stora svårigheter
med att förutspå de ekonomiska effekterna i kronor valde vi att konstruera en
indexbaserad modell. Vi kom fram till en modell som är lämplig att använda vid
jämförelser mellan olika åtgärders förväntade positiva effekter (figur 7:1).
Genom användandet av modellen förses engagemangsskapande åtgärders
positiva effekter med ett indexvärde. Olika åtgärders indexvärde kan sedan
jämföras, vilket torde ge en fingervisning om vilka åtgärder som bör prioriteras.

7.2.1 Modellens komponenter

Enligt teorin förekommer positiva ekonomiska effekter av ökat engagemang
bland medarbetare i form av minskad personalomsättning, lägre frånvaro, högre
produktivitet, mindre kassationer, färre reklamationer och bättre företagsrykte.
De uppräknade effekterna som enligt teorin kan uppkomma genom ökat
engagemang bland anställda utgör modellens grund och redovisas i kolumn 2 i
modellen (figur 7:1). Vi är av uppfattningen att ett förbättrat företagsrykte
främst underlättar vid rekrytering men att det även kan leda till ökad försäljning.
Vi har inte funnit något bra sätt att värdera det faktum att ett bättre rykte kan
leda till att mer kompetent personal attraheras av företaget (rekrytering), varför
det bör beaktas under post 6 i modellen – merförsäljning.

I modellens första kolumn, benämnd åtgärdens påverkan, skall användaren
bedöma hur den anser att den tilltänkta åtgärden påverkar respektive post. Vi är
av uppfattningen att de flesta engagemangsskapande åtgärder antingen påverkar
posterna positivt eller att de inte påverkar dem alls. Vi utesluter dock inte att
åtgärder kan påverka några poster positivt medan andra påverkas negativt,
varför vi har valt att använda oss av en skala mellan (-5) och 5. Värdet –5 bör
tolkas som att posten påverkas mycket negativt av den tilltänkta åtgärden, värdet
0 bör tolkas som att åtgärden inte medför någon påverkan och värdet 5 bör
tolkas som att åtgärden påverkar posten mycket positivt.
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Åtgärdens            Posternas inbördes
påverkan                 förhållande               Erhållet värde
Skala (-5)-5
    … 1. Personalomsättning … …
    … 2. Frånvaro … …
    … 3. Produktivitet … …
    … 4. Kassationer (svinn) … …
    … 5. Reklamationer & returer … …
    …          6. Merförsäljning                           …                                …

Summa …
Figur 7:1 Modell för ekonomiska jämförelser av engagemangsåtgärder.

Modellens tredje kolumn utgörs av posternas inbördes ekonomiska förhållanden.
Eftersom posterna i modellen torde ha olika ekonomisk styrka anser vi det vara
rimligt att åtgärder som påverkar ”viktiga” poster (poster där en enprocentig
förbättring medför en stor besparing) erhåller ett högre värde än åtgärder som
påverkar ”mindre viktiga” poster. Posternas värden i kolumn 3 erhålls genom att
den post där en enprocentig förändring är lägst, mätt i kronor, erhåller värdet 1,
varefter de andra posternas storleksförhållande anges. För att klargöra
förfarandet ger vi ett exempel. Antag att, av modellens sex poster, så medför en
enprocentig förändring av posten 4 svinn lägst besparing, mätt i kronor (3.500),
varför post 4 svinn erhåller värdet 1 i kolumn 3. Vidare visar det sig att en
enprocentig förbättring av post 2 frånvaro medför en besparing på 14.000 kr,
post 2 frånvaro erhåller då värdet 4,0 (14.000/3.500), varefter samtliga posters
värden beräknas på likartat sätt. I kolumn 4 skall produkten (kolumn 1
multiplicerat med kolumn 3) för varje post införas, varefter posternas erhållna
värden summeras.

7.2.2 Tillvägagångssätt vid användandet av modellen

För att klargöra tillvägagångssättet vid användningen av modellen ger vi ett
exempel;

1. Ett företaget bestämmer sig för att satsa på att öka personalens engagemang i
syfte att nå ekonomiska fördelar.

2. Företaget bestämmer sig för vad de vill uppnå. Eftersom faktorn
”delaktighet” påverkar kollektivanställdas engagemang mest (se 6.4.4) väljer
vi som exempel ut ett påstående ur denna faktor; nr. 11 att öka de anställdas
kunskap om företagets produkter.

3. Företaget väljer ut en åtgärd som är lämplig för att uppnå detta syfte,
exempelvis att införa informationsmöten varannan vecka.

4. Nu gäller det att bedöma, hur personal med bättre helhetssyn och kunskap
om företaget och dess produkter påverkar respektive post i modellen.
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Kolumn 1 fylls i efter att följande fråga, för post 1 lägre personalomsättning,
besvarats. Hur tror vi att Xs personalomsättning (skala (-5) - 5) förändras om
de kollektivanställda erhåller mer kunskap om Xs produkter. Proceduren
upprepas sedan för samtliga poster, varefter värdet i kolumn ett multipliceras
med respektive posts faktor för inbördes förhållande och summeras i kolumn
fyra. I nästa steg summeras kolumnen ”erhållet värde”, vilket ger modellen
följande utseende: (observera att vi har valt siffrorna godtyckligt)

Åtgärdens            Posternas inbördes
påverkan                 förhållande               Erhållet värde
Skala (-5)-5
    2 1. Personalomsättning 1,1   2,2
    1 2. Frånvaro 4,0   4,0
    1 3. Produktivitet 15,7 15,7
    1 4. Kassationer (svinn) 1,0   1,0
    1 5. Reklamationer & returer 2,1   2,1
    0            6. Merförsäljning                           25,2                                  0

Summa 25,0
Figur 7:2 Modellens utseende efter ifyllnad.

7.2.3 Justering av åtgärdens summerade värde

Vid användandet av modellen förekommer många subjektiva bedömningar. Vi
anser därför att modellens trovärdighet ökar om hänsyn tas till att åtgärder i
syfte att förbättra en faktor som starkt påverkar individers engagemang värderas
högre, än åtgärder som görs i syfte att förbättra faktorer som endast påverkar
individers engagemang svagt. Vi löser detta genom att åtgärdens summerade
erhållna värde multipliceras med påståendets förklaringsgrad av engagemang
(regressionsvärde).

Summa erhållet värde
*

Åtgärdens förklaringsgrad av engagemang (regressionsvärde)
=

Åtgärdens Indexvärde

I vårt exempel multiplicerar vi således 25,0 med siffran 0,053, vilket är så
mycket av svaren i påståendet om engagemang (25), som förklaras av påstående
11. Produkten 1,325 benämner vi åtgärdens indexvärde. Syftet med indexvärdet
är att det skall kunna användas som jämförelsetal mellan olika åtgärder.

En svaghet med modellen är att den utgår ifrån att åtgärders syfte infrias, vilket
inte alltid torde vara fallet. Det senare menar vi är möjligt att lösa genom att
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åtgärders indexvärde, i syfte att åstadkomma ökad trovärdighet, multiplicerades
med en osäkerhetsfaktor (sannolikheten att åtgärdens syftet infrias). Ett sådant
förfarande kräver dock ytterligare en subjektiv bedömning, varför vi anser det
vara upp till varje användare att besluta om förfarandet skall vidtas, eller ej.

Den modell som vi har presenterat är endimensionell d.v.s. den kan endast
användas vid införandet av en engagemangsskapande åtgärd. Önskas flera
åtgärder införas ger modellen felaktiga värden. För att erhålla korrekta värden
vid införandet av flera åtgärder måste faktorn förklaringsgrad av engagemang,
vid uträknandet av åtgärdens indexvärde, bytas ut mot faktorn ”ytterligare
förklaringsgrad av engagemang”. Åtgärder kan ha hög inbördes korrelation,
vilket innebär att de förklarar samma del av individers engagemang. Används
den endimensionella modellen vid införandet av flera åtgärder finns risken att
åtgärder som införs som nr. två, tre, fyra etc. erhåller för höga indexvärden.
Detta beroende på att dess regressionsvärde kan förklara samma del av
individers engagemang som redan införda åtgärder gör (inbördes korrelation).
Problemet undviks genom att summan för åtgärdens erhållna värde multipliceras
med påståendets stegvisa förklaringsgrad (ytterligare förklaringsgrad) av
engagemang.

7.3 Diskussion kring modellen

Företagsledningar torde, som tidigare nämnts, endast vara intresserade av att
investera i ”lönsamma” engagemangsskapande åtgärder och eftersom
värderingsproblem gör lönsamhetsbedömningar svåra, står företagsledningar
inför ett dilemma vid beslut om, eller vilka engagemangsskapande åtgärder som
skall införas. Modellen har en del brister, vilket vissa säkert hävdar gör att dess
värden inte blir trovärdiga och att den därför inte bör användas. Vi anser dock
att modellen ger god insikt i den företagsekonomiska problematiken kring
engagemang och att den utgör ett bra diskussionsunderlag för företagsledningar
som står inför beslut i området.

Vi hoppas att diskussionen kring vår modell har givit en inblick i de problem
som föreligger vid värderingar av engagemangsskapande åtgärders ekonomiska
effekter. Vi menar att ekonomiska bedömningar av engagemangsskapande
åtgärder är ett viktigt område eftersom trovärdiga ekonomiska bedömningar
torde göra företag mer benägna att investera i engagemangsskapande åtgärder.
Vi är av uppfattningen att vår modell, om den förfinas och förbättras, kan bli än
mer användbar för företag. Vi välkomnar därför fortsatt forskning på området
och ser modellen som en tänkbar utgångspunkt för framtida uppsatsskrivande.
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8 Slutdiskussion
Syftet med denna undersökning var att identifiera de faktorer som påverkar
kollektivanställdas engagemang samt att ge företagsledningen på X vägledning
vid ekonomiska bedömningar av engagemangsskapande åtgärder. Slutsatsen av
vår undersökning är att det främst är faktorerna ”delaktighet”, ”lön”,
”arbetsuppgifters innehåll” och företags ”styrnings- och personalfilosofi” som
påverkar kollektivanställdas engagemang.

Enligt teorin är det främst känslomässigt engagemang som leder till positiva
ekonomiska effekter för företag. Vi fann att samtliga bakomliggande faktorer till
kollektivanställdas engagemang även påverkar dess känslomässiga engagemang.
Av detta drar vi slutsatsen att företag inom metallvaruindustrin som ämnar öka
kollektivanställdas engagemang bör satsa på åtgärder som kan kopplas till ovan
nämnda faktorer. Därtill finner vi det intressant att stress inte kan anses påverka
kollektivanställdas engagemang.

En annan intressant slutsats är att äldre anställda visade sig vara mer engagerade
än yngre. Vissa vill säkert förklara sambandet mellan ålder och engagemang
med att äldre anställda troligen har varit anställda under en längre tid och att det
istället är anställningstiden som påverkar graden av engagemang. Vårt
fallföretag är relativt ungt och det har vuxit kraftigt under de senaste åren, vilket
medför att det är ytterst få anställda som har varit anställda mer än 5 år på X. Vi
hävdar därför att anställningstiden inte har påverkat resultatets uppkomst. Vi ser
istället andra tänkbara förklaringar till resultatet, t. ex. att äldre anställda är mer
mogna och har bättre förståelse för hur organisationer fungerar (se avsnitt 5.2.4).

Vi fick också det bekräftat, att det är mycket svårt att göra trovärdiga
ekonomiska bedömningar av engagemangsskapande åtgärder. Vi menar dock att
de ekonomiska effekterna är avgörande för företags vilja att investera i
engagemangsskapande åtgärder och vi anser oss, genom skapandet av en modell
(kapitel 7), ha kommit en bit på väg mot trovärdiga ekonomiska jämförelser av
engagemangsskapande åtgärder.

Genom vårt metodval, en kvantitativ tvärsnittsstudie, nådde vi ett stort antal
respondenter, vilket var avgörande för att studiens syfte skulle uppnås. I och
med att vi genomförde en enkätstudie var svarsmaterialet även möjligt att
analysera genom faktoranalys. Vi anser att valet att genomföra faktoranalys på
svarsmaterialet var en lämplig analysmetod eftersom det innebar att antalet
faktorer som påverkar individers engagemang kunde reduceras ned till ett, för
företag, hanterbart antal. Vidare menar vi att användandet av faktoranalys gav
tyngd till våra erhållna resultat. Detta eftersom faktoranalysens matematiska
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konstruktion medför att risken för att s. k. ”nonsens samband” undviks. Metoden
medför dock många svåra och subjektiva bedömningar kring de faktorer som
erhålls. Vi har lagt stor vikt vid tolkningen av dessa faktorer men är medvetna
om att dess innehåll kan tolkas på många sätt.

Vår uppföljning av enkätens design, en ”trädstruktur”, var till viss del
överarbetad. Analysen av kategorierna Arbetssätt & Organisationsform och
Tillfredsställelse av psykologiska behov gav visserligen intressanta resultat men
då vårt ursprungsträd försågs med nya ”grenar” i den slutliga faktoranalysen,
förlorade analysen av dessa kategorier relevans. Vidare har vi i analysarbetet
använt oss av regressionsanalys. Regressionsanalyser kräver att ett påstående
utgör beroende variabel, vars innebörd får en avgörande betydelse för dess
utfall. Inom ämnesområdet engagemang anser vi, att inget påstående som
beskriver känslomässigt engagemang kan anses vara korrekt, varför utformandet
av beroende variabler i området är mycket svårt. Vi menar därför att resultat från
regressionsanalyser inom området engagemang bör tolkas med försiktighet.

Vi är även medvetna om att vårt metodval medförde en del nackdelar. Eftersom
inte individer är intresserade av att besvara långa krångliga enkäter medför
användandet av en kvantitativ ansats begränsade möjligheter till
frågeställningar. Ämnesområdet engagemang är mycket stort och därmed svårt
att fånga i en kvantitativ tvärsnittsstudie. Vår enkät bestod av 50 påståenden,
vilket inte kan anses vara tillräckligt för att behandla samtliga variabler som
påverkar individers engagemang. Vår undersökning kan därför ha kommit att
missa viktiga aspekter som påverkar individers engagemang.

Sammanfattningsvis hävdar vi att undersökningen har genererat mycket
intressanta och användbara resultat, inom ett ämne som tidigare var relativt
outforskat för vår målpopulation. Därtill konstruerade vi även en modell kring
ekonomiska bedömningar av engagemang, vilken förhoppningsvis kommer
företag till användning.
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Bilaga 1
Enkäten

Undersökning rörande hur anställdas arbetssituation på X kan förbättras, genomförd av studenter vid
Linköpings universitet vecka 16, 2001. För att resultaten skall bli trovärdiga är det mycket viktigt att
Ni deltar i undersökningen. Svara genom att kryssa för hur väl ni anser att respektive påstående
överensstämmer med er egna åsikt. Alla svar kommer att behandlas konfidentiellt, ingen kommer
att kunna spåra era svar. Tack för att Ni tar er tid att svara!

1. Kön: Man  Kvinna 

2. Ålder:_____

3. Arbetsskift: Dagsskift  Kvällsskift 

4. Anställningsort: 1  2  3 

5. På X utnyttjas min arbetskapacitet
till väldigt liten del        fullt ut,    ingen åsikt

6. Det finns andra arbetsuppgifter på X som jag är mer lämpad för än dem jag utför idag.
instämmer inte alls        instämmer helt,    ingen åsikt

7. På arbetet anstränger jag mig
så lite som möjligt        så mycket jag kan,    ingen åsikt

8. X delger sina anställda tillräckligt med information
instämmer inte alls        instämmer helt,    ingen åsikt

9. Företagsledningen delger känslig information på ett
mycket dåligt sätt        mycket bra sätt,    ingen åsikt

10. Aktuell information över företagets situation
intresserar mig inte alls        intresserar mig mycket,    ingen åsikt

11. Kring de produkter som X tillverkar är jag
mycket dåligt insatt        mycket väl insatt,    ingen åsikt

12. Över mina chefer och medarbetares ansvarsområden är jag
mycket dåligt insatt        mycket väl insatt,    ingen åsikt

13. På X känner jag mig
inte alls betydelsefull        mycket betydelsefull,    ingen åsikt

14. Mina ansvarsområden på jobbet
har jag ingen aning om        är jag fullt medveten om,    ingen åsikt

15. I mitt arbete har jag tillräckligt med ansvar
instämmer inte alls        instämmer helt,    ingen åsikt

16. När beslut på min avdelning skall fattas rådfrågar
aldrig mina chefer mig        alltid mina chefer mig,    ingen åsikt



17. Vid uppsättandet av min avdelnings/grupps produktionsmål är jag
aldrig delaktig        alltid delaktig,    ingen åsikt

18. Vid beslut kring hur mina arbetsuppgifter skall utföras är jag
aldrig delaktig        alltid delaktig,    ingen åsikt

19. Feedback på hur jag sköter mitt arbete får jag
mycket sällan        mycket ofta,    ingen åsikt

20. Jag känner att mina arbetsinsatser uppskattas
mycket sällan        mycket ofta,    ingen åsikt

21. Att arbeta på X är psykiskt
mycket påfrestande        mycket stimulerande,    ingen åsikt

22. I mitt arbete känner jag mig
aldrig stressad        alltid stressad,    ingen åsikt

23. Att göra fel i mitt arbete är jag
inte alls rädd för        mycket rädd för,    ingen åsikt

24. På X anser jag att de flesta regler är
helt onödiga        helt nödvändiga,    ingen åsikt

25. Att börja arbeta hos en annan arbetsgivare skulle kännas
som en stor lättnad        känslomässigt mycket tungt,    ingen åsikt

26. Hur det går för företaget X
bryr jag mig inte det minsta om        är jag mycket angelägen om,    ingen åsikt

27. Lönerna på X är jämfört med andra företag i samma bransch
mycket låga        mycket höga,    ingen åsikt

28. Jämfört med mina arbetskamrater anser jag min lön vara rättvis
instämmer inte alls        instämmer helt,    ingen åsikt

29. Att arbeta hårt på X
ger ingen förbättrad lön        ger mycket förbättrad lön,    ingen åsikt

30. Om jag blev erbjuden motsvarande arbete som jag har idag, hos en annan arbetsgivare skulle jag
tacka Nej, utan att tveka        tacka Ja, utan att tveka,    ingen åsikt

31. Att få ett likvärdigt arbete som det jag har idag på en annan arbetsplats anser jag vara
mycket svårt        mycket lätt,    ingen åsikt

32. Mitt arbete på X är
inte alls utvecklande        mycket utvecklande,    ingen åsikt

33. Mina arbetsuppgifter på X är
helt ointressanta        mycket intressanta,    ingen åsikt

34. På X är möjligheterna till kompetensutveckling
mycket små        mycket stora,    ingen åsikt



35. Möjligheter att avancera inom X är
mycket små        mycket stora,    ingen åsikt

36. Stämningen på X är
mycket negativ        mycket positiv,    ingen åsikt

37. Att föra fram personliga åsikter om förändringar och förbättringar i arbetet anses
mycket negativt        mycket positivt,    ingen åsikt

38. Relationen till mina chefer fungerar
mycket dåligt        mycket bra,    ingen åsikt

39. När jag delger chefer mina åsikter och idéer
lyssnar de aldrig        lyssnar de alltid,    ingen åsikt

40. På X uppmuntras kreativt tänkande
instämmer inte alls        instämmer helt,    ingen åsikt

41. X behandlar sina anställda rättvist
instämmer inte alls        instämmer helt,    ingen åsikt

42. För ledningen på X har jag
inget förtroende        fullt förtroende,    ingen åsikt

43. De mål som jag arbetar efter på X är rimliga
instämmer inte alls        instämmer helt,    ingen åsikt

44. De mål som jag arbetar efter på X är mycket tydliga
instämmer inte alls        instämmer helt,    ingen åsikt

45. Jag anser att min närmaste chef utför ett
mycket dåligt arbete        mycket bra arbete,    ingen åsikt

46. Kommunikationen med min närmaste chef fungerar
mycket dåligt        mycket bra,    ingen åsikt

47. Jag anser att den arbetsgrupp som jag tillhör fungerar
mycket dåligt        mycket bra,    ingen åsikt

48. Det är stor skillnad mellan hur mycket mina medarbetare anstränger sig i sitt arbete
instämmer inte alls        instämmer helt,    ingen åsikt

49. Xs organisationsform gör att det dagliga arbetet fungerar
mycket dåligt        mycket bra,    ingen åsikt

50. Jag anstränger mig extra hårt på arbetet, även om det inte ger mig några extra fördelar
Nej, aldrig        Ja, mycket ofta,    ingen åsikt

Tack för din medverkan!



Bilaga 2

Frekvenstabeller

1. Kön

190 75,4

60 23,8

250 99,2

2 ,8

252 100,0

Man

Kvinna

Totalt

Bortfall

Totalt

Antal
svarande  Procent

2. Ålder

1 ,4

11 4,5

8 3,3

12 4,9

14 5,7

7 2,9

8 3,3

8 3,3

7 2,9

6 2,4

8 3,3

17 6,9

5 2,0

7 2,9

7 2,9

10 4,1

9 3,7

7 2,9

10 4,1

10 4,1

7 2,9

6 2,4

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Antal
svarande Procent

4 1,6

7 2,9

2 ,8

8 3,3

5 2,0

2 ,8

1 ,4

5 2,0

2 ,8

1 ,4

3 1,2

3 1,2

3 1,2

1 ,4

1 ,4

4 1,6

2 ,8

3 1,2

1 ,4

2 ,8

245 100,0

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

55

56

57

58

59

60

61

Totalt

Antal
svarande Procent



3. Arbetsskift

174 69,0

71 28,2

245 97,2

7 2,8

252 100,0

Dagsskift

Kvällsskift

Totalt

Bortfall

Totalt

Antal
svarande Procent

4. Anställningsort

83 32,9

50 19,8

117 46,4

250 99,2

2 ,8

252 100,0

Fabrik1

Fabrik2

Fabrik3

Totalt

Bortfall

Totalt

Antal
svarande Procent

5. Utnyttjande av arbetskapacitet

9 3,6

14 5,6

26 10,3

36 14,3

49 19,4

40 15,9

46 18,3

220 87,3

25 9,9

7 2,8

252 100,0

1. Till väldigt liten del

2

3

4

5

6

7. Fullt ut

Totalt

Ingen åsikt

Bortfall

Totalt

Antal
svarande Procent



6. Uppfattning om att vara mer lämpad för andra
arbetsuppg.

38 15,1

16 6,3

25 9,9

52 20,6

27 10,7

17 6,7

38 15,1

213 84,5

33 13,1

6 2,4

252 100,0

1. Instämmer inte alls

2

3

4

5

6

7. Instämmer helt

Totalt

Ingen åsikt

Bortfall

Totalt

Antal
svarande Procent

7. Grad av ansträngning i arbetet

3 1,2

5 2,0

6 2,4

26 10,3

34 13,5

61 24,2

110 43,7

245 97,2

7 2,8

252 100,0

1. Så lite som möjligt

2

3

4

5

6

7. Så mycket jag kan

Totalt

Ingen åsikt

Totalt

Antal
svarande Procent

8. X delger sina anställda tillräckligt med information

55 21,8

56 22,2

35 13,9

41 16,3

16 6,3

13 5,2

28 11,1

244 96,8

7 2,8

1 ,4

252 100,0

1. Instämmer inte alls

2

3

4

5

6

7. Instämmer helt

Totalt

Ingen åsikt

Bortfall

Totalt

Antal
svarande Procent



9. Företagsledningen delger känslig information på ett

40 15,9

30 11,9

47 18,7

54 21,4

14 5,6

26 10,3

20 7,9

231 91,7

20 7,9

1 ,4

252 100,0

1. Mycket dåligt sätt

2

3

4

5

6

7. Mycket bra sätt

Totalt

Ingen åsikt

Bortfall

Totalt

Antal
svarande Procent

10. Information om företagets situation

4 1,6

9 3,6

16 6,3

29 11,5

50 19,8

138 54,8

246 97,6

5 2,0

1 ,4

252 100,0

1. Intresserar mig inte alls

3

4

5

6

7. Intresserar mig mycket

Totalt

Ingen åsikt

Bortfall

Totalt

Antal
svarande Procent

11. Kännedom kring företagets produkter

4 1,6

15 6,0

16 6,3

48 19,0

61 24,2

47 18,7

50 19,8

241 95,6

9 3,6

2 ,8

252 100,0

1. Mycket dåligt insatt

2

3

4

5

6

7. Mycket väl insatt

Totalt

Ingen åsikt

Bortfall

Totalt

Antal
svarande Procent



12. Kännedom kring chefer och medarbetares
ansvarsområden

9 3,6

26 10,3

26 10,3

64 25,4

36 14,3

40 15,9

33 13,1

234 92,9

16 6,3

2 ,8

252 100,0

1. Mycket dåligt insatt

2

3

4

5

6

7. Mycket väl insatt

Totalt

Ingen åsikt

Bortfall

Totalt

Antal
svarande Procent

13. Individens känsla av betydelse på arbetet

17 6,7

25 9,9

30 11,9

57 22,6

48 19,0

32 12,7

26 10,3

235 93,3

16 6,3

1 ,4

252 100,0

1. Inte alls betydelsefull

2

3

4

5

6

7. Mycket betydelsefull

Totalt

Ingen åsikt

Bortfall

Totalt

Antal
svarande Procent

14. Kännedom om egna ansvarsområden

2 ,8

2 ,8

6 2,4

17 6,7

25 9,9

51 20,2

143 56,7

246 97,6

6 2,4

252 100,0

1. Ingen aning

2

3

4

5

6

7. Fullt medveten

Totalt

Ingen åsikt

Totalt

Antal
svarande Procent



15. Tillräcklig ansvarsmängd

5 2,0

18 7,1

19 7,5

30 11,9

39 15,5

48 19,0

82 32,5

241 95,6

11 4,4

252 100,0

1. Instämmer inte alls

2

3

4

5

6

7. Instämmer helt

Totalt

Ingen åsikt

Totalt

Antal
svarande Procent

16. Vid beslut rådfrågar

42 16,7

36 14,3

38 15,1

43 17,1

32 12,7

20 7,9

25 9,9

236 93,7

16 6,3

252 100,0

1. Aldrig mina chefer mig

2

3

4

5

6

7. Alltid mina chefer mig

Totalt

Ingen åsikt

Totalt

Antal
svarande Procent

17. Delaktighet vid beslut om avdelningens
produktionsmål

30 11,9

26 10,3

25 9,9

30 11,9

40 15,9

36 14,3

42 16,7

229 90,9

21 8,3

2 ,8

252 100,0

1. Aldrig delaktig

2

3

4

5

6

7. Alltid delaktig

Totalt

Ingen åsikt

Bortfall

Totalt

Antal
svarande Procent



18. Delaktighet vid beslut om hur arbetsuppgifter
skall utföras

8 3,2

15 6,0

11 4,4

30 11,9

50 19,8

45 17,9

86 34,1

245 97,2

6 2,4

1 ,4

252 100,0

1. Aldrig delaktig

2

3

4

5

6

7. Alltid delaktig

Totalt

Ingen åsikt

Bortfall

Totalt

Antal
svarande Procent

19. Förekomst av feedback

52 20,6

39 15,5

31 12,3

39 15,5

39 15,5

24 9,5

18 7,1

242 96,0

8 3,2

2 ,8

252 100,0

1. Mycket sällan

2

3

4

5

6

7. Mycket ofta

Totalt

Ingen åsikt

Bortfall

Totalt

Antal
svarande Procent

20. Mina arbetsinsatser uppskattas

46 18,3

34 13,5

27 10,7

49 19,4

30 11,9

25 9,9

28 11,1

239 94,8

10 4,0

3 1,2

252 100,0

1. Mycket sällan

2

3

4

5

6

7. Mycket ofta

Totalt

Ingen åsikt

Bortfall

Totalt

Antal
svarande Procent



21. Att arbeta på X är psykiskt

18 7,1

23 9,1

32 12,7

70 27,8

32 12,7

27 10,7

24 9,5

226 89,7

18 7,1

8 3,2

252 100,0

1. Mycket påfrestande

2

3

4

5

6

7. Mycket stimulerande

Totalt

Ingen åsikt

Bortfall

Totalt

Antal
svarande Procent

22. Förekomst av stress

14 5,6

31 12,3

30 11,9

63 25,0

55 21,8

32 12,7

19 7,5

244 96,8

7 2,8

1 ,4

252 100,0

1. Aldrig stressad

2

3

4

5

6

7. Alltid stressad

Totalt

Ingen åsikt

Bortfall

Totalt

Antal
svarande Procent

23. Att göra fel i mitt arbete är jag

54 21,4

44 17,5

22 8,7

40 15,9

34 13,5

25 9,9

21 8,3

240 95,2

10 4,0

2 ,8

252 100,0

1. Inte alls rädd

2

3

4

5

6

7. Mycket rädd för

Totalt

Ingen åsikt

Bortfall

Totalt

Antal
svarande Procent



24. De flesta regler som förekommer på X är

11 4,4

8 3,2

21 8,3

57 22,6

45 17,9

41 16,3

48 19,0

231 91,7

19 7,5

2 ,8

252 100,0

1. Helt onödiga

2

3

4

5

6

7. Helt nödvändiga

Totalt

Ingen åsikt

Bortfall

Totalt

Antal
svarande Procent

25. Känslotillstånd inför ett arbetsgivarbyte

21 8,3

12 4,8

16 6,3

58 23,0

28 11,1

31 12,3

34 13,5

200 79,4

48 19,0

4 1,6

252 100,0

1. Som en stor lättnad

2

3

4

5

6

7. Känslomässigt mycket tungt

Totalt

Ingen åsikt

Bortfall

Totalt

Antal
svarande Procent

26. Hur det går för X

6 2,4

6 2,4

11 4,4

22 8,7

38 15,1

40 15,9

115 45,6

238 94,4

12 4,8

2 ,8

252 100,0

1. Bryr jag mig inte det minsta om

2

3

4

5

6

7. Är jag mycket angelägen om

Totalt

Ingen åsikt

Bortfall

Totalt

Antal
svarande Procent



27. Uppfattning om lönenivån på X jämfört med andra företag

89 35,3

57 22,6

37 14,7

41 16,3

4 1,6

3 1,2

2 ,8

233 92,5

17 6,7

2 ,8

252 100,0

1. Mycket låg

2

3

4

5

6

7. Mycket hög

Totalt

Ingen åsikt

Bortfall

Totalt

Antal
svarande Procent

28. Jämfört med mina arbetskamrater anser jag min lön
vara rättvis

47 18,7

29 11,5

23 9,1

48 19,0

25 9,9

29 11,5

23 9,1

224 88,9

25 9,9

3 1,2

252 100,0

1. Instämmer inte alls

2

3

4

5

6

7. Instämmer helt

Totalt

Ingen åsikt

Bortfall

Totalt

Antal
svarande Procent

29. Uppfattning om löneförbättring vid hårt arbete

137 54,4

39 15,5

16 6,3

19 7,5

11 4,4

8 3,2

5 2,0

235 93,3

14 5,6

3 1,2

252 100,0

1. Ger ingen förbättrad lön

2

3

4

5

6

7. Ger mycket förbättrad lön

Totalt

Ingen åsikt

Bortfall

Totalt

Antal
svarande Procent



30. Ställningstagande vid erbjudande om motsvarande
arbete, hos en annan arbetsgivare

26 10,3

23 9,1

11 4,4

55 21,8

32 12,7

22 8,7

43 17,1

212 84,1

37 14,7

3 1,2

252 100,0

1. Tacka Nej, utan att tveka

2

3

4

5

6

7. Tacka Ja, utan att tveka

Totalt

Ingen åsikt

Bortfall

Totalt

Antal
svarande Procent

31. Möjlighet att få ett likvärdigt arbete

24 9,5

21 8,3

22 8,7

68 27,0

36 14,3

25 9,9

19 7,5

215 85,3

33 13,1

4 1,6

252 100,0

1. Mycket lätt

2

3

4

5

6

7. Mycket svårt

Totalt

Ingen åsikt

Bortfall

Totalt

Antal
svarande Procent

32. Innehav av utvecklande arbetsuppgifter

26 10,3

41 16,3

30 11,9

41 16,3

47 18,7

26 10,3

23 9,1

234 92,9

16 6,3

2 ,8

252 100,0

1. Inte alls utvecklande

2

3

4

5

6

7. Mycket utvecklande

Totalt

Ingen åsikt

Bortfall

Totalt

Antal
svarande Procent



33. Innehav av intressanta arbetsuppgifter

12 4,8

20 7,9

30 11,9

51 20,2

45 17,9

38 15,1

43 17,1

239 94,8

11 4,4

2 ,8

252 100,0

1. Helt ointressanta

2

3

4

5

6

7. Mycket intressanta

Totalt

Ingen åsikt

Bortfall

Totalt

Antal
svarande Procent

34. Möjligheter till kompetensutveckling

53 21,0

52 20,6

23 9,1

49 19,4

26 10,3

19 7,5

10 4,0

232 92,1

19 7,5

1 ,4

252 100,0

1. Mycket små

2

3

4

5

6

7. Mycket stora

Totalt

Ingen åsikt

Bortfall

Totalt

Antal
svarande Procent

35. Möjligheter till avancemang inom X

68 27,0

52 20,6

24 9,5

38 15,1

21 8,3

11 4,4

9 3,6

223 88,5

27 10,7

2 ,8

252 100,0

1. Mycket små

2

3

4

5

6

7. Mycket stora

Totalt

Ingen åsikt

Bortfall

Totalt

Antal
svarande Procent



36. Stämningen på X

22 8,7

35 13,9

47 18,7

54 21,4

33 13,1

29 11,5

18 7,1

238 94,4

13 5,2

1 ,4

252 100,0

1. Mycket negativ

2

3

4

5

6

7. Mycket positiv

Totalt

Ingen åsikt

Bortfall

Totalt

Antal
svarande Procent

37. Bemötande vid framförande av personliga åsikter

17 6,7

26 10,3

24 9,5

54 21,4

45 17,9

31 12,3

25 9,9

222 88,1

28 11,1

2 ,8

252 100,0

1. Mycket negativt

2

3

4

5

6

7. Mycket positivt

Totalt

Ingen åsikt

Bortfall

Totalt

Antal
svarande Procent

38. Relation till chefer

9 3,6

22 8,7

14 5,6

27 10,7

39 15,5

55 21,8

70 27,8

236 93,7

14 5,6

2 ,8

252 100,0

1. Mycket dålig

2

3

4

5

6

7. Mycket bra

Totalt

Ingen åsikt

Bortfall

Totalt

Antal
svarande Procent



39. Chefers benägenhet att lyssna till åsikter och idéer

10 4,0

17 6,7

24 9,5

38 15,1

38 15,1

42 16,7

50 19,8

219 86,9

31 12,3

2 ,8

252 100,0

1. Aldrig

2

3

4

5

6

7. Alltid

Totalt

Ingen åsikt

Bortfall

Totalt

Antal
svarande Procent

40. På X uppmuntras kreativ tänkande

30 11,9

33 13,1

42 16,7

49 19,4

30 11,9

24 9,5

13 5,2

221 87,7

29 11,5

2 ,8

252 100,0

1. Instämmer inte alls

2

3

4

5

6

7. Instämmer helt

Totalt

Ingen åsikt

Bortfall

Totalt

Antal
svarande Procent

41. X behandlar sina anställda rättvist

53 21,0

44 17,5

30 11,9

39 15,5

25 9,9

17 6,7

14 5,6

222 88,1

27 10,7

3 1,2

252 100,0

1. Instämmer inte alls

2

3

4

5

6

7. Instämmer helt

Totalt

Ingen åsikt

Bortfall

Totalt

Antal
svarande Procent



42. Förtroende för ledningen

26 10,3

23 9,1

25 9,9

57 22,6

30 11,9

29 11,5

26 10,3

216 85,7

33 13,1

3 1,2

252 100,0

1. Inget förtroende

2

3

4

5

6

7. Fullt förtroende

Totalt

Ingen åsikt

Bortfall

Totalt

Antal
svarande Procent

43. Förekomst av rimliga mål

4 1,6

10 4,0

27 10,7

64 25,4

45 17,9

26 10,3

26 10,3

202 80,2

47 18,7

3 1,2

252 100,0

1. Instämmer inte alls

2

3

4

5

6

7. Instämmer helt

Totalt

Ingen åsikt

Bortfall

Totalt

Antal
svarande Procent

44. Förekomst av tydliga mål

9 3,6

21 8,3

29 11,5

55 21,8

39 15,5

25 9,9

28 11,1

206 81,7

44 17,5

2 ,8

252 100,0

1. Instämmer inte alls

2

3

4

5

6

7. Instämmer helt

Totalt

Ingen åsikt

Bortfall

Totalt

Antal
svarande Procent



45. Uppfattning av närmaste chefens arbete

14 5,6

15 6,0

20 7,9

42 16,7

36 14,3

54 21,4

52 20,6

233 92,5

16 6,3

3 1,2

252 100,0

1. Mycket dåligt arbete

2

3

4

5

6

7. Mycket bra arbete

Totalt

Ingen åsikt

Bortfall

Totalt

Antal
svarande Procent

46. Uppfattning om hur kommunikationen med
närmaste chef fungerar

16 6,3

16 6,3

16 6,3

36 14,3

44 17,5

39 15,5

73 29,0

240 95,2

8 3,2

4 1,6

252 100,0

1. Mycket dåligt

2

3

4

5

6

7. Mycket bra

Totalt

Ingen åsikt

Bortfall

Totalt

Antal
svarande Procent

47. Uppfattning om hur arbetsgruppen fungerar

4 1,6

7 2,8

16 6,3

22 8,7

34 13,5

48 19,0

108 42,9

239 94,8

10 4,0

3 1,2

252 100,0

1. Mycket dåligt

2

3

4

5

6

7. Mycket bra

Totalt

Ingen åsikt

Bortfall

Totalt

Antal
svarande Procent



48. Det är stor skillnad mellan hur mycket mina
medarbetare anstränger sig i sitt arbete

26 10,3

17 6,7

13 5,2

35 13,9

32 12,7

44 17,5

63 25,0

230 91,3

21 8,3

1 ,4

252 100,0

1. Instämmer inte alls

2

3

4

5

6

7. Instämmer helt

Totalt

Ingen åsikt

Bortfall

Totalt

Antal
svarande Procent

49. Uppfattning om Xs organisationsform

9 3,6

14 5,6

37 14,7

78 31,0

36 14,3

27 10,7

16 6,3

217 86,1

32 12,7

3 1,2

252 100,0

1. Mycket dålig

2

3

4

5

6

7. Mycket bra

Totalt

Ingen åsikt

Bortfall

Totalt

Antal
svarande Procent

50. Förekomst av extra hårt arbete, även om det inte ger fördelar

7 2,8

10 4,0

12 4,8

35 13,9

47 18,7

50 19,8

69 27,4

230 91,3

20 7,9

2 ,8

252 100,0

1. Nej, aldrig

2

3

4

5

6

7. Ja, mycket ofta

Totalt

Ingen åsikt

Bortfall

Totalt

Antal
svarande Procent



Bilaga 3

Redovisning av åsiktsskillnader mellan grupper

Åsiktsskillnader med avseende på kön

163 3,82 1,963

49 4,63 2,089

212 4,00 2,018

184 5,76 1,422

59 6,24 1,104

243 5,87 1,365

180 4,43 1,688

54 3,70 1,633

234 4,26 1,700

179 3,74 1,882

55 3,11 1,892

234 3,59 1,899

182 3,65 1,960

58 2,97 1,675

240 3,49 1,914

180 3,95 1,938

57 2,95 1,913

237 3,71 1,975

180 4,11 1,781

52 3,17 1,812

232 3,90 1,827

175 3,33 1,807

56 2,64 1,623

231 3,16 1,785

169 4,98 1,656

48 4,25 2,026

217 4,82 1,766

179 5,87 1,392

58 5,26 1,897

237 5,72 1,549

Man

Kvinna

Totalt

Man

Kvinna

Totalt

Man

Kvinna

Totalt

Man

Kvinna

Totalt

Man

Kvinna

Totalt

Man

Kvinna

Totalt

Man

Kvinna

Totalt

Man

Kvinna

Totalt

Man

Kvinna

Totalt

Man

Kvinna

Totalt

6. Uppfattning om att vara mer
lämpad för andra arbetsuppg.

7. Grad av ansträngning i arbetet

13. Individens känsla av betydelse

16. Förekomst av att chef
rådfrågar vid beslut

19. Förekomst av feedback

20. Känsla av uppskattning för
arbetsinsatser

32. Innehav av utvecklande
arbetsuppgifter

34. Möjligheter till
kompetensutveckling

39. Chefers benägenhet att lyssna
till åsikter och idéer

47. Uppfattning om hur
arbetsgruppen fungerar

Antal svar Medelvärde
Standard
avvikelse



Åsiktsskillnader med avseende på anställningsort

74 3,91 1,753

44 3,25 2,013

93 4,45 2,124

211 4,01 2,021

79 5,66 1,640

49 5,39 1,336

115 6,23 1,052

243 5,87 1,365

81 3,23 1,866

49 2,57 1,472

112 3,54 2,147

242 3,24 1,961

78 3,81 1,948

45 2,80 1,546

106 3,72 1,819

229 3,57 1,847

74 4,36 1,810

49 3,94 1,651

109 4,76 1,539

232 4,46 1,677

76 4,09 2,080

45 3,51 1,817

107 4,83 1,935

228 4,32 2,022

80 5,01 1,913

49 5,37 1,453

114 5,62 1,531

243 5,37 1,667

78 3,99 1,655

49 3,78 1,624

115 4,49 1,518

242 4,18 1,607

Fabrik1

Fabrik2

Fabrik3

Totalt

Fabrik1

Fabrik2

Fabrik3

Totalt

Fabrik1

Fabrik2

Fabrik3

Totalt

Fabrik1

Fabrik2

Fabrik3

Totalt

Fabrik1

Fabrik2

Fabrik3

Totalt

Fabrik1

Fabrik2

Fabrik3

Totalt

Fabrik1

Fabrik2

Fabrik3

Totalt

Fabrik1

Fabrik2

Fabrik3

Totalt

6. Uppfattning om att vara mer lämpad
för andra arbetsuppg.

7. Grad av ansträngning i arbetet

8. Uppfattning om huruvida X delger sina
anställda tillräckligt med info.

9. Uppfattning om hur företagsledningen
delger känslig info.

12. Kännedom kring chefer och
medarbetares ansvarsomr.

17. Delaktighet vid beslut om
avdelningens produktionsmål

18. Delaktighet vid beslut om hur
arbetsuppgifter skall utföras

22. Förekomst av stress

Antal svar Medelvärde
Standard
avvikelse



Åsiktsskillnader med avseende på anställningsort (forts.)

79 3,52 2,136

46 2,59 1,454

113 3,84 1,967

238 3,49 1,987

78 5,90 1,616

48 5,23 1,574

111 5,91 1,468

237 5,77 1,557

75 2,72 1,503

48 2,15 1,091

108 2,04 1,222

231 2,28 1,327

76 4,16 1,974

46 3,93 1,652

100 3,25 2,081

222 3,70 1,998

72 3,58 1,821

49 2,90 1,584

109 2,99 1,818

230 3,16 1,788

68 3,24 1,805

45 2,38 1,556

108 2,74 1,758

221 2,82 1,754

72 3,67 1,993

43 3,28 1,764

105 2,89 1,756

220 3,22 1,862

75 4,75 1,953

50 5,62 1,398

114 4,94 1,947

239 5,02 1,868

Fabrik1

Fabrik2

Fabrik3

Totalt

Fabrik1

Fabrik2

Fabrik3

Totalt

Fabrik1

Fabrik2

Fabrik3

Totalt

Fabrik1

Fabrik2

Fabrik3

Totalt

Fabrik1

Fabrik2

Fabrik3

Totalt

Fabrik1

Fabrik2

Fabrik3

Totalt

Fabrik1

Fabrik2

Fabrik3

Totalt

Fabrik1

Fabrik2

Fabrik3

Totalt

23. Förekomst av rädsla för att
göra fel

26. Intresse av hur det går för X

27. Uppfattning om lönenivån
på X, jämfört med andra
företag

28. Uppfattning om lönenivå
jämfört med arbetskamrater

34. Möjligheter till
kompetensutveckling

35. Möjligheter till avancemang
inom X

41. Uppfattning om huruvida X
behandlar sina anställda
rättvist

46. Uppfattning om hur
kommunikationen med
närmaste chef fungerar

Antal svar Medelvärde
Standard
avvikelse



Åsiktsskillnader med avseende på ålder

,139

,031

,247

,000

,166

,011

,176

,008

,203

,004

,201

,002

,142

,032

-,159

,022

,169

,010

,225

,001

,150

,036

,146

,028

-,158

,017

Korrelation

Sign. nivå

Korrelation

Sign. nivå

Korrelation

Sign. nivå

Korrelation

Sign. nivå

Korrelation

Sign. nivå

Korrelation

Sign. nivå

Korrelation

Sign. nivå

Korrelation

Sign. nivå

Korrelation

Sign. nivå

Korrelation

Sign. nivå

Korrelation

Sign. nivå

Korrelation

Sign. nivå

Korrelation

Sign. nivå

7. Grad av ansträngning i arbetet

10. Intresse av information om
företagets situation

15. Tillräcklig ansvarsmängd

24. Förekomst av nödvändiga regler

25. Känslotillstånd inför ett
arbetsgivarbyte

26. Intresse av hur det går för X

29. Uppfattning om löneförbättring vid
hårt arbete

30. Benägenhet att byta arbetsgivare

38. Relation till chefer

42. Förtroende för ledningen

43. Förekomst av rimliga mål

45. Uppfattning om närmaste chefens
arbete

48. Uppfattning om skillnader mellan hur
mycket medarbetare anstränger sig


