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Sammanfattning  
Introduktion: Konkurrenssituationen på den globala marknaden har lett till ett ökat 

behov av högpresterande medarbetare. Rapporter visar på låga siffror värden över gällande 

graden av engagemangsgrad, vilket belyser behovet av åtgärder för att höja 

engagemangsnivån i hela organisationen för att öka dess prestationsförmåga.  

Syfte: Syftet med studien är att identifiera förutsättningar för engagemang i en organisation 

samt om graden av individuellt engagemang skiljer sig mellan yrkesgrupper i en 

organisation.  

Metod: En övergripande litteraturgenomgång av befintlig litteratur i ämnet genomfördes 

där förutsättningar identifierades i form av organisatoriska faktorer och individuella 

drivkrafter för engagemang, varpå en teoretisk referensram arbetades fram. Efter det 

genomfördes en fallstudie för att samla in empiri, detta utfördes på ett företag i Gävle som 

tillverkar lågfartshissar. Studien är både kvalitativ genom intervjuer men även kvantitativ 

med en enkät, vilket båda genomfördes på ett fallföretag. En analys genomfördes där 

empirin ställdes emot den teoretiska referensramen varpå slutsatser kunde dras. 

Resultat: Personalen på fallföretaget, som visade en hög grad av engagemang beskrev 

begreppet dels som en känsla av glädje och dels ett agerande genom ansvarstagande med ett 

driv i förändringar. Det visade sig att uppfattningen om vilka förutsättningar som driver 

engagemang skiljde sig mellan yrkesgrupper i företaget.  

Slutsats: Synen på vad som driver engagemang har signifikanta skillnader beroende på 

yrkesgrupp i en organisation. Alla de olika faktorerna och drivkrafterna visade sig ha 

inverkan på engagemang, det indikerar dock på att vissa faktorer och drivkrafter inte 

uppfattas som engagemangshöjande då de snarare upplevs som basbehov. Olika 

yrkesgrupper visar sig även ha inverkan på graden av engagemang. 

 

Nyckelord: commitment, engagement, organi?ation  



Abstract 
Introduction: The competitive environment on the global market has led to an increasing 

need of high-performing, committed and engaged employees. Reports show alarming 

numbers of low engagement rates in organizations worldwide which highlights the need of 

actions to enhance the overall engagement and commitment level, which in turn will 

increase the organizations overall performance. 

Purpose: The purpose of this study is to identify organizational prerequisites for 

engagement and commitment, and to examine if individual engagement and commitment 

can be explained by differences between professions within an organization. 

Method: A literature review was conducted where organizational factors and individual 

drivers were identified so consequently a theoretical framework was created. In addition a 

case-study was performed at a company in Gävle in which the result of the study was 

conducted. Fianlly the result was analyzed and conclusions were drawn.  

Findings: The employees of the case company showed that a high level of commitment 

and engagement at the company was a mix between a feeling of joy and happiness at the 

workplace and a behavior in which responsibility for the company’s wellbeing is important. 

It was clearly indicated that perception of prerequisites for engagement differs depending 

on profession within the company. 

Conclusion: The view from the employees on engagement and commitment is 

significantly differences depending on the profession within a company. All the factors and 

drivers for engagement depend on the profession of the employees within a company. 

Although it can be concluded that not all the identified factors and drivers for engagement 

raise the level of engagement due to the fact that some of them are seen as basic needs. 

Finally, it can be concluded that different professions have different levels of engagement.  

 

Keywords: commitment, engagement, organi?ation   
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1. Inledning 
 

I detta avsnitt presenteras bakgrunden och problemet som lett fram till studiens syfte och 

frågeställningar. 

 

1.1 Bakgrund 
Den konstanta globaliseringen av världsekonomin har ökat behovet för organisationer 
att anställa och behålla högpresterande medarbetare. På grund av 
konkurrenssituationen är det väsentligt att studera anställdas engagemang då 
engagerade medarbetare har en betydande roll för en organisations prestationsgrad. 
(Whittington och Galpin, 2010)  

Undersökningsföretaget Gallup genomförde under åren 2011 och 2012 en studie vars 

syfte var att kartlägga nivån av engagemang hos medarbetarna i organisationer över 

hela världen. Resultatet från studien visade att enbart 13 procent av de tillfrågade 

kände engagemang i sitt arbete. Vidare visade resultatet att 62 procent kände avsaknad 

av engagemang, resterande 24 procent var aktivt missnöjda och spred negativitet till 

sina medarbetare samt ansåg sig vara improduktiva. Undersökningen som 

genomfördes på organisationer i 142 länder indikerar alltså att ca 900 miljoner 

människor världen över känner brist på engagemang och 340 miljoner människor 

känner någon form av missnöje med sina arbetsuppgifter. I Sverige var siffrorna något 

bättre, där 16 procent uppgav att de kände engagemang på arbetet. (Crabtree, 2013) 

Både före och efter Gallups undersökning har engagemang varit ett väl etablerat 

forskningsområde. De anställda är enligt Bedarkar och Pandita (2014) en 

organisations viktigaste resurs, om de anställdas behov inte tas på allvar kommer 

organisationer att möta en allt mer utbredd grad av icke engagerad personal. 

Författarna anser att engagemang bör ligga i organisationers kultur då organisationer 

och dess anställda är beroende av varandra och bör samarbeta för att på bästa sätt 

uppnå övergripande mål och visioner. Buckingham och Coffman (1999) anser att 

förmågan att engagera medarbetare förbättrar organisationers produktivitet, 

underlättar för att behålla medarbetare samt leder till ökad kundtillfredsställelse. 

Mendoza och Maldonado (2014) menar att det finns en tydlig korrelation mellan-, 

hög tillfredsställelse hos medarbetare som uppnås när medarbetare känner sig 

engagerade-, och en hög kundnöjdhet. Det är således intressant att studera 

engagemang då det har inverkan på både organisationen, dess anställda samt 

organisationens kunder.    

 

Tidigare forskning kring ämnet har två saker gemensamt. För det första handlar det 

om två rapporter som fastslår att nivån av engagemang bland anställda i organisationer 

är väldigt låg globalt sett (Crabtree, 2013; Robinson et al. 2004) vilket flertalet 
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forskare refererar till. Den andra gemensamma nämnaren i forskningen består av att 

flertalet forskare försöker förklara nivån av engagemang i organisationer genom 

gynnande organisatoriska faktorer för engagemang (Whittington och Galpin, 2010; 

Dessler, 1999; Bedarkar och Pandita, 2014; Shuck och Wollad, 2010) samt genom 

identifierandet av individuella drivkrafter som skapar en känsla av engagemang hos de 

anställda (Saks, 2006; Robinson et al. 2004; Sisodias och Das, 2013; Farndale et al. 

2011). Faktorerna är således på organisatorisk nivå och syftar till att belysa hur 

organisationer bör verka för engagemangsskapande, medan drivkrafterna är 

uppfattningar och känslor hos individer som syftar till att beskriva vad som driver de 

anställda att känna sig engagerade. Tillsammans skapar faktorerna och drivkrafterna 

förutsättningar för engagemang. Det är inte alltid som faktorer och drivkrafter skiljs 

åt. En faktor kan exempelvis vara en organisations belöningssystem, medan en 

drivkraft för engagemang kan vara känslan av att, som individ, erhålla belöning och 

beröm. Exempelvis undersökte Chandani et al. (2016) vilka faktorer som ligger till 

grund för engagemang och menar att faktorer även fungerar som drivkrafter för 

engagemang. Shuck och Wollard (2010) anser att om organisationer verkligen förstår 

potentialen av att ha en fullt engagerad personal så ges förutsättningar för att 

framtidens organisationer ska kunna redovisa en helt annan situation än vad dagens 

engagemangsrapporter visar. 

Bakker et al. (2008) anser att engagemang på en arbetsplats återspeglar nivån av energi 

och hängivenhet som de anställda känner till sitt arbete och gentemot sin organisation. 

Bedarkar och Pandita (2014) beskriver, i sin studie, att det inte finns någon tydlig och 

universell definition av begreppet engagemang i den övergripande litteraturen. De 

anser att forskare som studerar engagemang ofta applicerar begreppet i olika 

kontexter. Resultatet blir då ett begrepp som skiljer sig beroende på miljön 

engagemang studeras i och som i sin tur försvårar bildandet av en enhetlig och 

universal definition. Ett stort antal forskare har studerat och försökt definiera 

engagemang (Kahn, 1990; Saks, 2006; Dessler, 1999; Shuck och Wollad, 2010; 

Whittington och Galpin, 2010; Robinson et al. 2004). Vidare menar Halevy et al. 

(2011) att olika hierarkiska nivåer känner motivation utifrån skilda faktorer. Lägre 

hierarkiska nivåers motivation till arbete har enligt författarna en koppling till att 

uppfylla de krav ledare ställer, som i sin tur förväntas leda till någon typ av belöning 

för den anställde. Ledare och chefer från högre hierarkiska nivåer känner ofta mer 

motivation vilket är en följd av den position de tilldelats, vilket leder till att de ägnar 

mer energi och ansträngningar till organisationsmål. Sisodia och Das (2013) 

undersökte kopplingen mellan frihetskänsla och organisatoriskt engagemang vid olika 

hierarkiska nivåer i organisationer. Författarna gjorde detta genom att dela in 

undersökningen i “hög” och “låg” hierarki och kom fram till att de anställda som befann 

sig högre upp i hierarkin kände en högre grad av engagemang. 
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Denna studie ses som ett komplement till den tidigare vetenskapen där olika 

hierarkiska nivåer studerats och syftar istället till att belysa synen på engagemang 

mellan yrkesgrupper i en organisation. I denna studie studeras förutsättningar för 

engagemang med hjälp av att undersöka organisatoriska faktorer samt individuella 

drivkrafter mellan fyra olika yrkesgrupper samt undersöka om dessa grupper har olika 

syn och grad av engagemang. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att identifiera förutsättningar för engagemang i en organisation 

samt om graden av individuellt engagemang skiljer sig mellan yrkesgrupper i en 

organisation. 

Frågeställningar: 

• Vilka organisatoriska faktorer kan vara viktiga för att skapa engagemang? 
• Vilka individuella drivkrafter kan vara viktiga för att skapa engagemang? 
• Skiljer sig synen på engagemang mellan olika yrkesgrupper i en organisation? 

 

  



 

4 
 

2. Metod 
 

I detta kapitel presenterad vilken metodik som använts för att besvara studiens syfte och 

frågeställningar, metoden är uppdelad i fyra avsnitt. Först diskuteras den vetenskapliga ansatsen 

och sedan den övergripande forskningsmetoden. Den tredje delen beskriver tillvägagångssättet 

för insamling av data genom en fallstudie som genomfördes på Cibes Lift Group AB (Cibes), i 

Gävle. Kapitlet avslutas med att presentera metodkritik där studiens validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet diskuteras samt en kort reflektion över det etiska förhållningssättet som främst 

är relevant för datainsamlingen i fallstudien. 

2.1 Vetenskaplig ansats 

Vanligtvis delas vetenskapliga ansatser in i två områden, induktiv- och deduktiv ansats 

(Patel och Davidsson, 2011). Sohlberg och Sohlberg (2013) menar att 

vetenskapsteorier ofta framställs som ett systematiskt sätt att tänka med en tydlig 

logisk följd. Det tillvägagångssätt forskare använder sig av för att dra slutsatser är en 

betydande del för en studies resultat, dessa tillvägagångssätt kan exempelvis handla 

om bearbetning av statistik eller olika typer av experiment. Bryman och Bell (2013) 

beskriver att en deduktiv ansats betonar förhållandet mellan teori och praktisk 

forskning där fokus ligger på teoriprövning, Sohlberg och Sohlberg (2013) menar att 

ett deduktivt angreppssätt ska komma fram till nödvändiga slutsatser med antagandet 

att förutsättningarna som ligger till grund för slutsatserna är sanningsenliga. Induktion 

däremot, handlar om erfarenhet på en systematisk nivå vilket också kan förklaras som 

generalisering, där det vanligaste sättet är att observera ett visst ändamål för 

möjligheten att dra en generell slutsats. Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001) anser 

att det induktiva angreppssättet enbart använder empiriskt data för att dra slutsatser.  

Denna studie började med att ett problem identifierades med hjälp av 

kontaktpersonen på fallföretaget. Denna problematik och utmaning gällande 

engagemang var enligt kontaktpersonen ingenting specifikt för fallföretaget utan något 

som sågs som en generell utmaning och intressant att studera och utreda för en 

organisation. Utifrån problemet genomfördes en litteraturgenomgång för att bilda en 

uppfattning om den tidigare forskningen om ämnet. Denna litteraturgenomgång var 

grunden för den teoretiska referensram som sedan byggdes upp och slutligen testades 

på fallföretaget för att utreda och kartlägga det identifierade problemet. Denna studie 

tar således form av en induktiv ansats då slutsatser dras genom erfarenheter och empiri 

från fallföretaget.  

 

2.2 Övergripande metod och tradition 

Forskning följer vanligtvis en av två olika traditioner, kvalitativ- och kvantitativ 

forskningstradition (Patel och Davidsson, 2011). Bryman och Bell (2013) skiljer de 
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två traditionerna åt och menar att kvantitativa forskningsmetoder har utgångspunkt 

ur naturvetenskaplig forskning med positivistiska drag. Kvantitativ forskning betonar 

kvantifiering när det gäller insamling av data, kvantitativ forskningsmetod är således 

av deduktiv karaktär. Det andra forskningsområdet, kvalitativ forskning, beskriver 

författarna skiljer sig från kvantitativ forskning då det istället handlar om värderingar 

av data snarare än kvantifiering. Kvalitativ forskning betonar således deduktionens 

motsats och syftar snarare till en induktiv ansats då tyngden ligger i generalisering av 

teori. Sohlberg och Sohlberg (2013) menar att den kvantitativa forskningen har ett 

stort fokus på variabler, detta fokus ligger på de eventuella variationer av olika 

enheter, medan den kvalitativa forskningen snarare handlar om redogörelser för det 

område forskningen berör som inte innefattar bestämda mätbara variabler. 

I denna studie inhämtas resultatet genom en fallstudie där begreppet engagemang 

undersöktes i en avgränsad kontext, i detta fall i en industriell miljö. Som denna studie 

nämner finns ett flertal definitioner av begreppet engagemang. Bedarkar och Pandita 

(2014) betonar att begreppet engagemang saknar en universell definition främst då de 

tagits fram i olika kontexter. I syfte att undersöka och förstå ett begrepp i en viss 

kontext och utifrån ett socialt sammanhang beskriver Bryman och Bell (2013) att 

kvalitativ forskning lämpas sig bäst. Författarna menar att kvalitativ forskning har en 

kunskapsteoretisk ståndpunkt som är tolkningsinriktad där förståelsen för den sociala 

verkligheten, genom att skapa förståelse för hur deltagare i denna verklighet gör 

grundval i en viss miljö, är av stor vikt. Denna studie tar således karaktär av både ett 

kvalitativt- och ett kvantitativt förhållningssätt. Kvalitativ genom intervjuer, då 

djupare förståelse och inblick i fallföretaget var nödvändigt för att förstå synen på 

engagemang hos fallföretaget. Kvantitativ genom enkäter, för att skapa större och en 

mer heltäckande generell bild av engagemang som gav möjligheten att kvantifiera och 

jämföra svar mellan olika yrkesgrupper i fallföretaget. En blandning av dessa 

förhållningssätt underlättade analysen av förutsättningar för engagemang samt 

förståelsen för skillnader mellan yrkesgrupper hos fallföretaget. Nedan följer en 

grafisk beskrivning (figur 1) av tillvägagångssättet som använts för att genomföra 

studien. 
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Arbetet inleddes med att hitta ett intressant ämne i vilket kontaktpersonen på 

fallföretaget var till stor hjälp. Efter det genomfördes en litteraturgenomgång där 

relevant tidigare forskning inom ämnet studerades. Utifrån litteraturgenomgången 

identifierades ett gap i vetenskapen som ansågs intressant att studera, vidare 

identifierades en rad organisatoriska faktorer och individuella drivkrafter för 

engagemang. Därefter utformades en teoretisk referensram utifrån faktorerna och 

drivkrafterna.  

2.2.1 Litteraturgenomgång och teoretisk referensram 
Litteratur inom forskningssammanhang är allt det material som är tryckt, som 

exempelvis rapporter, artiklar och böcker för att hitta sådan litteratur så är sökningar 

inom biblioteks databaser en bra metod (Ejvegård, 2009).  

 

Det databaser som använts i denna studie är Discovery och Emerald Insight där 

nyckelorden: commitment, engagement och organi?ation användes. Även litteratur i form 

av böcker från biblioteket på Högskolan i Gävle samt kurslitteratur som används i 

tidigare kurser har legat till grund för litteraturöversikten. Den här 

litteraturöversikten har genomförts för möjligheten till att bygga upp den teoretiska 

referensramen, vilket i sin tur gjorde det möjligt att behandla den insamlade empirin 

från fallföretaget. Bryman och Bell (2013) belyser även vikten av källkritik, all 

litteratur ska bedömas för att fastställa att de finns en hög grad objektivitet och 

saklighet. Litteraturen som används i studien setts över, delvis så har enbart artiklar 

Figur 1: Studiens tillvägagångsätt 
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som är ”peer reviewed” används samt att för att identifiera både objektivitet och 

saklighet. 

2.2.2 Fallstudie 
När forskning syftar till att svara på frågor som “vad” och “varför” lämpar sig en 

fallstudie som metod (Yin, 2003). Biggam (2015) menar att fallstudie som metod är 

populär bland studenter, vidare belyser författaren att fallstudier lämpar sig när 

djupgående förståelse ska uppnås. En av fördelarna med fallstudier är att 

frågeställningarna inte behöver vara satta vid starten, utan kan utvecklas och revideras 

i och med att arbetet fortlöper. Bryman och Bell (2013) menar att “vad” forskning är 

kvantitativ och “varför” forskning är kvalitativ. Författarna menar vidare att det finns 

en benägenhet att förknippa fallstudier med kvalitativ forskning, men att detta inte 

alltid behöver stämma. Mcbee (1997) som citeras av Bryman och Bell (2013, s. 85) 

visade i sin fallstudie på en engelsk bank att kvantitativa observationer och kvalitativa 

intervjuer gick att kombinera. Författarna anser således att kvalitativ och kvantitativ 

metod går att kombinera i en fallstudie. 

Den metod som ansågs vara mest lämplig för att identifiera förutsättningar för 

engagemang i en organisation samt att undersöka graden av engagemang ur ett 

yrkesgruppsmässigt perspektiv var en fallstudie. I fallstudien genomfördes både en 

kvantitativ enkätundersökning samt rad kvalitativa intervjuer med enskilda personer 

hos fallföretaget. 

2.2.3 Intervjuer 
Att använda sig av intervjuer för datainsamling är ett bra sätt för att få djupare 

förståelse för, samt inblick i, folks åsikter, uppfattningar och erfarenheter. Intervjuer 

handlar också om att kartlägga attityder, föreställningar och känslor (Sohlberg och 

Sohlberg, 2013). Ejvegård (2009) menar att intervjuer ofta tar tid då arbetet med att 

sammanställa all information är tidskrävande och därför bör intervjuer endast 

fokuseras på ett mindre antal individer. Intervjuer kan därför inte heller ses som 

representativt för en hel population utan bör, om högre representativitet vill uppnås, 

kompletteras med en enkät.  

Trost (2010) menar att en intervju eller formulär kan vara strukturerad, då 

svarsalternativen är stängda och ofta i form av på förhand givna svarsalternativ, eller 

ostrukturerad, då frågorna är av öppen karaktär där respondenten själv bestämmer 

strukturen på svaret. Trost får medhåll från Bryman och Bell (2013) som benämner 

strukturerade intervjuer som standardiserade då målet är att kontexten för intervjun 

ska vara densamma för alla deltagare vilket ökar möjligheten att göra korrekta 

jämförelser mellan de svarande. Vidare menar Bryman och Bell (2013) att 

ostrukturerade, även kallad semistrukturerade intervjuer endast kan bestå av 

minnesanteckningar eller teman för intervjun. Trost (2010) påpekar dock att en 
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intervju kan vara av mixad karaktär där en kvalitativ intervju kan innehålla 

strukturerade frågor som behandlar ett specifikt område, samtidigt som frågorna har 

en låg grad av standardisering genom att vara öppna och tillåta att de svarande får tala 

fritt. Att mixa strukturen på frågor får medhåll av Ejvegård (2009) som menar att 

frågor i intervjuer kan vara både bundna (ja och nej frågor) och öppna (ex: om nej, 

utveckla svaret). I en kvalitativ studie är intervju det vanligaste sättet att inhämta 

information, i en kvalitativ fallstudie är intervjuns syfte att få reda på en viss persons 

åsikter genom att utröna vad personen tycker och tänker (Merriam, 2006). 

Intervjuer tar tid, både att förbereda, genomföra och bearbeta. Det är därför viktigt 

att förbereda sig och vara vid val av respondenter (Ejvegård, 2009). När det gäller 

kvalitativa fallstudier menar Merriam (2006) att urvalet av respondenter utgörs av vad 

forskaren vill ha reda på samt vem som kan ge svar på det.  

När kvalitativa intervjuer genomförs är det möjligt att bortse från användande av 

frågeformulär. Detta möjliggör att respondenten får svara fritt kring ämnen och låter 

respondenten styra ordningsföljden i intervjun. Vidare är det viktigt att som 

intervjuare vara väl inläst på ämnesområdet innan dessa intervjuer genomförs. Denna 

så kallade intervjuguide kan variera mellan olika intervjuer, de bör dock vara så pass 

lika att de kan jämföras i efterhand. (Trost, 2010) 

 

I denna studie användes främst semistrukturerade intervjuer med öppna frågor så att 

respondenterna blev så opåverkade som möjligt. Det gav även respondenterna 

möjlighet att själv vidareutveckla sina resonemang vilket möjliggjorde för relevanta 

följdfrågor. Intervjuerna genomfördes på Cibes under våren 2017 med tio anställda 

från olika yrkesgrupper. Båda författarna till studien närvarade under samtliga 

interbjuer som varade i ca 30 minuter vardera. Dessa respondenter var på förhand 

föreslagna av handledaren på fallföretaget. Kriteriet för urvalet av respondenterna var 

att de skulle representera olika yrkesgrupper på företaget.  Då syftet med studien var 

att identifiera förutsättningar för engagemang och om graden av engagemang skiljer 

sig mellan yrkesgrupper, lämpade sig mer djupgående intervjuer med ett fåtal 

personer för att på det sättet försöka uppnå förståelse för synsätt, tolkningar och 

skillnader av engagemang. 

Intervjuer bör dokumenteras i sin helhet så att det är enkelt att gå tillbaka och ta del 

av materialet. Dokumentation kan göras på lite olika sätt. Två bra sätt är enligt 

Ejvegård (2009) att dokumentera med bandspelare, som möjliggör att man i efterhand 

i lugn och ro kan skriva ner exakt allt som sades under intervjun. Det andra sättet är 

dokumentation genom anteckningar. Båda metoderna har sina för- och nackdelar där 

bandspelare kan göra respondenten nervös av att blir inspelad vilket hämmas svaren. 

Samtidigt belyser författaren att anteckningar kan vara hämmande då de tar mycket 
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längre tid att dokumentera en sådan intervju. Intervjuerna i denna studie, 

genomfördes med en kombination av ljudinspelning och anteckningar som skrevs 

under intervjuerna. En så kallad transkribering har inte genomförts, dock så har en 

enklare sammanställning skrivits ned med hjälp av anteckningarna och 

ljudinspelningarna.  

2.2.4 Enkätundersökning  
Som Sohlberg och Sohlberg (2013) tidigare poängterade bör datainsamling, för att 

vara representativ för större populationer, utföras med enkätundersökningar. Bryman 

och Bell (2013) menar att enkäter till skillnad från intervjuer, inte är en konversation 

mellan en intervjuare och en respondent, utan handlar om att respondenterna själv 

läser frågorna och svarar utan intervjuarens medverkan. Enkäter kan skickas ut till ett 

större antal respondenter och är inte lika tidskrävande att administrera (Bryman och 

Bell, 2013; Ejvegård, 2009).   

I denna studie användes en enkät delvis för att utreda nuläget hos fallföretaget 

beträffande nivån av engagemang samt för att undersöka de identifiera 

förutsättningarna för engagemang. Mani (2011) betonar i sin undersökning att en 

enkät är bidragande till förbättringar av ett företags engagemangsnivå. Författaren 

menar att en årlig undersökning gällande nivån av upplevt engagemang i 

organisationen är till stort hjälp för att belysa de utvecklingsområden som finns.  

Vid enkätens utformning i denna studie har Saks (2006) och Robinson et al. (2004) 

rapporter varit till stor hjälp. Dessa rapporter har på ett tydligt sätt illustrerat de 

frågor som använts vid deras empiriska undersökningar om engagemang. Gemensamt 

för de båda rapporterna är att de klustrat frågorna under olika ämnesområden vilket 

gav inspiration till enkäten i denna studie att utformas på samma sätt. I denna rapport 

delades analysen in efter faktorer och drivkrafter (se 3.5 ”Summering av teori”) och 

det är även av dessa som frågorna till enkäten togs fram. För att tydligt förstå hur 

frågorna är uppbyggda har nedanstående tabell skapats. 
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Tabell 1: Koppling mellan teori och enkätfrågor 

Påståendena i enkäten är numrerade och tabell 1 visar vilket påstående som baseras på 

vilken faktor eller drivkraft. I tabellen syns de organisatoriska faktorer samt 

individuella drivkrafter för engagemang som identifierades i litteraturgenomgången. 

Enkäten utformades på företaget Netigates hemsida (www.netigate.se). Genom deras 

hemsida kunde ett testkonto upprättas som gav en 30 dagars kostnadsfri licens. Efter 

att enkäten skapats genererades en länk som skickades till handledaren på 

fallföretaget, som vidare kunde distribuera undersökningen till samtliga 164 anställda, 

varav 153 svarade på enkäten. 

 

2.3 Analysmetod  

För att svara på frågorna i arbetet bearbetades och analyserades data först genom 

Netigates egna rapportfunktion där grafer och rådata togs fram. Vidare för att 

analysera rådata användes statistikprogrammet IBM SPSS. Genom SPSS kunde 

medelvärden, standardavvikelser och signifikansnivåer tas fram. Medelvärden 

användes för att urskilja hur väl enkätens olika påståendens stämde. Alla medelvärden 

sattes i relation till den höga graden av engagemang, på fallföretaget, som uppmättes 

i en av enkätens frågor. Om det ett påstående visade sig ha högt medelvärde ansågs 

detta indikera på att faktorn eller drivkraften hade inverkan på engagemang. 

Standardavvikelser används för att belysa att engagemang inte enbart beror på 

yrkesgrupper utan även är individuellt då standardavvikelse betonar spridning från 

medelvärdet och alltså indikerar på skillnader även inom de undersökta 

yrkesgrupperna. Signifikansnivå används främst för att besvara den tredje frågan. I 

analysen av signifikanser sattes ”yrkesgrupper” som oberoende variabel mot alla de 

andra 14 påståendena och frågorna i enkäten. Efter att data erhölls och SPSS använts 

kunde hela resultatet, både intervjuerna och enkätundersökningen, vägas emot den 

teoretiska referensramen och frågorna kunde besvaras.  
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2.4 Metodkritik 

Valet av ämne i denna studie grundades delvis i en undersökning av engagemang som 

genomfördes av företaget Gallup där de identifierade att enbart 16 procent av de som 

arbetar i Sverige är engagerade, samt att fallföretaget uttryckte en önskan om ett ökat 

engagemang bland de anställda. Cibes befinner sig i en expansionsfas och har ökat sin 

omsättning markant under de senaste åren. Som Buckingham och Coffman (1999) 

menar så är organisationers förmåga att engagera anställda betydande för att öka sin 

konkurrenskraft vilket är oerhört viktigt under expansion. Således är Cibes en 

representativ organisation för denna studie. 

I syftet att identifiera skillnader mellan olika yrkesgrupper har denna studie, genom 

insamling av empiri kunnat identifiera fyra yrkesgrupper: operatörer och 

installatörer, administratörer och chefer. Det går att fråga sig om denna indelning är 

fullt representativ då det går att dela in grupperna mer detaljerat. Denna kritik lyfts 

främst då studiens resultat, analys och slutsats till viss del utgår från dessa 

yrkesgrupper. 

2.4.1 Validitet och reliabilitet 
Sohlberg och Sohlberg (2013) beskriver begreppet validitet som att det som avsiktligen 

skall mätas verkligen mäts. Författarna menar att det ofta händer att forskare studerar 

ett klart definierat och mätbart fenomen som efter att ha applicerats i ny kontext får 

ett resultat där definitionen visar sig skiljas från teorin. Bryman och Bell (2013) 

förklarar validitet, eller mätningsvaliditet mer specificerat uttryckt, som 

bedömningar av slutsatser som dragits av undersökningar och huruvida de hänger 

ihop. Vidare beskrivs begreppet av Jakobsson (2011, s. 143) som “Ett resultats eller en 

mätmetods giltighet, d.v.s., i vilken grad en mätnings verkligen mäter det den avser att mäta”, 

validitet kan således ses som en bedömning av kvaliteten av kvantitativa studier. Då 

syftet var att identifiera förutsättningar för engagemang genom organisatoriska 

faktorer och individuella drivkrafter anses studien valid då dessa faktorer och 

drivkrafter tydligt mättes i enkäten. Validiteten förstärks då samma enkät även 

fördelade respondenterna efter fyra yrkesgrupper, vilken ingick i studiens syfte.   

Reliabilitet anger enligt Jakobsson (2011) i vilken grad en mätning är tillförlitlig, 

meningen är att vid upprepade mätningar ska resultatet vara samma oberoende om 

mätningarna är utförda av olika personer. Bryman och Bell (2013) menar även de att 

reliabilitet berör om resultaten från undersökningar blir det samma om dessa 

undersökningar skulle utföras igen, eller om det eventuellt blir påverkade av 

temporära förutsättningar. Författarna beskriver även att reliabilitet framförallt är 

intressant för kvantitativ forskning för att fastställa huruvida ett mått är pålitligt eller 

inte. Ejvegård (2009) belyser reliabilitet för olika måttenheter men också 

reliabiliteten för olika mätinstrument, författaren menar att forskare ofta använder sig 
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av egna mätinstrument, som exempelvis frågeformulär, där risken finns för en låg 

pålitlighet av instrumenten. Reabilitet kan inte garanteras då studiens metod för 

empirisk insamling är en egen konstruktion som tagits fram för, och använts i, denna 

studie. 

2.4.2 Generaliserbarhet 
Generaliserbarhet definieras av Jakobsson (2011, s. 57) som “Att dra slutsatser från en eller 

flera enskilda företeelser/händelser för att förklara något mer allmänt”. I denna studie baseras 

resultatet endast på ett företag och så tillika en enda fallstudie. Bryman och Bell (2013) 

ställer sig frågan “hur kan endast ett fall över huvud taget vara representativt?” vilket 

de sedan menar såklart inte är möjligt. Författarna anser att denna insikt är viktig då 

främst fallstudier tillämpas. Merriam (2006) menar att generaliserbarhet inte är ett 

mål för kvalitativ forskning i statistisk bemärkelse. Författaren beskriver två typer av 

urval kopplat till forskning genom fallstudier: sannolikhetsurval och icke-

sannolikhetsurval. Icke-sannolikhetsurval syftar till ett målinriktat urval där forskare är 

benägna att upptäcka, förstå samt att få insikt i fenomen och händelser. Honingham 

som citeras av Merriam (2006) menar att icke sannolikhetsurval är logiska för att lösa 

kvalitativa problem med frågor gällande att utreda händelser och fenomen. Vidare 

beskriver författaren att icke sannolikhetsurval är olämpliga för kvantifiering då det 

snarare är urval genom sannolikhet som svarar på kvantitativa frågor som “hur ofta” 

eller ”hur mycket”. 

Eftersom studiens resultat baseras på ett företag gjordes inga försök till generalisering. 

Dock är det värt att nämna att enkäten hade förhållandevis hög svarsfrekvens, 153 av 

totalt 164 möjliga respondenter, vilket kan indikera på viss generaliserbarhet.  

2.4.3 Etiskt förhållningssätt 
Bryman och Bell (2013) menar att etiska frågeställningar berör, 1) huruvida det kan 

uppstå någon skada för deltagarna i studien, 2) om det förekommer någon brist på 

samtycke från deltagarnas sida, 3) om undersökningen inkräktar på privatliv, 4) om 

det förekommer någon typ av bedrägeri eller undanhållande av viktig information. 

Under ett tidigt stadie i denna studie diskuterades huruvida författarna till studien 

skulle mottas av de anställda på fallföretaget. Det diskuterades ett flertal gånger om 

problematiken kring att personalen lätt kunde känna sig studerade och granskade 

under ett sådant här arbete. Detta är någonting som bemöttes genom att alltid visa 

ödmjukhet mot de personer som medverkade i studien. Under arbetets gång har det 

tydliggjorts att studien inte syftade till att observera brister eller att belysa problem i 

de anställdas arbetssätt. Enkäten som genomfördes var anonym, syftet med detta 

etiska förhållningssätt var att skydda individerna och skapa en miljö där alla deltagande 

i undersökningen kände sig trygga med sitt deltagande. Tillåtelse att publicera citat 

och annat innehåll från intervjuer har getts av företaget så länge identitet inte röjs. Vid 
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de tillfällen då citat använts har endast identitet som hänvisar till de olika 

yrkesgrupperna använts.   



 

14 
 

3. Teoretisk referensram 
 

I detta kapitel presenteras den teori som används för att analysera studiens insamlade empiri. 

Kapitlet inleder med en kort historisk överblick av motivation och engagemang och fortsätter 

med en övergripande beskrivning av engagemang utifrån olika definitioner som identifierats i 

den studerade litteraturen. Teorin går sedan över i två huvudområden; organisatoriska faktorer 

för engagemang och individuella drivkrafter till engagemang. 

3.1 Motivation och engagemang historiskt sett 

Vad som motiverar människor i olika kontexter har länge varit av intresse för forskare 

(Kahn, 1990; Saks, 2006; Dessler, 1999). I detta fält återfinns namn som den 

amerikanska ingenjören Fredrick W. Taylor som genom sin teori “Scientific 

Management” hävdade att maximal framgång uppnås för en organisation när det finns 

ett samspel mellan organisationen och de anställda (Taylor, 1914). Teorin har i 

folkmun kommit att kallas “taylorism” där den främsta motivationsfaktorn för den 

anställda ansågs vara lönen, högre lön ansågs leda till att de anställda arbetade hårdare 

och mer engagerat (Sparrow och Hiltrop, 1994).  Bruzelius och Skärvad (2004) 

nämner andra stora forskare inom området som exempelvis Abraham Maslow och 

Frederick Herzberg som med sina teorier menar att det som motiverar människor är 

uppskattning och status samt självförverkligande. Ungefär samtidigt som Taylor 

lanserade sina teorier genomförde psykologen Elton Mayo en omfattande studie inom 

den amerikanska industrin. Den så kallade “Hawthorne-Studien” ledde till upptäckten 

av den ”sociala människan”. Mayo (1945) fastslår att det finns ett samband mellan de 

anställdas engagemang och deras prestation på arbetsplatsen. Lön, som enligt Taylor 

var den största drivkraften för de anställdas engagemang byttes nu ut mot att förklaras 

av mer sociala faktorer. Lindmark och Önnevik (2006) menar, att bli sedd av sin chef 

samt att få känna ansvar och delaktighet visade sig kunna förklara engagemang i Mayos 

studier. 

Ett flertal forskare menar att “engagemang” beskrevs första gången år 1990 av William 

A Kahn som anses vara begreppets fader (Bedarkar och Pandita, 2014; Shuck och 

Wollard, 2010). Kahn (1990) beskriver främst “personligt engagemang” som den 

anställdas “föredragna jag” i uppgifter och beteende kopplat till arbetet och mot andra 

i sin omgivning. Alltså är engagemang ett tillstånd där den anställde känner en 

känslomässig koppling till både organisationen och de arbetsuppgifter som 

organisationen tilldelat den anställde. Chalofsky och Krishna (2009) menar att 

medarbetare som är produktiva blir motiverade av själva arbetet samt känner 

engagemang mot sin organisation. I likhet beskriver Bruzelius och Skärvad (2004) att 

motivation är något som anställda känner när de identifierar sig med sin organisations 

värderingar samt trivs med arbete de utför, engagemang är liknande och beskrivs som 
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kraften vilket får den anställde att utföra sina arbetsinsatser på bästa sätt vilket leder 

till att organisationen höjer sin effektivitet. 

3.2 Engagemang 

I en undersökning gjord av Institute of Engagement Studies (IES) 2003, som berörde 

ca 10 000 anställda i 14 olika organisationer, definierades engagemang som “en positiv 

attityd hos den anställde gentemot organisationen och dess värdegrund” (Robinson et al. 

2004). Författarna menar att verbet “att engagera” har en rad olika betydelser där det 

i sin enkelhet främst syftar till att anlita en person för att utföra en arbetsuppgift. 

Bakker et al. (2008) anser att engagemang återspeglar en hög nivå av energi och 

hängivenhet till arbetet hos de anställda. Det är enligt författarna den känslan som 

leder till att den anställde presterar bättre och upplever att tiden går snabbare då den 

anställde upplever att jobbet är roligt.  

Flera författare har definierat engagemang i sina studier. Den första definitionen 

återspeglar engagemang på det personliga planet "Personal engagement is the simultaneous 

employment and expression of a person’s ‘preferred self’ in task behaviors that promote 

connections to work and to others, personal presence, and active full role performances" (Kahn, 

1990, s. 700). Harter et al. (2002, s. 269) definierar engagemang utifrån de anställde 

i en organisation som “Employee engagement refers to the individual’s involvement and 

satisfaction with as well as enthusiasm for work". Saks (2006, s. 602) definierar 

engagemang som "A distinct and unique construct that consists of cognitive, emotional, and 

behavioral components that are associated with individual role performance". 

3.3 Organisatoriska faktorer 

3.3.1 Human Resource Management 
Human Resource Management (HRM), ofta omnämnd som “HR”, har på senare år 

blivit vedertagen som termen för personalrelaterat arbete (Lindmark och Önnevik 

2006). HRM kan översättas till ledning av mänskliga resurser (Shodt, 2012).  Enligt 

Bratton och Gold (2003) syftar HRM till att främja de anställda som nyckeln till 

företagets förmåga av att behålla ett konkurrensmässigt försprång. Stone (2005) anser 

att HRM fokuserar på förhållandet mellan organisationen och de anställda där hur 

organisationen på bästa sätt använder sig av varje individ för att uppnå de övergripande 

organisatoriska målen samtidigt som varje individs behov tillfredsställs.  

Lindmark och Önnevik (2006) menar att HRM begreppet bör delas upp i sina tre 

beståndsdelar för att analyseras korrekt. Human (människan) är den mjuka delen och 

beskriver den anställde som en människa med specifika behov. Där av blir det tydligt 

att den anställda bör motiveras och stimuleras för att behålla en hög prestationsnivå. 

Varje individ bör därför utvecklas unikt efter dess förutsättningar och behov samt med 

hänsyn till de uppgifter individen förväntas arbeta med. Resource (resurs) är den hårda 
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delen där människan, likt en maskin, ses som en resurs som ska vara effektiv och 

generera avkastning för organisationen, om inte bör den ses som en kostnad. 

Människan som resurs bör investeras i genom utbildningar och andra 

utvecklingsinsatser, som då väntas ge avkastning på lång sikt. Management, är den sista 

delen i HRM och berör det strategiska ledarskapet, där människan ses som dels individ 

men även som en resurs för organisationen. Schodt (2012) utvecklar skillnaden mellan 

hård- och mjuk HRM, där den mjuk HRM lägger stor vikt i att människor skiljer sig 

från varandra och inte kan betraktas i likhet med övriga resurser. Inom områden för 

mjuk HRM läggs även stor vikt på långsiktig utveckling av människan som resurs. 

Fokus ligger även på motivation, kommunikation och tillväxt. Hård HRM betraktar 

istället människan i likhet med övriga materiella och ekonomiska tillgångar.  

Effektiv HRM bidrar enligt Stone (2005) positivt till en organisations generella 

resultat om de tydligt kopplas samman med organisationens övergripande mål och 

strategier. Organisationer som utvärderar sina HRM-strategier bör fråga sig till vilken 

grad dessa strategier förbättrar huruvida personalen identifierar sig med 

organisationen och sitt jobb. Författaren menar att en hög engagemangsgrad hos de 

anställda, vilket HRM kan ge förutsättningar för, kan resultera i högre lojalitet, 

förbättrat teamwork, minskade personalkostnader samt minskad personalomsättning. 

Hanaysha (2016) förklarar att organisationer, för att skapa engagemang, bör främja 

en organisationskultur som innehåller kontinuerligt lärande med kunskapsdelning och 

utbildningsprogram.  

3.3.2 Ledarskap 
Gott ledarskap är en betydande faktor för att skapa engagemang i en organisation 

(Bruzelius och Skärvad, 2004; Bedarkar och Pandita, 2014). Bruzelius och Skärvad 

(2004) anser att ledare ska institutionalisera de organisationer de tillhör, vilket innebär 

skapandet av en stark ideologi som genomsyrar organisationen. Det handlar om att få 

medarbetare att känna en koppling och hängivenhet till organisationen utöver deras 

formella kontrakt. Dessler (1999) värderar också ledarskap som en viktig roll i 

skapandet av engagemang och menar att organisationer bör anställa “rätt typ av ledare” 

vilket är en ledare som är medveten om och är enig med organisationens värderingar. 

Både Hackman och Wageman (2005) och Taneja et al. (2015) belyser vikten av att 

ledare bör arbeta för att skapa en miljö som stödjer de anställda, samt att ledare visar 

uppskattning för de anställdas arbete, för att generera engagemang. En anställd slutar 

inte på grund av organisationen, de slutar på grund av dåligt ledarskap (Buckingham 

och Coffman, 1999; Whittington och Galpin, 2010).  

 

Forskaren James MacGregor Burns som citeras av Whittington och Galpin (2010) 

presenterar två typer av ledarskap: transaktionellt- och transformellt ledarskap. Främst 

den sistnämnda har tydliga kopplingar till engagemang. Transformellt ledarskap 



 

17 
 

menar Burns syftar till en situation då ledare och de som leds höjer varandras 

motivationsnivå och moral. Denna interaktion mellan individer möjliggör en 

kontinuerlig utveckling och engagemang genom att motivera anställda till att 

åsidosätta sina egna intressen för organisationens bästa. För en ledare är alltid den 

anställde det viktigaste verktyget i organisationen, detta tydliggörs av Stone (2005) 

som menar att management syftar till konsten att få saker gjorda genom människor. 

Robinson et al. (2004) lyfter fram sex stycken kännetecken för att god ledare: bryr 

sig om de anställda, håller dem informerade, behandlar dem rättvist, uppmuntrar till 

gott arbete, är intresserad i deras karriärutveckling samt underlättar för träning och 

utveckling. 

3.3.3 Mål och visioner 
För att bygga upp en stark, engagerad och konkurrenskraftig personalstyrka är det 

väsentligt att etablera ett arbetssätt som stödjer en organisations övergripande 

värderingar och visioner (Whittington och Galpin, 2010; Dessler, 1999). Bruzelius 

och Skärvad (2004) menar att organisatoriska mål är vad organisationers medlemmar 

gör med dem, alltså, om inte medarbetarna är medvetna om de uppsatta målen så 

tjänar de ingen nytta. De belyser även det essentiella i att alla nivåer inom en 

organisation har en gemensam målbild, är inte så fallet finns en stor risk att 

medarbetare blir allt mindre engagerade. Sege (1995) anser att det viktigaste för att 

en organisation ska kunna dra nytta av det engagemang som genereras av en vision, är 

att lyckas skapa en gemensam vision, som delas av alla medarbetare. Mahon et al. 

(2014) samt Kantabutra och Avery (2010) argumenterar även de för att visioner är 

essentiellt för att alstra engagemang hos anställda. De belyser dock vikten att en vision 

ska vara tydlig och beskriva en bättre framtid, samt att anställda bör förmå att koppla 

sina egna personliga visioner till de visioner deras organisation har. Shuck och Wollard 

(2010) uttrycker att det första steget i utvecklingen av engagerade medarbetare är att 

skapa en tydlig definition av engagemang samt en gemensam syn angående konceptet. 

Författarna slår även fast att bristen på empiriska undersökningar runt engagemang 

har varit hämmande för organisationer som försöker utveckla konceptet.  

 

 

 

 

 

 

 

3.3.4 Intern kommunikation 
Enligt Welch (2011) är god intern kommunikation i en organisation, vilket är den typ 

av kommunikation som förmedlar organisationens värderingar och övergripande mål 

till de anställda, en faktor som möjliggör för engagemang. I sin artikel presenterar 
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författaren en konceptuell modell för hur engagemang skapas genom kommunikation. 

Författaren fastslå att väl fungerande intern kommunikation bidrar till ökat 

engagemang då det ger de anställda en känsla av tillhörighet till organisationen. 

Samtidigt bidrar kommunikation till att de anställda hålls uppdaterade kring 

förändringar i organisationen samt ger en ökad förståelse för organisationens 

övergripande mål. Robinson et al. (2004) argumenterar för att kommunikation måste 

gå båda vägarna och menar att det å ena sidan, i likhet med Welch (2011), handlar om 

att hålla de anställda informerade om händelser och förändringar i organisationen. Å 

andra sidan handlar kommunikation om att de anställda måste få uttrycka sina förslag 

och idéer för hur deras arbete och miljö kan förbättras, samt att dessa förslag tas på 

allvar och nyttjas för att förbättra organisationen. 

3.4 Individuella drivkrafter 

3.4.1 Känsla av meningsfullhet 
Meningsfullhet på arbetet återspeglar relationen mellan den anställde och 

organisationen där den anställde känner att arbetsuppgifterna är tillfredställande och 

betydande samt att de bidrar till organisationens utveckling (Chalofsky och Krishna, 

2009). Antonovsky (1996) beskriver att känslan av samanhang (Kasam), uppnås om 

arbetet känns meningsfullt, begripligt och hanterbart. Författaren menar att en person 

med stark Kasam bland annat har lättare att känna motivation genom 

meningsfullheten de känner i sitt arbete. Kasam kan appliceras på individ-, grupp- och 

samhällsnivå och handlar om att människor måste förstå sitt liv samt bli förstådda av 

andra samtidigt som de känner att de kan hantera sin situation eller arbetsuppgift, en 

uppgift som måste vara meningsfull nog för att de ska motiveras att fortsätta 

(Lindström och Eriksson, 2006).  

Medarbetare från högre yrkesgrupper, som exempelvis chefer, känner högre grad av 

meningsfullhet i arbetet och engagemang för organisationen än medarbetare från lägre 

yrkesgrupper (Sisodia och Das, 2013). Författarna menar att frihetskänslan betyder 

mycket för att känna meningsfullhet och fastställer att individer högre upp i hierarkin 

ofta känner högre grad av frihet än individer längre ner i hierarkin. Även Robinson et 

al. (2004) lyfter i sin rapport fram en rad drivkrafter, vilka ses som 

engagemangsskapande, dessa drivkrafter syftar till att ge en känsla av meningsfullhet i 

arbetet och tillhörighet i och gentemot organisationen. I sin helhet lyfter författarna 

fram följande drivkrafter för att uppnå känsla av meningsfullhet; träning och 

utveckling, gott ledarskap, prestation och uppskattning, god kommunikation, lika 

möjligheter och behandling för alla anställda, samarbete, tid för familj samt glädje på 

jobbet. Hackman och Oldham (1976) och Griffin (1991) påpekar i sina rapporter att 

variation i arbete är en drivkraft som också kan skapa en känsla av meningsfullhet hos 

anställda.  
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3.4.2 Känsla av belöning och beröm 
Både Kahn (1990) och Saks (2006) belyser vikten av belöning och beröm som 

drivkrafter för engagemang, de menar att denna drivkraft har en positiv inverkan på 

engagemangsnivån hos en anställd. Robinson et al. (2004) beskriver belöning (lön, 

pension) som de individer får tillbaka för ett bra utfört arbete på arbetsplatsen samt 

beröm (feedback och befordran) som en icke finansiell belöning en individ får för ett 

bra utfört arbete på arbetsplatsen. I en undersökning av Aon Hewitt Consulting 

(2011b) där de studerat drivkrafter för engagemang i Asien, Europa, Latinamerika 

och Nordamerika, så framkommer det att lön är en lågt rankad drivkraft för 

engagemang. Chandani et al. (2016) anser dock att organisationer bör ha ett väl 

fungerande system för de anställdas löner. För att ett sådant system ska ha en positiv 

påverkan på nivån av engagemang bör arbetsgivare koppla löner till arbete och 

prestationer. Även Hossain och Miah (1992) har tagit lön i beaktning och dess 

inverkan på engagemang. De konstaterar att en lön som av en anställd uppfattas som 

låg, har en stor negativ påverkan vilket skapar missnöje och sänker graden av 

engagemang. 

3.4.3 Känsla av karriärmöjligheter och utveckling 
Aon Hewitt Consulting (2011b) visar i en studie från 2010 att “karriärmöjligheter” 

var den viktigaste drivkrafter för att skapa engagerade medarbetare. Enligt Dessler 

(1999) som har genomfört en metaanalys över flertalet studier, är utveckling av 

anställda en av de viktigaste drivkrafterna för engagemang. De menar att människor 

kommer till arbetsplatser med viss kompetens, behov och önskemål. När 

organisationer har kompetens och resurser att tillfredsställa dessa behov, så kommer 

nivån av engagemang att öka. På liknande sätt menar Chandani et al. (2016) att 

organisationer med en hög grad engagemang bland de anställda förser sin personal 

med möjligheter att utveckla sin kompetens och förmågor för att nå sin fulla potential. 

Karriärutveckling hjälper enligt författarna även organisationer att behålla talangfull 

personal.  

Om organisationer tillhandahåller möjligheter till utveckling så signalerar det att 

organisationen bryr sig om sina anställda. Att tillhandahålla förutsättningar för bra 

arbetsförhållanden visar sig även leda till att organisationen presterar bättre (Akanabi 

och Itiola, 2013). Robinson et al. (2004), slår fast vikten av att känna sig värdefull och 

involverad för engagemang, författarna menar att en av nyckelfaktorerna är att de 

anställda har möjlighet att utveckla och utforma sina arbetsuppgifter samt att vara 

involverade i beslutsfattande. Engagemang kommer av att de anställda känner att 

organisationen bryr sig om dem och vill att de ska utvecklas. 

3.4.4 Känsla av tillit och rättvisa 
Om de anställda känner en hög nivå av tillit och rättvisa i en organisation kommer 

detta leda till en ökad nivå av engagemang. Anställda kan känna tillit till en 
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organisation, men det behöver inte betyda att de känner att organisationen är rättvis. 

Rättvisa värderas, av de anställda i organisationen, som grad av jämlikhet. Exempelvis 

tas negativ feedback emot bättre om de anställda känner tillit till chefen. (Farndale et 

al. 2011) 

Rättvisa exemplifierar Stone (2005) som att människor med lika erfarenhet och 

utbildning exempelvis bör få samma lön, om inte, är det en starkt bidragande faktor 

till olikhet och därigenom en minskning av engagemangsnivån. Saks (2006) och 

Maslach et al. (2001) poängterar att rättvisa inom organisationer är väsentligt för att 

skapa engagemang. Således är det viktigt att anställda uppfattar en hög grad av rättvisa 

inom organisationen vilket författarna menar leder till att arbetsuppgifter utförs med 

en högre grad av engagemang.  

3.4.5 Känsla av balans mellan privat- och arbetsliv 
Lindmark och Önnevik (2006), Bedarkar och Pandita (2014) och Taneja et al. (2015) 

menar att en organisation måste ta den anställdes totala livssituation i beaktning för 

att ge förutsättningar för engagemang. Det måste finnas en balans mellan individens 

arbete, familjeliv och övrig fritid. Chalofsky och Krishna (2009) anser att 

organisationer som erbjuder förutsättningar för de anställda att få balans mellan arbete 

och privatliv får anställda som kan fokusera bättre på sina arbetsuppgifter. Privatliv 

innefattar alla personliga behov utanför arbetet, familjeliv, fritidssysslor, träning och 

andra personliga behov. De organisationer som beaktar de anställdas liv utanför 

organisationen tar hänsyn till den anställda som helhet vilket i sin tur ger högre grad 

av engagemang.  

Bedarkar och Pandita (2014) menar att det finns ett tydligt samband mellan den 

anställdes arbetsprestation och att få tid till familj och fritid. Vidare menar författarna 

att balans i arbetsliv och privatliv utgörs av flextid, vilket innebär att den anställde kan 

välja när den vill börja och sluta sitt arbetspass, möjlighet att arbeta in tid och få en 

veckodag ledig samt möjlighet att arbeta hemifrån. Men balansen utgörs även av 

möjligheten till andra faktorer som äldrevård och möjlighet till barnpassning i närhet 

till arbetsplatsen.  
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3.5 Summering av teori 
 

Utifrån den teoretiska referensramen har en modell skapats (se figur 2) detta för att 

visa hur de olika delarna i teorin förhåller sig till varandra. De organisatoriska faktorer 

som lyfts fram som förutsättningar för engagemang är: HRM, tydliga HRM strategier 

kan ge förutsättningar för engagemang (Stone, 2005). Ledarskap, där motiverande 

ledare fås genom “rätt typ av ledare” som är medvetna om, och på ett bra sätt, kan 

kommunicera ut organisationers mål och visioner (Dessler, 1999). Mål och visioner ger 

förutsättningar för ökat engagemang, om gemensamma mål och visioner skapas och 

accepteras av de anställda i en organisation (Sege, 1995). Intern kommunikation är en 

möjliggörande faktor för engagemang eftersom en väl fungerande kommunikation är 

väsentligt för att förmedla ut mål och visioner (Welch, 2011). 

De individuella drivkrafter som lyfts fram som förutsättningar för engagemang är att 

anställda: känner Meningsfullhet på arbetsplatsen, som Chalovsky och Krishna (2009) 

menar skapas meningsfullhet om de anställda upplever sina arbetsuppgifter som 

betydande och tillfredställande. Känsla av Belöning och beröm sågs länge bara syfta till 

finansiell kompensation (Taylor, 1914) men har visat sig handla mer om belöning i 

form av feedback och tillkännagivande av chefer och ledare (Robinson et al. 2004). 

Känsla av Karriärmöjligheter driver anställda, vilket betonas av Chandiani et al. (2016) 

 Figur 2: Studiens syn på engagemang 
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som en viktig del för en ökad engagemangsgrad. Genom att erbjuda anställda 

utveckling för att nå sin fulla potential motiverar de individer att engagera sig. Känsla 

av Tillit och rättvisa återspeglar situationer då varje anställd känner att organisationen 

behandlar alla i personalen jämlikt och ger dem lika förutsättningar. Saks (2006) och 

Maslash et al. (2001) menar att rättvisa är viktigt och att det även får anställda mer 

benägna att engagera sig i sitt arbete. Känslan av Balansen mellan privat- och arbetsliv 

handlar om vikten att varje anställd känner att organisationen tar hänsyn till individens 

privatliv genom olika åtgärder som underlättar livet utanför arbetet (Bedarkar och 

Pandita, 2014).  

De organisatoriska faktorerna ges av en organisation för att skapa engagemang inom 

organisationen. De individuella drivkrafterna utgörs främst av känslor hos en individ, 

dessa drivkrafter är alltså förknippat med vad som känslomässigt driver en individ till 

att vara engagerad. Tillsammans kompletterar faktorerna och drivkrafterna varandra 

och ger förutsättningar till engagemang. En hög grad av engagemang bland anställda 

leder i sin tur till att organisationers totala prestationsgrad ökar. (Buckingham och 

Coffman, 1999; Mendoza och Maldonado, 2014)  

 

Det olika faktorerna och drivkrafterna har en varierande koppling och påverkar 

varandra i olika grad. Exempelvis så har faktorn intern kommunikation och faktorn 

mål och visioner ett starkt samband eftersom kommunikation är en möjliggörande 

faktor för att känna till mål och visioner.  
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4. Resultat 
 

I detta avsnitt presenteras resultatet från fallstudien på Cibes i Gävle. Detta resultat bygger på 

dels en enkät med totalt 153 respondenter, vilket motsvarar cirka 93 procent av de anställda på 

Cibes i Sverige, samt tio stycken intervjuer med anställda utspridda i olika yrkesgrupper inom 

organisationen. Avsnittet inleds med en företagsbeskrivning samt en nulägesbeskrivning av 

engagemangsnivån. Därefter presenteras de olika faktorerna och drivkrafterna. 

 

4.1 Företagsbeskrivning  
Cibes ingår som ett dotterbolag i koncernen R12 Kapital Fund I AB och är ett av 

världens äldsta och största producerande företag av lågfartshissar. Grunden till denna 

framgång, vilket har resulterat i ca 40 000 sålda hissar, menar företaget bygger på en 

kombination av god svensk ingenjörskonst och känsla för vacker design. Cibes 

grundades år 1947 och var lokaliserat i Järbo fram till år 2012, då företaget flyttade 

sitt huvudkontor och sin produktion till Gävle. Idag arbetar 164 personer på Cibes i 

Gävle. Företaget har ökat sin omsättning kontinuerligt och är ett ständigt 

expanderande företag då de alltjämt söker efter nya marknader. Deras kunder, vilket 

både är statliga, kommersiella och privata, finns i mer än 50 länder världen över. 

Cibes erbjuder en stor variation av olika typer av lågfartshissar (se figur 3): 

plattformshissar, korg/kabinhissar och trapphissar, där deras kunder kan utforma sin 

produkt efter sina specifika behov. Företaget anser att deras hissar har en lång livscykel 

och låga driftskostnader, dessutom så marknadsför sig Cibes med att deras hissar är 

enkla och snabba att installera, samt att deras hissar har en elegant skandinavisk design. 

(www.se.Cibeslift.com, 2017) 
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Figur 3: Cibes tre hisstyper 

 

Cibes utbud utgörs i huvudsak av tre olika typer av hissar: plattformshissar, 

korg/kabinhissar och trapphissar. Plattformshissarna är som namnet avslöjar schakt 

med en plattform i. Användningsområden är allt från restauranger till sjukhus. 

Hissarna finns i flera olika modeller med kapacitet på upp till 1000 kg. Kabinhissarna, 

eller korghissarna som de också kallas, påminner om ”vanliga” hissar. Kabinhissarna 

kan i standardutförande anpassas till befintliga byggnader men även nyproduktioner. 

Kabinhissarna kommer i flera utföranden och kan fås som lyxigare variant till 

exempelvis villor, då med glasad hissdörr och glasat schakt.  Den sista varianten av 

hissar är trapphissar. Dessa hissar är anpassade för alla typer av nivåskillnader som kan 

finnas i och kring byggnader. Dessa skillnader är framförallt hinder för 

rörelsehindrade och rullstolsburna för vilka hissarna är anpassade. Cibes erbjuder för 

samtliga av sina hissar ett brett utbud av färger och material. (www.se.Cibeslift.com, 

2017) 

4.2 Vad är engagemang 
 

“Att sätta sig upp på sängkanten på morgonen och känna att det inte är motigt”   

 

Samtliga intervjuer inleddes på samma sätt, genom att be respondenterna redogöra 

för sin syn på engagemang. Vissa menar att det är en känsla av glädje utåt, både mot 

medarbetare och också kunder, medan vissa menar att engagemang handlar om ett 

agerande. “Engagemang är glädjen jag känner när jag går till jobbet” beskriver en av 

cheferna, “engagemang är glädjen utåt mot medarbetare” menar en annan. En tredje chef 

menar att glädje är viktigt, framför allt när det går trögt eller när problem 

uppkommer, “det är i dessa lägen som engagemanget kan prövas och det är då glädjen i arbetet 

är viktigt”. Detta synsätt får medhåll från en operatör som menar att engagemang 

handlar om “att göra saker som är kul” på jobbet. En annan typ av känsla som togs upp 
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var passion och entusiasm till det utförda arbetet, vilket en av respondenterna 

beskriver som “en vilja att göra sitt absoluta bästa med sin kompetens och erfarenhet”. 

Engagemang beskrivs även av flera som ett sätt att handla och vara på arbetsplatsen. 

En av cheferna menar att engagemang handlar om att “bry sig” i vid bemärkelse, “... 

för mig handlar det om att man bryr sig och att det händer saker, det handlar om att se problem 

och vilja lösa dem” detta synsätt är även något som företagets VD anser som viktigt och 

säger att “... synligt är det (engagemang) ett bra driv, och en individ med glimten i ögat som 

är villig att hänga med i förändringar.” Engagemang är även förknippat med 

ansvarstagande, detta menar både representanter från samtliga yrkesgrupper.  En av 

cheferna menar att engagemang är ansvar att driva företaget framåt, och att vilja 

förändra och förbättra. En administratör menar att det handlar om att känna ansvar 

för att ständigt göra sitt bästa och driva företaget framåt. Enligt en operatör så handlar 

ansvar som “... att leverera rätt, att hålla kvalité på grejerna”.  

Något som alla respondenter i intervjuerna är eniga om är att en hög nivå av 

engagemang leder till att företag presterar bättre. En av operatörerna förklarar detta 

som att “en icke engagerad medarbetare kan se problem men inte bry sig, utan bara skickar 

vidare problemet”. En av cheferna menar att engagerade medarbetare “... anstränger sig 

det lilla extra vilket ger oss konkurrenskraft”, en annan chef uttrycker sig som “om man är 

engagerad så blir man ansvarstagande som individ och som organisation, och detta leder till att 

vi tar steg framåt som företag och blir bättre”.  

När det kommer till intervjufrågan om det finns brist av engagemang på Cibes så 

varierar svaren. En av operatörerna som inte jobbat på företaget särskilt länge säger 

att “det finns en tydlig brist av engagemang”, medan en annan nyanställd som arbetar med 

administrativa uppgifter uttrycker sig som “... den (engagemang) är jättehög, det jag ser 

hos mina medarbetare”. En av cheferna tror att det finns brist av engagemang på vissa 

håll, men att det är bättre nu än för några år sedan. Förklaringen till detta tror 

personen kan grundas i att vissa tjänster på högre nivå kräver en akademisk utbildning. 

För att skaffa sig en utbildning menar respondenten att intresse för ämnet är viktigt, 

vilket kan förklara en högre nivå av engagemang på högre nivåer i företag.   

 

4.3 Engagemang - nuläge 
I enkätundersökningen deltog sammanlagt 153 personer i fyra yrkesgrupper. Av dessa 

arbetade 58 (37,91 %) som operatörer, 11 (7,19 %) som installatörer, 56 (36,6 %) 

personer har administrativa uppdrag, samt 28 (18,30 %) arbetade som chefer. 

Operatören är de som arbetar inne i fabriken i Gävle och bygger ihop själva hissen 

medan installatören arbetar med att installera hissen på den plats där den ska användas. 

Administratörer är allt från ekonomi, hr, marknadsföring och försäljning. Cheferna 

är allt ifrån mellanchefer till produktionschef och VD. 



 

26 
 

 
Figur 4: Graf över procentuell fördelning mellan enkätens respondentgrupper 

 
Tabell 2: Medelvärden i enkätsvaren med tillhörande signifikansnivåer (ANOVA) 

I tabell 2 presenteras samtliga medelvärden från svaren i enkäten. Resultatet visar att 
11 av 14 påståendens svar skiljer signifikant beroende på vilken yrkesgrupp 
respondenten tillhör. I tre av påståendena (4,5 och 14) var skillnaden inte signifikant 
och således kunde alltså inte skillnaden i svaren visa sig bero på vilken yrkesgrupp 
respondenten tillhör. I tabellen finns ett fel gällande ”15. Totalt engagemang” som 
tillskillnad från övriga poster har skalan 1-8 istället för 0-7, detta beror på att en bugg 
i SPSS.  
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Figur 5: Graf över den totala upplevda engagemangsnivån på Cibes 

 
Tabell 3: Medelvärde och standardavvikelse i figur 5 

Figur 5 visar hur den övergripande engagemangsnivån ser ut på fallföretaget. 

Tabell 2 visar att medelvärdet för den totala engagemangsnivån på Cibes är 6,27 av 

max 7. Signifikansnivån för det totala engagemanget understiger 0,01 (se påstående 

15, tabell 3) vilket visar att det är starka skillnader i engagemangsnivå mellan 

yrkesgrupperna. Uppdelat i yrkesgrupper visar resultatet att operatörernas 

medelvärde var lägst på 5,55 och installatörernas medelvärde var högst på 7,18. 

Chefernas medelvärde var 6,71 och administratörernas 6,61 och alltså relativt lika. 

Lite över 90 procent av installatörerna och ca 75 procent av cheferna har svarat 6 eller 

högre. Värt att nämna är att resultat visar att en av operatörerna och en av 

administratörerna uppger att de känner ”inget engagemang”. Störst spridning 

återfinns bland operatörerna och administratörerna. Till skillnad från resterande 

påståenden i enkäten sträcker sig denna fråga mellan 0-7, alltså 8 svarsalternativ. Det 

lägsta svarsalternativet, som går under namnet ”inget engagemang” kan då likställas 

med 0 på en 8 gradig skala. Detta för att möjliggöra data för de personer som inte 

känner något engagemang alls. Resultatet visar en signifikant betydelse i nivån av 

engagemang beroende på yrkesgrupp.  
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4.4 Organisatoriska faktorer  

4.4.1 Human Resource Management  

 
Figur 6: Graf över hur de anställda upplever Cibes som en motiverande och stimulerande arbetsplats 

 
Tabell 4: Medelvärde och standardavvikelse i figur 6 

Figur 6 visar hur de anställda uppfattar att Cibes är en motiverande och stimulerande 

arbetsplats. Totalt medelvärde för samtliga respondentgrupper är 5,16. 

Signifikansnivån understiger 0,01 (se tabell 3) vilket visar att det är starka skillnader i 

uppfattningen om hur Cibes ses som en motiverande och stimulerande arbetsplats 

mellan yrkesgrupperna.  Lägst medelvärde har operatörerna med 4,52 och högst har 

cheferna med 5,71.  

För att de anställda ska känna förtroende för organisationen krävs det att 

organisationen skapar en känsla av meningsfullhet bland de anställda menar en av 

cheferna. Enligt en annan chef räcker det inte med nöjda ledare, “engagemang måste 

genomsyra hela organisationen”, och berättar vidare att det måste finnas en balans mellan 

förutsättningar och strategier från företaget samt en vilja att vara engagerad från de 

anställda. 

Företagets VD tror på att en organisation som visar förtroende och öppenhet 

gentemot sina anställda, skapar engagemang, “att släppa ut ansvar men att samtidigt vara 

tillgänglig skapar en kultur av förtroende”. Vd:n menar att engagemang lätt kan gå till 

överdrift och att chefer lätt kan bli överengagerade vilket suboptimerar arbetet. 

“Engagemang kan suboptimeras om chefer är inne och kontrollerar och pillar för mycket, att låta 

CIBES är en motiverande och stimulerande arbetsplats 
 

CIBES är en motiverande och stimulerande arbetsplats 
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medarbetare känna ansvar och frihet i uppgifter är viktigt för att skapa engagemang” men 

poängterar även vikten av att anställa rätt personer, “det handlar om “renhetsfaktorer” som 

att ha rätt utbildning och språkkunskaper men även att ha personliga drag för att kunna ta till 

sig ansvar och vara öppen för förändring, det är en balans. Personer med IQ, som saknar EQ, 

funkar inte”. Vd:n menar att det ibland kommer att strula och bli fel i verksamheten 

och då spelar IQ ingen roll, utan då handlar det om att ha rätt folk med engagemang 

som kan genomlida knepiga situationer och utvecklas av dem.  

En av operatörerna menar att engagemang handlar mycket om att känna sig sedd från 

organisationen, “... exempelvis om jag kommer med förslag vill jag att de tas upp och tas på 

allvar”. Operatören menar att det finns exempel där förslag lagts fram flera gånger 

men att det inte händer någonting. 

4.4.2 Ledarskap 

 
Figur 7: Graf över uppfattningen om stödjande chefer bland de anställda på Cibes 

 

 
Tabell 5: Medelvärde och standardavvikelse i figur 7 

Figur 7 visar huruvida de anställda känner att deras chefer stödjer dem och visar 

uppskattning för deras arbete. Resultatet visar ett medelvärde på 5,22 där det utslaget 

på yrkesgrupper visar sig att fördelningen är relativt liten mellan de olika grupperna. 

Signifikansnivån understiger 0,05 (se tabell 3) vilket visar att det är signifikanta 

skillnader i uppfattningen om att ledare och chefer är stödjande, mellan 

yrkesgrupperna. Lägst medelvärde visar återigen operatörerna med 4,74 följt av 
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administratörerna på 5,71, näst högst visar installatörerna på 5,82 och högst återigen 

cheferna på 5,36. 

I de intervjuer som genomförts framkom det flera aspekter för vad som ansågs vara 

gott ledarskap. Det mest genomgående handlade om att skapa förutsättningar vilket 

bland annat ska innehålla; rättvisa vilket betyder att ge samma förutsättningar till alla, 

skapa en helhetsbild och förståelse för vad företaget gör och varför samt att vara så 

öppen som möjligt mot det anställda. Även sättet att bete sig som ledare påpekades: 

“Som ledare måste man hålla god min om det går surt, man kan inte bete sig hur som helst. Jag 

tror vi har engagerade chefer, iallafall de som är när mig, och det gör mig engagerad också” 

4.4.3 Mål och visioner  

 
Figur 8: Graf över medvetenhet kring mål och visioner bland de anställda på Cibes 

 
Tabell 6: Medelvärde och standardavvikelse i figur 8 

Figur 8 visar hur medvetna de anställda är om Cibes mål och visioner. Resultatet visar 

på en viss variation men fortfarande ett relativt högt medelvärde på 5,18. 

Signifikansnivån överstiger 0,05 (se tabell 3) vilket innebär att svaren i påståendet inte 

kan sägas bero på skillnader mellan yrkesgrupperna. Högst medelvärde återfinns hos 

installatörerna där medelvärdet är 5,73. Även standardavvikelsen är relativt låg på 

0,90 jämfört med snittet på 1,49. Resultatet indikerar på viss enighet bland 

installatörerna där hela 54.5 procent angav en 5:a på skalan resterande av 

installatörerna har svarat 6 eller högre på skalan. Värt att nämna är även att cheferna 

representerar både flest som svarat att påståendet stämmer helt, men även flest som 



 

31 
 

svarat att påståendet inte stämmer alls, detta indikerar på ett splittrat synsätt i frågan 

bland cheferna vilket även kan visas genom standardavvikelsen bland cheferna på 1,63 

i jämförelse med snittet på 1,49. 

Intervjuerna visade på en viss variation i hur medvetna de anställda är om Cibes mål 

och visioner. Exempelvis så har företaget använt sig av tre ledord (Personlig, 

Progressiv och Professionell) för att skapa en vision. 2 av 10 respondenter nämnde 

dessa ledord. Av de två som återgav ledorden var det enbart en som förstod 

innebörden av dem. 

 “Målen är ganska tydliga här på Cibes, visionerna dock, finns massor ord som exempelvis 3P 

men jag vet inte vad de står för” 

Resterande respondenter nämnde aldrig någonting om dessa. Det poängterades att 

nivån av engagemang kunde vara väldigt hög men att bristen på tydliga visioner leder 

till att arbetet blir kortsiktigt, där man exempelvis inte går till rotorsaken till problem 

utan gör en snabb temporär lösning istället. Något som dock uppmärksammades var 

att samtliga kände att deras arbete bidrar till Cibes resultat, vilket anses höja nivån av 

engagemang. 

4.4.4 Intern kommunikation 

 
Figur 9: Graf över uppfattningen angående kommunikation med chefer på Cibes 

 

 
Tabell 7: Medelvärde och standardavvikelse i figur 9 

 



 

32 
 

Figur 9 visar uppfattningen om hur bra den interna kommunikationen upplevs på 

företaget. Även denna gång återfinns ett relativt högt medelvärde på 5,07 procent. 

Signifikansnivån understiger 0,01 (se tabell 3) vilket visar att det är starka skillnader i 

uppfattningen om huruvida dialogen med chefer fungerar bra, mellan 

yrkesgrupperna. Dock är standardavvikelse högre än föregående figurer, nu på 1,78. 

Högst medelvärde återfinns hos administratörerna på 5,62. Återigen är det 

operatörerna som har lägst medelvärde på 4,36. Totalt 6,54 procent eller 10 av 

respondenterna uppger att påståendet inte stämmer alls. 

I intervjuerna framgick det att kommunikationen på företaget fungerar bra. Cibes har 

veckomöten för personalen i produktion där förbättringsförslag bland annat 

diskuteras. Dock ansågs det att olika delar av företaget borde träffas oftare, för att 

diskutera mer generellt om företaget. Det framhölls även att mer närvarande chefer 

skulle vara bra. En operatör uttryckte följande: 

“Chefer stöttar mig. Vi samtalar konstant, sköter man sig får man feedback, skönt att kunna sitta 

och surra, de kommer och bara pratar och vill veta om något krånglar. Denna kommunikation 

möjliggörs då jag är engagerad. Då vill cheferna prata med mig, det handlar om en balans av 

att ge och ta” 

Kommunikation anses vara viktigt då det underlättar för att förstå de andra delarna i 

företaget. Detta leder till en förbättrad helhetsbild och förståelse för att man arbetar 

i ett flöde, vilket innebär en ökad nivå av engagemang. 

 

4.5 Individuella drivkrafter 

4.5.1 Känsla av ett meningsfullt arbete 

 
Figur 10: Graf över hur de anställda uppfattar sina arbetsuppgifter som meningsfulla på Cibes 
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Tabell 8: Medelvärde och standardavvikelse i figur 10 

Figur 10 beskriver hur de anställda upplever sitt arbete som meningsfullt. Här ses 

tydliga skillnader beroende på var i företaget respondenten arbetar. Signifikansnivån 

understiger 0,01 (se tabell 3) vilket visar att det är starka skillnader i hur 

arbetsuppgifterna uppfattas som meningsfulla, mellan yrkesgrupperna. Medelvärdet 

totalt sett är 5.44 och utifrån det syns skillnaderna mellan yrkesgrupperna tydligare 

då installatörerna, där mer än 80 procent svarat 5 eller högre på skalan har ett 

medelvärde på 5,91 och då operatörerna, där endast 57 procent svarat 5 eller högre 

på skalan och har ett medelvärde på 4,71. Värt att nämna är att en chef angett 1 på 

skalan tillsammans med fyra operatörer och en administratör. 

Att ha ett meningsfullt arbete ansåg vara det viktigaste för att bli engagerad utifrån 

vad som kom fram av intervjuerna. Men vad ett meningsfullt arbete ska innehålla 

varierar. Vissa menar att ett meningsfullt arbete handlar om känslan av att tillföra 

något; det kan handla om att tillverka produkter som förbättrar samhället, men även 

att tillföra något till Cibes. Vissa chefer på företaget såg även arbetet med att stötta 

och utveckla personalen, för att sedan se dem lyckas, som ett mycket meningsfullt 

arbete. För några handlar meningsfullhet snarare om hur intresserad man är av 

arbetet, i en intervju utrycktes det som: 

 

“För mig innebär det att jag har ett intressen vad det jag håller på med, annars gör man inte sitt 

bästa” 

4.5.2 Känsla av belöning och beröm 

 
Figur 11: Graf som visar nivån av upplevd feedback bland det anställda på Cibes 
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Tabell 9: Medelvärde och standardavvikelse i figur 11 

Belöning och beröm återspeglas utifrån två påståenden i enkäten där det ena 

påståendet handlar om feedback och beröm (figur 11) och det andra påståendet 

handlar om finansiell kompensation i form av lön (figur 12).  

 
Figur 12: Graf över uppfattningen om lönenivån bland de anställda 

 
Tabell 10: Medelvärde och standardavvikelse i figur 12 

Signifikansnivån för både uppfattningen om lön och feedback som en drivkraft för 

engagemang, understiger 0,01 (se tabell 3) vilket visar att det är starka skillnader 

mellan yrkesgrupperna. Medelvärdet för upplevd grad av feedback och beröm är 4,75 

och medelvärdet för huruvida lön motsvarar ens erfarenhet och arbete är 3,65. Dessa 

är relativt låga siffror. Värt att nämna är att mer än 27 procent av operatörerna och 

installatörerna anger att påståendet om lön ”stämmer inte alls” medan endast 3,5 

procent av cheferna anger samma sak. Beröm är enligt intervjupersonerna en väsentlig 

del för nivån av engagemang. Om en person inte får feedback på ett bra utfört arbete 

så är risken hög att personen blir mindre engagerad. Detta är något som Cibes aktivt 

arbetar med:  



 

35 
 

“Om det kommer en förbättring, så försöker vi påvisa vem det var så det känner att det uppskattas”  

Även förväntningar är positivt, det påpekas att man inte blir bättre än vad folk 

förväntar sig av en. Belöning i form av lön var genomgående det som de medverkande 

i intervjuerna påstod engagerade dem minst. Det ansågs snarare vara ett basbehov 

vilket inte påverkade engagemangsnivån.  

“Är det inte rolig så spelar det ingen roll vad som står i lönekuvertet” 

 

 

4.5.3 Känsla av karriärmöjligheter och utveckling 

 
Figur 13: Graf över den upplevda nivån av möjlighet till kompetenshöjning på Cibes 

 
Tabell 11: Medelvärde och standardavvikelse i figur 13 

I figur 13 anges den upplevda känslan av möjlighet till kompetenshöjning på Cibes. 

Återigen visar resultatet på stor spridning inom fallföretaget. Medelvärdet är lågnt 

och ligger på 4,49 med en standardavvikelse på 1,88. Signifikansnivån understiger 

0,05 (se tabell 3) vilket visar att det är signifikanta skillnader i uppfattningen om 

möjlighet till kompetenshöjning, mellan yrkesgrupperna. Lägst uppger återigen 

operatörerna med ett medelvärde på 3,88. Högst visar cheferna med ett medelvärde 

på 4,93, tätt följt av administratörer på 4,89 och installation på 4,55. Samtliga 

standardavvikelser ligger mellan 1,691–1,968. Det kan fastslås att uppfattningen om 

påståendet skiljer sig starkt mellan både individer och yrkesgrupper.  
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Figur 14: Graf över den upplevda nivån av karriärmöjligheter på Cibes 

 
Tabell 12: Medelvärde och standardavvikelse i figur 14 

I figur 14 anges hur de anställda känner att de har möjlighet till att göra karriär inom 

fallföretaget. Även här visas ingen enlighet mellan individer och yrkesgrupper.  

Medelvärdet är fortfarande relativt lågt på 4,2 samtidigt som standardavvikelsen är 

relativt hög på 1,91. Dock kan en viss enlighet bland installatörerna påvisas då hela 45 

procent angav 3 på skalan. Signifikansnivån understiger 0,01 (se tabell 3) vilket visar 

att det är starka skillnader i uppfattningen om karriärmöjligheter på Cibes mellan 

yrkesgrupperna. 

I intervjuerna så beskrevs Cibes som en arbetsplats där både kompetenshöjning och 

karriärmöjligheter finns. De två personer som arbetar i produktionen och som 

medverkade i intervjuerna menade att de har möjligheter att “klättra” i 

organisationen: 

“Cibes ger bra karriärmöjligheter, flera har gått från golvet upp” 

En av cheferna uttrycker att man bör hitta vad olika personer är bra på och utveckla 

det, dock ska man inte gå för långt och utveckla tjänster utifrån en persons kompetens. 

I den administrativa yrkesgruppen finns det också goda möjligheter, genom både 

utbildningar och varierande arbetssysslor.  
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4.5.4 Känsla av tillit och rättvisa 

 
Figur 15: Graf över de anställdas uppfattning om jämlikhet på Cibes 

 
Tabell 13: Medelvärde och standardavvikelse i figur 15 

Figur 15 återspeglar i vilken grad de anställda på fallföretaget känner att de ges samma 

förutsättningar och behandlas jämlikt. Även här är medelvärdet relativt lågt på 4,26. 

Signifikansnivån understiger 0,01 (se tabell 3) vilket visar att det är starka skillnader i 

hur de anställda uppfattar att alla får samma förutsättningar och behandlar jämlikt, 

mellan yrkesgrupperna. Installatörerna har högst medelvärde på 4,91 tätt följt av 

cheferna på 4,79, operatörerna har lägst medelvärde på 3,60. Samtidigt som 

installatörerna visar högst medelvärde har de högst spridning genom en 

standardavvikelse på 2,1. 

Gemensamt för samtliga intervjupersoner var att känslan av rättvisa och jämlikhet inte 

påverkar nivån av engagemang. I likhet med lön så sågs drivkraften snarare som ett 

krav: 

“Ser det (rättvisa) som självklart, inte engagemangsskapande” 

“Rättvisa är inte så viktigt för mig, för att jag inte känner att jag är berörd” 



 

38 
 

4.5.5 Känsla av balans mellan privat- och arbetsliv 

 
Figur 16: Graf över den upplevda graden av balans mellan privat- och arbetsliv på Cibes 

 
Tabell 14: Medelvärde och standardavvikelse i figur 16 

 

Figur 16 anger den uppfattade känslan om de anställda anser att Cibes visar hänsyn till 

privat- och arbetsliv. Här är medelvärdet totalt sett 5,16 med en standardavvikelse på 

1,62. Signifikansnivån överstiger 0,05 (se tabell 3) vilket innebär att svaren i 

påståendet inte kan sägas bero på skillnader mellan yrkesgrupperna. Större spridning 

hittas bland chefer där medelvärdet är lågt på 4,45 med en standardavvikelse på 1,7. 

Endast 11 procent av cheferna anser att påståendet helt stämmer. Operatörerna som 

legat relativt lågt i medelvärde kring tidigare påståenden visar nu ett medelvärde på 

5,26 som är högre än cheferna. Installatörernas medelvärde är högst på 5,45. 

Deltagarna som blivit intervjuade kände att Cibes visar hänsyn till privatliv och fritid. 

Det framgick att mycket fritid inte leder till engagemang, men att visad hänsyn till 

fritid är viktigt. Privatlivet och tiden utanför arbetet kändes viktig för samtliga som 

intervjuades men flera indikerade på att det inte höjer deras grad av engagemang då 

det ses som ett basbehov och inte som en drivkraft till engagemang:  

“Fritid leder inte till mitt engagemang… när jag jobbar mer blir jag mer engagerad, jobbar jag 

mindre så blir jag mindre engagerade”  
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4.6 Rangordning av individuella drivkrafter 
Tabell 15 visar medelvärde och standardavvikelse för rangordningen av de drivkrafter 
som respondenterna fick rangordna i enkäten. Spannet i rangordningen är mellan 1-5 
där 5 anger den viktigaste drivkraften och 1 anger den minst viktiga drivkraften.  

 
Tabell 15: Resultat från rangordning i enkätfråga 15 

Tabellen visar på skillnader mellan de olika respondentgrupperna. Totalt har 145 av 

de 153 individer som svarade på enkäten gjort en fullständig rangordning. Av dessa 

153 var 25 chefer, 53 administratörer, 11 installatörer och 56 operatörer. 

Tabellen visar att ”Jämlikhet på arbetsplatsen” har totalt sett lägst medelvärde av 

samtliga drivkrafter och ”Meningsfullhet” har totalt sett högst medelvärde. Hos 

cheferna, administratörerna och installatörerna var ”Meningsfullhet” sedd som 

viktigaste drivkraft. Hos operatörerna var det istället ”Lön och annan finansiell 

kompensation” som ansågs så dem viktigaste drivkraften.  

I tabellen presenteras även standardavvikelsen från medelvärdet för varje individuell 

drivkraft. Störst spridning (1,442) hittas i ”Karriärmöjligheter och utveckling”. Den 

drivkraft som specifikt för en yrkesgrupp visar störst spridning (1,713) är 

installatörernas syn på ”Jämlikhet på arbetsplatsen”. 
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5. Analys 
 

I detta kapitel analyseras resultatet genom att ställas emot den teoretiska referensramen. 
Analysen är uppdelad i fyra delar. Först diskuteras engagemang generellt hos fallföretaget, för 
att sedan följas av tre delar baserade på de frågeställningar som presenterades i inledningen. 
 

5.1 Totalt engagemang 
Generellt indikerar resultatet att Cibes är ett företag med hög grad av engagemang. 
Detta då resultatet från enkäten, som presenteras i tabell 2 visar att engagemangsnivån 
har ett medelvärde på 6.27 på en skala från 1-8. Nivån kan även ses som hög i 
jämförelse med undersökningen av Gallup (Crabtree, 2013) vilken visade att 
engagemangsnivån generellt sett är väldigt låg världen över, och där endast 16 procent 
i Sverige kände sig engagerade på jobbet. Dock är det viktigt att tillägga att denna 
studie och gallups inte har några likheter i sättet att genomföras på, mer än att båda 
studerar engagemang.  

Några av faktorerna och drivkrafterna som undersökts är lågt värderade av Cibes 
anställda, som förutsättning för engagemang, dessa bör dock inte ses som oviktiga. 
Exempelvis jämlikhet och rättvisa vilket de flesta som medverkade i intervjuerna 
menar är en självklarhet för engagemang, men inte höjer deras engagemangsnivå. I så 
fall bör engagemangsnivån sjunka om en uppfattning om ojämlikhet uppstår, det är 
dock något empirin i denna studie saknar möjligheten att bekräfta. 

5.2 Vilka organisatoriska faktorer kan vara viktiga för att 
skapa engagemang? 

5.2.1 Human Resource Management 
Engagemang är enligt flera av respondenterna i intervjuerna, en balans mellan 
organisatoriska förutsättningar som erhålls från företaget samt “rätt driv” hos de 
anställda. En av de intervjuade cheferna menade att engagemang måste genomsyra 
hela organisationen samt viljan att engagera måste ligga hos så väl varje anställd som i 
företagets strategier. Vikten av organisatoriska strategier och förmågan att engagera 
och stimulera de anställda till att utföra ett så bra arbete som möjligt, går enligt flera 
författare under termen HRM (Lindmark och Önnevik, 2006; Bratton och Gold, 
2003; Stone, 2005). Fallföretagets VD anser att det är viktigt med en organisation 
som visar förtroende och öppenhet gentemot sina anställda där förmågan att släppa ut 
ansvar samtidigt som man är tillgänglig skapar en stark företagskultur. Detta stämmer 
överens med Bratton och Gold (2003) som menar att HRM syftar till att främja de 
anställda som nyckeln till företagets framgångar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Ansåg att engagemang handlar om att känna sig sedd och hörd av organisationen, detta 
är i likhet med Lindmark och Önnevik (2006) som beskriver att HRM består av tre 
olika delar där människan som en del som måste motiveras och stimuleras. Varje 
individ är enligt författarna unik och har olika förutsättningar och behov. Teorin kring 
HRM och resultatet i fallstudien indikerar på att HRM är en viktig del i arbetet med 
engagemang. Dels handlar det om att ge rätt förutsättningar men även att anställa rätt 
personer från början. Vd:n på Cibes talade om renhetsfaktorer där det inte räcker 
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med en perfekt organisation, det är även viktigt att anställa personer med rätt driv 
och relevant utbildning. HRM handlar alltså om en balans mellan att anställa rätt 
individer samt att en organisation kan tillhandahålla rätt förutsättningar. 
Sammanslaget indikerar det på att HRM är en viktig organisatorisk faktor då 
medelvärdet var högt för påståendet om HRM fungerade bra i organisationen 
samtidigt som företaget visade en hög grad av engagemang. 

5.2.3 Ledarskap 
Ett gott ledarskap är viktigt för en organisations förmåga att skapa engagemang 
(Bruzelius och Skärvad, 2004; Bedarkar och Pandita, 2014), detta argument kan 
stärkas av fallstudien på Cibes. Eftersom engagemangsnivån är hög på fallföretaget och 
faktorn ”ledarskap” fick näst högst medelvärde (5,22) av de organisatoriska faktorerna 
som undersökts på Cibes så tyder detta på dels att forskningen om ledarskap som 
faktor för engagemang stämmer samt att ledarskap är en väl fungerande faktor på 
Cibes. 

Dessler (1999) förklarar att “rätt typ av ledare” är betydande för att skapa engagemang 
då en sådan är medveten om organisationens mål och värderingar. I intervjuerna 
framgick det att ledare som har förståelse för vad företaget gör och varför är viktig för 
att driva på engagemang. Respondenterna i intervjuerna framhåller även att ledare 
måste tillhandahålla förutsättningar samt att “se” företagets anställda, vilket är i likhet 
med Hackman och Wageman (2005), Taneja et al. (2015) och Robinson et al. (2004) 
som argumenterar för att ledare måste stödja och visa uppskattning för att generera 
engagemang. Det antyder följaktligen att ett gott ledarskap är den näst viktigaste 
organisatoriska faktorn för att skapa engagemang.  

5.2.4 Mål och visioner 
Resultatet från enkäten visar på en relativt hög medvetenhet bland det anställda i 
fallföretaget gällande deras mål och visioner. Denna faktor testades i två enkätfrågor, 
4 och 5. Det genomsnittliga medelvärdet visade sig vara 5,53 vilket är det högsta 
medelvärdet bland samtliga faktorer som testades i enkäten. Det framgick dock ur 
flera av intervjuerna med de anställda på Cibes att företaget saknar tydliga visioner 
men att målen verkar klara. Visionerna sågs som en “massa snack” men saknade 
innebörd i praktiken. Tydliga mål och visioner är enligt Whittington och Galpin 
(2010) och Dessler (1999) viktiga komponenter för att stärka graden av engagemang i 
organisationer. Det är även viktigt att dessa mål och visioner accepteras av alla i 
organisationen (Mahon et al. 2014; Avery, 2010). En chef menade att bristen på 
tydliga visioner leder till kortsiktighet i det vardagliga arbetet på Cibes. Samma chef 
belyser avsaknaden av visioner parallellt till avsaknaden av tydliga långsiktiga 
strategier. Medvetenhet och förståelse för organisationens mål menar Bruzelius och 
Skärvad (2004) är viktigt samt att en gemensam målbild finns i hela organisationen. 

En av respondenterna i intervjuerna menar att arbete utan mål och visioner gör att 
arbetet tappar syfte vilket leder till lägre nivå av engagemang. Ur enkäten framgick 
det att mål och visioner ansågs vara tydliga, vilket även flera respondenter i 
intervjuerna menade, dock förklarades det att målen var tydligare än visionerna. 
Denna faktor fick högst medelvärde av samtliga faktorer som undersöktes i studien. 
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Detta i kombination med att graden av engagemang visade sig vara högt på Cibes, 
tyder på att mål och visioner kan vara en viktig organisatorisk faktor för engagemang.  
 

5.2.5 Intern kommunikation 
Welch (2011) argumentera för att kommunikation är en möjliggörande faktor för att 
skapa engagemang. Intern kommunikation som en faktor för engagemang undersöktes 
i enkäten genom två frågor, fråga 6, om hur de anställda upplever att dialogen 
fungerar till och från sina chefer samt genom fråga 7, om hur de anställda upplever att 
det finns en atmosfär där det finns utrymme för att uttrycka tankar och idéer och att 
dessa tas på allvar. Sammanslaget visade det sig att faktorn intern kommunikation fick 
lägst medelvärde (4,89) i enkäten, vilket ändå är relativt högt på en 7-gradig skala. 
 
Genom enkäten framgick det att de anställda känner att dialogen med cheferna på 
Cibes fungerar bra, dock så framgick det i vissa intervjuer att tankar och idéer inte tas 
på så stort allvar som de hade önskat. En av operatörerna menar att cheferna stöttar 
de anställda genom att konstant samtala där det ibland är så enkelt som att cheferna 
sätter sig och “surrar” ett tag med operatörerna. Å andra sidan menade en annan 
operatör att många bra idéer förts fram men att det tar väldigt lång tid att få 
återkoppling eller att det ibland inte händer någonting alls. En av cheferna berörde 
detta ämne och menade att saker och ting måste få ta tid, förändringar tar tid och de 
måste dem få göra för att bli riktigt bra. Detta är något Welch (2001) och Robinson 
et al. (2004) berör och förklarar att kommunikation är väsentligt för att skapa 
engagemang och poängterar att det delvis handlar just om att hålla de anställda 
informerade samt att anställda måste få uttrycka sina idéer och tankar.  
 
Eftersom företaget har en hög grad av engagemang och medelvärdet för denna faktor 
var lägst av samtliga faktorer som undersöktes, indikerar resultatet på att intern 
kommunikation kan vara den minst viktiga organisatorisk faktorn för engagemang. 
Dock kan intern kommunikation ses som en bidragande faktor för engagemang och 
snarare att bristen på kommunikation försämrar graden av engagemang. 
 

5.3 Vilka individuella drivkrafter kan vara viktiga för att 
skapa engagemang? 

5.3.1 Känsla av meningsfullhet 
Känslan av att ha ett meningsfullt arbete var den individuella drivkraften som fick 
högst medelvärde i enkätundersökningen (se tabell 15). Som tabellen visar ansåg 
cheferna, administratörerna och installatörerna att just detta var viktigast som 
drivkraft för engagemang. En av cheferna som intervjuades i studien angav 
meningsfullhet som främsta drivkraften och poängterar att detta bör genomsyra hela 
organisationen där det är ledares främsta uppgift att visa förtroende för sina anställda 
vilket i sin tur leder till meningsfullhet i arbetet och ökat engagemang. En av 
operatörerna som intervjuades avviker från enkätens resultat, respondenten menar att 
meningsfullhet är den främsta drivkraften för engagemang, då meningsfullhet gör det 
roligt att jobba, är det roligt blir jobbet bättre och kunderna återkommande menar 
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operatören. Detta får medhåll av Lindström och Eriksson (2006) som anser att känslan 
av sammanhang och meningsfullhet relaterar till i vilken grad den anställde i en 
organisation känner att de kan hantera sin situation och arbetsuppgifter motiverar de 
anställda till att göra ett bättre jobb. 

Ett oväntat resultat ur denna studie var att flera av intervjupersonerna tog innebörden 
av meningsfullhet steget längre och menar att meningsfullhet också kopplas till vilken 
samhällsnytta företaget bidrar med, en av cheferna menar att Cibes i grunden är till 
för att hjälpa rörelsehindrade vilket fortfarande anses vara mycket engagerande. Dock 
kan det genom Antonovskys (1996) teori om KASAM fastslås vissa likheter med detta 
synsätt, författaren menar att meningsfullhet kan appliceras på individ- grupp och även 
samhällsnivå.  

Meningsfullhet kan kopplas dels till de individuella uppgifterna men även till vilken 
samhällsnytta företaget bidrar med. Engagemang visar sig alltså till stor del bero på 
den upplevda nivån av meningsfullhet i arbetet. 

5.3.2 Känsla av belöning och beröm 
Saks (2006) och Kahn (1990) menar att belöning och beröm är viktiga individuella 
drivkrafter för engagemang. Att belöning är viktigt kan styrkas av operatörerna på 
fallföretaget som rankar just den drivkraften högst, då främst i form av lön. Hossain 
och Miah (1992) menar att lön som uppfattas som låg leder till missnöje och en lägre 
grad av engagemang. Undersökningen visar att lönenivån generellt sett ansågs vara för 
låg hos samtliga grupper på Cibes, ändå är nivån av engagemang hög. Detta indikerar 
således att engagemangsnivån i en organisation kan vara hög trots uppfattning om låga 
löner, vilket är i enlighet med Aon Hewitt Consulting (2011b) där det identifierades 
att lön inte är en drivkraft som höjer nivån av engagemang.  

Beröm är enligt Robinson et al. (2004) ett icke finansiella medel för att bekräfta ett 
bra utfört arbete. Det framkom av intervjuerna att nivån av engagemang lätt sjunker 
om feedback inte erhålls. Det antyder därmed att känslan av belöning och beröm är 
väsentligt för engagemang. Belöning bör således ske genom icke finansiella åtgärder 
om engagemangsnivån ska höjas.  

5.3.3 Känsla av karriärmöjligheter och utveckling   
Enligt Aon Hewitt Consulting (2011b) så är karriärmöjligheter det som driver 
människors engagemangsnivå mest, detta är i likhet med Dessler (1999) som 
argumenterar för att utvecklingen av anställda är drivkraften som är viktigast för 
engagemang. Chandani et al. (2016) förklarar att organisationer med en hög nivå av 
engagemang tillhandahåller möjligheter till utveckling, vilket är viktigt för att behålla 
talangfull personal. Detta argument kan stärkas av fallstudien, då Cibes har en hög 
nivå av engagemang samt är en arbetsplats där det finns både kompetenshöjning och 
karriärmöjligheter vilket framkom i intervjuerna. Ur tabell 15 kan det utläsas att 
denna drivkraft fick ett av de lägsta medelvärdena (2,8) totalt sett. I intervjuerna 
framkom det att Cibes anses som en arbetsplats med goda möjligheter att växa och 
utvecklas, detta menar en av operatörerna som har bevittnat flera som klättrat från 
”golvet” och uppåt i organisationen. Detta indikerar på att möjlighet till karriär och 
utveckling finns men inte värderas högt som drivande för engagemang.  
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5.3.4 Känsla av tillit och rättvisa 
Farndale et al. (2011) menar att om en organisation har en hög grad av rättvisa så är 
det vanligt med en hög nivå av engagemang. Empirin från fallföretaget visar att denna 
drivkraft är minst viktig som drivkraft för engagemang hos samtliga yrkesgrupper. 
Som kan ses i tabell 15 har denna drivkraft lägst medelvärde (2,37) av samtliga 
drivkrafter.  

Saks (2006) och Maslach et al. (2001) betonar att rättvisa är viktigt för att skapa 
engagemang, vilket eventuellt kan styrkas av intervjuerna då det framkommer att 
rättvisa ses som en självklarhet men inte som en engagemangshöjande drivkraft hos 
Cibes. Det antyder följaktligen att drivkraften är betydande för att skapa engagemang 
i organisationer men att den snarare ses som ett basbehov och inte som en individuell 
drivkraft som ökar nivån av engagemang. En chef påpekar att det absolut är viktigt 
med jämlikhet och att känna sig rättvist behandlad, dock ansåg personen inte att detta 
var ett problem på företaget idag och menar på att om så inte var fallet, så hade denna 
drivkraft plötsligt varit en av de viktigaste.  

5.3.5 Känsla av balans mellan privatliv och arbetsliv 
Det måste finnas balans mellan anställdas arbets- och privatliv (Lindmark och 
Önnevik, 2006; Bedarkar och Pandita, 2014; Taneja et al. 2015). Denna drivkraft 
rangordnades (se tabell 15) verken högst eller lägst (3,02) Respondenterna i 
intervjuerna menar att Cibes visar hänsyn till deras privatliv, dock så framgick det att 
mer fritid inte leder till en högre engagemangsnivå. Chalofsky och Krishna (2009) 
menar att anställda fokuserar bättre på sina arbetsuppgifter när de finns en balans. 

Att organisationen visar hänsynen till fritid såg i likhet med rättvisa och tillit som ett 
basbehov och inte som en drivkraft som höjer individers nivå av engagemang. Balans 
mellan privat- och arbetsliv verkar alltså inte vara den väsentligaste drivkraften för att 
höja engagemangsnivån, men kan snarare ses vara en förutsättning för att skapa 
engagemang från början.   

5.4 Skiljer sig synen på engagemang mellan olika 
yrkesgrupper i organisationer? 

 

I fallföretaget finns det flera tydliga skillnader mellan yrkesgrupper i frågan av vad som 
driver engagemang, exempelvis som nämnts tidigare är ett meningsfullt arbete den 
viktigaste drivkraften bland chefer, administratörer och installatörer, samtidigt är 
denna drivkraft lågt rankad hos operatörerna som istället anser att lön och annan 
finansiell kompensation är viktigast. Konkreta skillnader ses exempelvis genom 
rangordningen av drivkrafterna i tabell 15.  

Trots de flera olikheter som presenteras i resultatet visar intervjuerna att en relativt 
likartad bild av vad engagemang innebär. Gemensamt mellan yrkesgrupperna är ord 
som “glädje”, “hängivenhet”, “förbättringar” och “driv”. Shuck och Wollard (2010) 
menar att en generell definition av engagemang är viktigt för att framgångsrikt kunna 
öka engagemangsnivån. Trots att bilden var lika mellan yrkesgrupperna visar 
signifikansnivåerna i tabell 2 att vad som driver engagemang skiljer sig mellan 
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yrkesgrupperna. Varför det är en skillnad i graden av engagemang mellan 
yrkesgrupper kan delvis förklaras av en chef som medverkade i intervjuerna. Personen 
menar att en del yrkesgrupper i fallföretaget vanligtvis kräver akademisk utbildning. 
För att erhålla en sådan utbildning krävs ofta ett intresse för ämnet vilket i sin tur leder 
till en högre grad av engagemang.  

Resultatet som presenteras i tabell 2 tydliggör att alla påståenden i enkäten visar 
skillnader i att uppfattningen om engagemang mellan yrkesgrupperna. Det går alltså 
att fastslå genom denna studie att yrkesgrupper kan ha olika syn på engagemang. Detta 
är i likhet med Halevy et al. (2011) som menar att engagemang skiljer mellan nivåer 
och att den är högre bland individer i ”högre” yrkesgrupper. Vad som anses högre har 
i denna studie inte definierats vidare. 
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6. Slutsats 
 

Syftet med studien är att identifiera förutsättningar för engagemang i en organisation samt om 

graden av individuellt engagemang kan förklaras av olika yrkesgrupper i en organisation. 

 
I denna har en rad organisatoriska faktorer och individuella drivkrafter identifierats 
som förutsättningar för engagemang. Detta genom tidigare vetenskap som bekräftats 
i studien. Vilka av faktorerna och drivkrafterna som är viktigast kommer med största 
sannolikhet att skilja sig beroende på vilken organisation som studeras. Som visas i 
denna studie kan vissa faktorer och drivkrafter inte ses som engagemangshöjande då 
de snarare ses som grundläggande basbehov för att skapa engagemang. Studien 
indikerar på att graden av engagemang skiljer sig beroende yrkesgrupp i organisation. 
Studien visar även att det finns skillnader internt i varje yrkesgrupp, detta indikerar 
på att engagemang även är starkt individuellt där skillnader grad av engagemang kan 
variera från person till person. 

6.1 Teoretisk bidrag 
Tidigare forskning visade på att graden av engagemang skiljer sig mellan hög och låg 
hierarkisk nivå. Denna studie är ett komplement till vetenskapen då studien belyser 
att det är skillnader på graden av, och synen på, engagemang i och mellan 
yrkesgrupper i en organisation. Vidare kan denna studie bekräfta att samtliga 
organisatoriska faktorer och individuella drivkrafter som identifierades i 
litteraturgenomgången har inverkan på graden av engagemang.   

6.2 Praktiskt bidrag 
För fallföretaget har ett nuläge gällande engagemang kartlagts vilket förhoppningsvis 
kommer att hjälpa företaget i sitt vidare arbete med engagemang. Detta är i linje med 
Mani (2011) som menade att om undersökningar av nivån av engagemang görs är det 
bidragande till att kunna öka företags engagemangsnivå. Vidare är detta en fortsättning 
på tidigare aktiviteter på fallföretaget i syfte öka deras konkurrenskraft, där 
engagemang ansågs som en viktig del.  

6.3 Fortsatta studier  
De empiriska data som tagits fram genom studiens enkätundersökning möjliggör en 
rad vidare studier. Exempelvis kan skillnader i drivkrafter mellan högt och lågt 
engagerade anställda undersökas. Vidare kan fler parametrar inkluderas i 
undersökningen, exempelvis skillnader mellan kön, åldrar, och andra demografiska 
aspekter samt vilka faktorer och drivkrafter som utifrån det kan förklara nivån av 
engagemang.  
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Bilagor 
Bilaga 1: Enkätfrågor/påståenden 

1. Ange din position på företaget: (Operatör, Installatör, Administration eller 
Chef)  

2. CIBES är en motiverande och stimulerande arbetsplats, där jag känner att jag vill 
bidra och prestera på topp varje dag 

3. Jag har en chef/ledare som stödjer mig i, och visar uppskattning för, mitt arbete 

4. Jag är medveten och förstår CIBES mål och visioner 

5. Jag förstår hur mitt arbete bidrar till CIBES övergripande resultat 

6. Dialogen med, samt informationen från, min chef är bra 

7. Jag känner att det finns en atmosfär på CIBES, där jag ges utrymme för att 
uttrycka mina tankar och idéer, samt att det tas på allvar 

8. Mina arbetsuppgifter känns meningsfulla för mig och jag känner mig meningsfull 
på CIBES 

9. Jag får feedback och beröm av kollegor och/eller chefer när jag gör något bra 

10. Jag känner att min lön motsvarar min erfarenhet och det arbete jag utför  

11. Jag känner att jag har möjlighet till kompetenshöjning inom CIBES 

12. Jag känner att det finns möjlighet att göra karriär inom företaget  

13. Inom CIBES ges alla samma förutsättningar och behandlas jämlikt  

14. CIBES visar hänsyn till mitt privatliv och fritid 

15. På en skala från 0-7, hur engagerad känner jag mig på arbetet? 

16. Vilka av de nedanstående drivkrafterna får dig att känna engagemang på jobbet? 
Rangordna ALLA alternativ från 1 till 5, där 1 är den drivkraften som får dig att 
känna högst engagemang, och 5 är det som bidrar minst till ditt engagemang. 
(använd varje siffra endast EN gång!!) 

• Att ha ett meningsfullt arbete  
• Lön och annan finansiell kompensation 
• Karriärmöjligheter och utveckling 
• Balans mellan arbete och privatliv 
• Rättvisa jämlikhet på arbetsplatsen 

Annan drivkraft jag anser engagera mig (frivillig):__________________ 
 

 



 

 
 

 

Bilaga 2: Intervjufrågor 

 

Inledning: Vi kommer från högskolan i Gävle och läser Industriell Ekonomi där vi under 
våren 2017 skriver en C-uppsats som syftar till att identifiera faktorer och drivkrafter för 
engagemang i organisationer. Våra empiriska data inhämtas hos er på Cibes och denna 
intervju är således en del i vårt resultat. 

Lars Kronberg har informerat samtliga på Cibes att detta en fortsättning av aktiviteten “Vår 
Konkurrenskraft”. En viktig del för konkurrenskraft ni berört, har vi förstått, är 
engagemang.  

Namn (anges inte i arbetet): 
Position i företaget: 
Godkännande dokumentering: Ljud [  ] Anteckningar [  ]   
 
Generellt om engagemang 

• “Engagemang” - vad är det för dig?  (Vad är din syn) 
• Förslag på definition? 
• Tror du det är viktigt med engagerade anställda och i så fall varför? 
• ”Engagemang leder till att företag presterar bättre” tror du det stämmer? Och i så 

fall, varför du tror det är så? 

Engagemang på CIBES 

• Tror du att det finns brist på engagemang på Cibes? 
• Om ja! vad bör Cibes göra åt saken 
• Om nej! Varför då, vad görs bra? 
• Vad är det som gör dig personligen engagerad till ditt arbete och varför? Oberoende 

vad Cibes gör.  

 Övrigt 

• Följdfrågor kring från enkäten. 
 

Är det något mer du vill säga? Kanske angående enkäten eller något annat 
gällandeengagemang som kan vara intressant för oss.  
 

   

 

 


