
 

 i 

 

Kandidatuppsats  

 

“När man får något så ger man 

också tillbaka”  
En studie om engagemang bland medarbetare inom kommunal 

verksamhet.  
 

 

          

 

 

 

 

                       Författare:  

Anton Öhman  

Emil Bondesson  

Handledare: Johan Vaide 

Examinator: Aylin Akpinar 

Termin: HT19 

Ämne: Sociologi  

Nivå: Grundnivå 

Kurskod: 2SO30E 

 



 

 i 

Abstract 
Title: When you take, you give back - A qualitative study about employee engagement within 

municipal sector.  

 

Engagement is a well discussed topic among organizations and leadership. In this study the 

purpose is to study engagement according to and among employees currently working within 

two different municipalities in the south of Sweden. The methodological perspective used in 

this study is based on a phenomenological research approach. The empirical material gathered 

for the study consist of nine qualitative semi-structured interviews. We asked the interviewees 

to define engagement according to their own understanding together with topics revolved 

around communication, participation as well as involvement within the workplace and in the 

overarching organization. The two central theoretical frameworks used in this study is social 

exchange theory and symbolic interactionism.  

 

The results of the study show that engagement is a generalizable phenomenon among 

employees, highlighting performing tasks with a sense of fulfillment as well as engaging with 

colleagues. Individual engagement may arise if the employee is given the right opportunity to 

influence their own work, although what degree of influence that is expected by the employee 

is affected by past workforce experiences. Individual engagement may be hindered if the 

workplace suffers under an inadequate leader. Engagement may also suffer when formal lines 

of communication is lacking and information is instead received in a non-formal way, which 

opens up the possibility for speculation and therefore negative attitudes among colleagues.  

Engagement can also be observed as a group phenomenon. Where the employees as a group 

shows signs of engagement. An individual may align their own level of engagement with the 

perceived level of the group, a function attributed to the group's ability of maintaining social 

order. 

 

Authors: Emil Bondesson, Anton Öhman  

 

Keywords: Engagement, municipality, public sector, social exchange theory, symbolic 

interactionism  
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1. Inledning  

73 procent av svenskarna är oengagerade i sitt arbete står det i artikel publicerad på Dagens 

Nyheter 2013 (dn.se, 2013). Samtidigt med en enkel sökning på engagemang bland medarbetare 

i valfri sökmotor visas resultat från olika chefstidningar som att ”Engagerade medarbetare är 

nyckeln till framgång”, ”vägen till engagerad lönsamhet” eller ”7 drivkrafter ökar engagemang 

i jobbet”. Större delen av alla dessa artiklarna fokuserar också på hur chefer och företag ska få 

sina medarbetare engagerade, men näst intill ingen vad medarbetarna upplever. Engagemang 

verkar alltså vara något oerhört viktigt i arbetslivet, likväl är endast 27 procent av svenskarna 

faktiskt engagerade i sitt arbete (dn.se, 2013). Denna studiens mål är att utgå från hur 

medarbetarna definierar, upplever och målar upp engagemang i sitt arbete.  

  

Den grupp av medarbetare som ska undersökas i studien är kommunalt anställda. 

Akademikerförbundet SSR skriver i en debattartikel från 2019 att kommunerna blöder 

kompetent personal. Förbundet har tagit emot statistik från Statistiska centralbyrån som visar 

på en rådande hög personalomsättning inom svenska kommuners samhällsvetenskapliga 

yrkeskategorier. Statistiska data från 2016–2017 visar på en genomsnittlig personalomsättning 

på 28%, jämfört med statligt anställda som under samma period låg på 12%. En av de lösningar 

som förbundet presenterar i sin artikel är att organisationen måste ge de anställda inom 

kommunal verksamhet utrymme att på ett professionellt sätt utöva sin yrkesroll 

(Akademikerförbundet SSR, 2019). Valet av att studera just kommunalt anställda grundas 

därför i en tanke om att engagemang inom offentlig sektor skiljer sig från andra sektorer.  

1.1 Syfte   

Syftet med studien är att utforska och skapa en förståelse för hur kommunalt anställda vid två 

kommuner i södra Sverige upplever och definierar engagemang. Vi vill ta reda på hur 

engagemang som ett socialt fenomen uttrycks hos en grupp människor, därmed blir 

engagemang i en sociologisk kontext intressant att undersöka Vi avser även att studera 
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kommunikation och medarbetarinflytande, detta för att fenomenen enligt tidigare forskning 

innehar en koppling till engagemang bland medarbetare. 

1.2 Frågeställning  

För att undersöka syftet i studien kommer vi svara på följande frågeställning, genom ett antal 

empiriskt grundade frågor om fenomenet engagemang.  

- Upplever de anställda vid två kommuner i södra Sverige att engagemang finns och hur 

skapas engagemang inom arbetsgruppen?   

 

De empiriskt grundade forskningsfrågorna vi vill besvara är följande,  

- Hur definierar dessa anställda engagemang och finns det en gemensam uppfattning av 

vad engagemang är?   

- Hur upplevs den kommunikation som förmedlas av organisationen bland medarbetarna? 

- Hur upplevs medarbetarinflytande som anställd inom kommunerna?    

1.3 Inledande begreppsdefinitioner  

I detta inledande kapitel redovisar vi för de centrala begrepp som används i studien.  

Syftet med detta är att ge läsaren en förståelse för dessa begrepp och definitioner i ett tidigt 

stadie, vi vill därför beskriva och tydliggöra begreppen. Begreppet engagemang kommer att 

utgå från Mones definition av medarbetarengagemang då begreppets teoretiska och analytiska 

tillämpning dels tydliggörs men också ger oss ett bredare spektrum av verktyg. Metaforen för 

organisationer kommer att användas i uppsatsens analytiska delar där vi analyserar utbyten 

mellan medarbetare och “organismen organisationen”. Detta för att på ett enklare vis presentera 

adekvata teorier för hur skapandet av engagemang kan ses komma ur en social utbytesprocess 

mellan två parter som båda utsätts för konsekvenser och belöningar. 

Organisationskultur är ett fenomen vars variation och definition kan variera utifrån studiens 

syfte och dess användningsområde. Vi kommer därför att använda oss av Alvessons syn på 

organisationskultur.  

 

Engagemang är ett brett begrepp och har därför ingen självklar definition. I denna studie är den 

ämnad att förklaras i ett förhållande mellan organisationen och medarbetarna. Vi kommer 
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därför se den som ett begrepp inom organisationskulturen. Mone (2010) definierar begreppet 

employee-engagement utifrån sex kriterier, medverkan, engagemang, meningsfullhet, 

bemyndigande, chefsstöd och lojalitet (Mone, 2010, s.4). Denna begreppsdefinition är 

ursprungligen skapad med syftet att få ett index på engagemang bland medarbetarna, men ger 

en bra förklaring vad som generellt ingår i engagemang ur en organisations och medarbetar 

kontext. Därför kommer vi använda Mones perspektiv ur ett definierande syfte och inte använda 

oss av hans index-modell.  

 

I studien ska vi använda oss av synen på organisationen som en organism. Detta synsättet 

kommer från Morgans definition, där den återfinns som en metafor att se på en organisation 

som en organism. Vad som gör metaforen teoretiskt användbar är tanken att organisationen, likt 

en organism, kräver olika tekniska förmågor och socialkontrakt med andra organisationer och 

människor (Digha, 2014). Att organisationen som organism framställs som ett begrepp och inte 

en teoretisk utgångspunkt i vår studie baseras på att den inte ska användas i en teoretisk mening. 

Vi kommer inte att använda synsättet för att förstå eller förklara fenomenet engagemang, utan 

se organisationen som organism i en underförstådd mening genom studien.  

 

Organisationskultur är ett viktigt begrepp för att förstå organisationen ur en social kontext. 

Genom begreppet kan vi därför förklara de relationer och beteenden som finns inom 

organisationen. I denna studien kommer vi använda oss av Alvessons teoretiska referensram 

och begrepp för att förstå och använda oss av organisationskultur. Alvesson (2015) belyser 

organisationskulturens komplexa natur och de svårigheter det innebär att använda sig av 

begreppet i såväl företagsledning som forskning och utbildning (Alvesson, 2015, s.7). Han 

menar att organisationskulturen bör användas för att förstå organisationers liv och variationer 

och inte för att finna framgångsrika recept eller metoder för att lyckas inom företagsvärlden 

(Alvesson, 2015, s.8–9).  

 

Definitionen som ges av organisationskultur är de kulturella och symboliska företeelser som 

karaktäriserar en organisation eller ett företag. Alvesson utgår här från Frosts definition av 

kulturen där tolkningarna av händelser i form av ritualer, myter, berättelser och legender står i 

fokus. Att förstå organisationskulturen handlar om att tolka dessa händelser som formar de som 

ingår i gruppen, men också de känslomässiga och kognitiva reglerna som styr medlemskapet i 
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organisationen (Alvesson, 2015, s.11). Han menar att vi kan förstå kulturen genom att förstå 

beteenden, sociala företeelser, institutioner och processer (ibid.).  

2. Forskningsöversikt  

I detta kapitel presenterar vi den tidigare forskning som ingått i vår litteratur och 

informationssökning. Forskningsöversikten ger en bild av de områden som våra 

forskningsfrågor behandlar, det vill säga engagemang, medarbetarinflytande, kommunikation 

och organisatorisk cynism. Dessa ämnen presenterar vi i varsin framställning under enskilda 

rubriker för att sedan i slutet av forskningsöversikten redogöra och diskutera för den tidigare 

forskningens användning i studien. Denna forskningsöversikt kommer även användas som hjälp 

för att utforma intervjuguiden till studien och innehar även en roll i analysen.  

2.1 Engagemang i organisationen 

Alan Saks genomförde en studie 2006 där han upptäckte att det finns ett samband mellan 

uppfattat stöd från organisationen och medarbetarnas engagemang, både engagemang till 

anställningen men också till organisationen i stort. Studien bygger på empiriskt material från 

enkäter tilldelade till 102 personer anställda på ett flertal olika företag i Kanada. Vad som också 

upptäcktes i studien var att stöd från organisationen påverkade hur de anställda såg på 

föregående händelser inom organisationen. Denna synen på föregående händelser visade sig 

också påverka graden av engagemang de anställda visade. Det teoretiska ramverk som använts 

till studiens diskussion var sociala utbytesteorin (Saks, 2006). 

 

I en annan studie från 2004 undersöktes medarbetarnas tillit till organisationen och de fördelar 

som stark tillit medför. Studien genomfördes på 299 medarbetare inom större offentliga 

vårdorganisationer med hjälp av data från Australien och Sydafrika. Resultaten visade att när 

en stark tillit till medarbetare finns i organisationen ökar deras engagemang i arbetet. De kunde 

också se att de medarbetarna med stark tillit var mindre sannolikt att lämna organisationen 

(Ferres, Connell, Travaglione, 2004).    
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2.2 Motstånd, moral och medarbetarinflytande 

Att personalmotstånd kan ses som en begäran av inflytande från medarbetarna under en 

förändringsprocess redovisas i Bringselius studie från 2010. Utgångspunkt står i att 

personalmotstånd ofta anses vara emotionella och icke-rationella företeelser. Undersökningen 

studerar en förändringsprocess inom försäkringskassan, inom offentlig sektor där beslut också 

måste legitimeras för samhället i stort och inte enbart inom organisationen.  

Studien bottnar i fem olika argument till varför medarbetare bör få inflytande i ledningens 

beslut. En återkommande faktor i argumenten är etik, då medarbetarna upplever sig själva som 

demokratins väktare där de ska arbeta för myndigheten och därmed samhällets bästa. Studien 

visar också att personalmotstånd kan tolkas som en begäran för att få inflytande och inte enbart 

bestå av emotionella känslor. Argumenten består av lagstiftning, motivation, beslutskvalitet, 

beslutskultur och offentlig etik. Lagstiftning syftar framförallt till arbetsrättsliga lagar såsom 

medbestämmandelagen (MBL) och arbetsmiljölagen (AML). Motivation kretsar kring 

arbetsmotivation och meningsfullhet i det dagliga arbetet, men också av medarbetarnas 

inflytande vilket anses extra viktig i en sådan organisationen som försäkringskassan eftersom 

den styrs genom byråkrati och politiska beslut. Offentlig etik fann de argument kring 

värdegrunden vilket kretsade till vad offentlig- och statsanställning innebär. Slutsatserna visar 

att personalmotstånd, medarbetarinflytande och moral korrelerar med varandra när en 

förändringsprocess inom offentlig sektor genomförs, samt att motstånd i många fall är en 

begäran om inflytande i beslutsprocessen (Bringselius, 2010).  

2.3 Kommunikation och meningsskapande vid organisationsförändring 

I en avhandling från 2006 studerades en organisationsförändring inom SVT. Syftet med studien 

var att se hur internkommunikation och meningsskapande arbete påverkar hur de anställda ser 

på det strategiska förändringsarbetet. Studien bygger på empiriskt material hämtat från ett 50-

tal intervjuer med anställda på SVT i Malmö, forskaren hade även tillåtelse att delta på möten 

inom organisationen. Forskaren använder sig av ett socialkonstruktionistiskt perspektiv för att 

besvara sin frågeställning. Teorier om social identitet, makt, status och roller används som 

analytiskt ramverk. Vad som upptäcks är att anställda trots givna ideala 

kommunikationsmöjligheter upplever att de inte kommunicerats tillräckligt. Det är alltså inte 
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möjligt att tillfredsställa anställdas kommunikationsbehov fullständigt vid en 

organisationsförändring och förväntningar att göra detta måste hållas rimliga. Den faktor som 

påverkar anställdas syn på interna kommunikationen i högsta grad upptäcks vara individuella 

vardagliga referensramen som de anställda ser på sin omgivning utifrån. Tillskrivna 

gruppidentiteter, status och olika roller upptäcks påverka hur de anställda uppfattar 

förändringsarbeten. Men oavsett hur omfattande förändringen är, om så på organisatorisk nivå, 

avdelnings eller förvaltningsnivå så är det den personliga, vardagliga referensramen som 

påverkar uppfattningen om förändringen i högsta grad (Von Platen, 2006).  

2.4 Organisatorisk Cynism 

Organisatorisk cynism kan beskrivas som en negativ attityd mot organisationen där den 

anställde arbetar. Den negativa attityden kan vara emot bland annat ledarskapet och processerna 

inom organisationen och kommer av att den anställde upplever att dessa organisatoriska 

element arbetar mot den anställdes egna intressen. Den anställde upplever att dess egna 

intressen kommer i andra hand till intressen hos organisationens ledning, men även uppleva att 

organisationen går emot självförstörelse. Attityden visar sig i hur den anställde kan använda sig 

av sarkasm, anonymt klagande, uttrycka frustration, pessimism och hopplöshet. Organisatorisk 

cynism är frånkopplat från personlig cynism, som innebär en negativ syn på sitt egna liv. 

Organisatorisk cynism är även, enligt Wilkerson, inte samma sak eller direkt kopplat med en 

viss grad av tillfredsställelse med sitt arbete eller organisatoriskt engagemang (Wilkerson, 

2002).  

 

I en annan studie från 2019 undersöker vad som orsakar cynism hos anställda på en offentlig 

verksamhet i Sydkorea. Cynism är kopplat till en lägre organisatorisk effektivitet vilket fick 

dessa forskare att undersöka fenomenet. Offentliga organisationen som undersöks genomgick 

en marknadsorienterad förändring. Vad som upptäcktes var att arbetstagares cynism inom 

organisationen minskades om de hade tillit till sina medarbetare. Tillit till medarbetare 

definierar forskarna som att en anställd tillåter sig att vara mottaglig för ageranden och beslut 

utförda av en annan anställd som de inte har förmåga att påverka. Vad som också fanns att 

påverka graden av cynism negativt var ifall arbetstagaren hade en ledare av transformationell 

karaktär. Transformella ledare är ledare som skapar visioner och aktivt utvecklar sina kunskaper 
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och färdigheter för att leda medarbetarna till de satta visionerna. Stress upptäcktes vidare att 

förstärka de anställdas cyniska inställningar (Kim, Jung, Noh, Kang, 2019).  

2.5 Sammanfattning  

Den tidigare forskningen som nu presenterats visar en översikt av de forskningsområde som 

uppsatsen är ämnad att studera. Forskningen visar att medarbetarnas upplevda stöd från 

organisationen har ett starkt samband med deras upplevelser av liknande föregående händelser 

inom organisationen, det vill säga att medarbetarnas engagemang kan påverkas av faktorer eller 

händelser som tidigare skett i organisationen (Saks, 2006). Vi ser därför till intervjupersonernas 

tidigare erfarenheter och upplevelser inom organisationen och därmed ett annat perspektiv på 

engagemang. Även tillit bland medarbetarna ska vara en faktor till ökat engagemang inom 

organisationen, vilket återkommer såväl i intervjuguiden som i vårt resultat (Ferres, Connell, 

Travaglione, 2004). Vi kan se att motstånd från medarbetarna ofta grundas i en begäran om 

inflytande i organisationens ledning.  Medarbetarna agerar utifrån demokratins och samhällets 

bästa, där de ser sig själva som demokratins väktare (Bringselius, 2010). Detta gör att vi dels 

undersöker var motstånd bland medarbetare kommer ifrån, men också att vi kan utgå från att 

rationella anledningar ofta ligger till grund för det. Den tidigare forskningen visar även att 

kommunikation inom organisationen är svår att användas för att tillfredsställa medarbetarnas 

kommunikationsbehov, men att mönster och restriktiva kommunikationsmetoder kan gynna 

förutsättningarna (Von Platen, 2006). Frustration och negativa responser är tecken på att en 

anställd upplever organisatorisk cynism. Organisatorisk cynism framkommer av känslor i form 

brist på bland annat meningsfullhet. Då vi arbetar med Mones (2010) definition av anställdas 

engagemang, som innebär bland annat medverkan, meningsfullhet, bemyndigande och lojalitet, 

kan därför organisatorisk cynism komma att bli en egenskap att leta efter som en indikator på 

brist av anställdas engagemang (Wilkerson, 2002). Medarbetarnas cynism inför organisationen 

kan undvikas genom ett transformellt ledarskap och ökad tillit till medarbetarna (Kim, Jung, 

Noh, Kang, 2019). Kommunikation får därmed en stor roll i vår studie och undersöks utifrån 

dess komplexa natur, där det enligt Von Platen (2006) är svårt att tillfredsställa medarbetarnas 

behov av kommunikation. Men också att vi är öppna för att upptäcka cynism och genom dessa 

glasögon se var i materialet vi kan identifiera det och därmed förklara bakomliggande faktorer 

för cynism likt Wilkerson (2002) gjort.  
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3. Teoretisk utgångspunkt  

I följande kapitel presenteras vår teoretiska utgångspunkt för studien. Vi använder oss av två 

teorier med olika teoretiska processer men liknande karaktär. Social utbytesteori presenteras 

först och redogörs för hur teorin är uppbyggd. Symbolisk interaktionism är den andra valda 

teorin som används i ett definierade och förtydligande syfte. Swedberg (2014) menar att 

teoretiseringen inom samhällsvetenskapen innebär att ha kunskap kring de hinder som finns 

inom vetenskapen och förbereda sig väl för att hantera dessa. Detta kan innebära att veta vilka 

metoder och teorier som ska användas till rätt sak och hur kombinera dessa på ett korrekt sätt. 

Att endast arbeta med egna teorier kan vara en riskfylld fälla inom samhällsvetenskapen, därför 

bör vedertagna och tidigare testade teorier vara det största stödet i studien (Swedberg, 2014, 

s.169–170). Vi avslutar detta kapitel med en sammanfattning där teorins tillämpning närmare 

framgår.  

3.1 Social utbytesteori  

Social utbytesteori är en teori som används för att förstå relationer mellan individer och grupper. 

De flesta saker som människor glädjer sig åt härstammar från att associera sig med andra 

människor, att delta i det sociala livet. Att bli belönad för ett genomfört arbete, att andra läser 

en bok du skrivit, få ett pris för en tävling får sitt värde av att andra människor värderar det man 

gjort. Att utföra dessa saker i enrum bidrar inte till glädje. Likt hur glädje oftast skapas i det 

sociala så skapas även lidande enligt liknande premisser. För att andra individer ska vinna måste 

någon förlora. Om en person känner glädje av att utöva makt över andra så finns det andra 

personer som upplever lidande av att behöva underställa sig. Denna relation mellan individens 

lycka och misär ska däremot inte att ses som ett nollsummespel. Alla individer tjänar i stort på 

att associera sig med varandra, även om alla inte alltid får ut lika mycket av det. En aspekt att 

se på detta sociala utbyte är om alla i en given grupp vinner på att associera sig med varandra, 

så finns det alltid någon som lämnas utanför associationen och därmed förlorar på det. Detta är 

något som social utbytesteori utgår ifrån och möjliggör att studera (Blau, 1986, ss.14–15).  

 

Sociala associationer kan även vara belönande för andra anledningar. Exempelvis att individ A 

kan gå igenom något besvärligt, en kostsam process, för att ge individ B något lönsamt. Detta 

gör att individ B visar uppskattning i olika former det kan handla om goda ord, 
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rekommendationer eller betalning av kapital. Hade inte uppskattningen varit väntad eller 

önskvärd så hade individ A med stor säkerhet inte genomgått den kostsamma processen. 

Upplevelsen av hur kostsam processen att hjälpa en individ är beror också på de belöningar som 

väntar. Ifall individ B belönar individ A på rätt sätt kan individ A komma att till och med 

uppskatta arbetet med att hjälpa individ B. Människor gör sällan saker åt andra utan att förvänta 

sig någon form av ersättning (Blau, 1986, s.16).  

 

Värdet en individ tillskriver en resurs eller belöning beror på de förväntningar individen har 

satt. Dessa förväntningar påverkas av de olika belöningar som individen tidigare har fått och 

blir en form av referensvärde som kommande belöningar sätts i relation till. Har en individ 

tidigare blivit väl belönad av att associera sig med en annan individ eller grupp så ökar också 

tilliten och beroendet av kommande belöningar från denna association. Förväntningar för värdet 

av en belöning påverkas också av hur gruppen som en individ tillhör ser ut (Blau, 1986, ss.143–

145).  

3.2 Symbolisk interaktionism  

Symbolisk interaktionism utgår från en analys av den sociala verkligheten. Denna verklighet 

består av situationer, interaktioner, symboler och roller. Teorin grundas i att förstå skeenden 

och processer, det handlar om att försöka definiera situationen. Beteende styrs genom att 

människan tolkar sin omgivnings intentioner för deras handlande och därmed definierar 

situationen. Enligt symbolisk interaktionism är människan därmed en social varelse som kan 

tryckas ner och förändras, denna modifiering av människan sker genom vanor som är inlärda 

eller kommer ifrån interaktion med andra människor (Trost, Levin, 2018, ss.27–28). Enligt detta 

perspektivet går det att analysera gruppen som en social varelse och därmed förstå hur 

engagemanget skapas och formas. Den sociala ordningen är ett annat viktigt begrepp inom 

symbolisk interaktionism. Med detta menas att vi människor delar den sociala ordningen genom 

att leva med varandra i ett samarbete och på så sätt inneha en gemensam föreställning av vad 

som är okej beteende eller tyckande. Social ordning ses därmed som en process inom gruppen 

(Trost, Levin, 2018, ss. 28–29). Den sociala ordningen kommer i denna studien att studeras i 

en arbetsgrupp, där vi kan se hur individen i denna form av grupp kan ställa in sig i en viss 

social kontext. Individen och gruppens handlande i denna sociala ordningen utgör en viktig del 
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att förstå hur diverse situationer uppstår. Situationen förstås genom att individen eller gruppen 

definierar den (Trost, Levin, 2018, ss.9–12). Social interaktion sker i två sammanhang, dels 

interagerar vi med andra människor genom att tala, använda miner och gestikulera med 

varandra och dels interagerar vi med oss själva genom att tänka. Tänkandet består inte bara av 

det språk vi har, utan också symboler liksom färger och musik (Trots, Levin, 2018, ss.16–17). 

Symboler är de språk, tecken och ting som definieras av de som befinner sig i ett givet 

sammanhang. Symboler skapas och finns genom att de individer som interagerar med det är 

överens av dess betydelse (Trots, Levin, 2018, ss.91–99). Även aktivitet är ett viktigt begrepp 

inom symbolisk interaktionism. Med aktiviteter avses de processer som individen eller gruppen 

är aktiv i.  

3.3 Sammanfattning  

Avslutningsvis argumenterar vi för den teori vi valt att tillämpa i studien. Syftet med de teorier 

vi valt är att tillsammans fungera som verktyg för att förstå det empiriska materialet vi samlat 

in. Swedberg (2014) menar att de teorier som valts med fördel bör användas tillsammans för att 

komplettera varandra och öppna upp för självständiga teoretiska slutsatser (Swedberg, 2014, 

ss.169–170). Vi syftar i vår studie att se huruvida individer som arbetar inom kommunal 

verksamhet definierar engagemang och hur de upplever att engagemanget ger en belöning, 

respektive om det innebär en uppoffring att utöva engagemang. Ifall de uppfattar den förväntade 

belöningen åtråvärd kommer de också enligt sociala utbytesteorin inte se de personliga 

kostsamma insatserna som särskilt stora. Teorins verktyg att förstå sociala processer genom att 

koppla individ A till B förstås i engagemangets natur. Denna aspekt av sociala utbytesteorin är 

därför intressant att ta med i vår studie då vi försöker finna mönster kring gruppens inställning 

till organisatoriskt engagemang och om detta påverkar hur individen ser på organisatoriskt 

engagemang. Det är också relevant att ta med hur individen upplever engagemang tidigare i sin 

anställning och på så sätt se om detta påverkar hur de ser på det i nutid. Vi använder oss av 

symbolisk interaktionism i studien som ett verktyg för att förstå våra intervjupersoners 

uppfattning av engagemang, detta innebär att det är deras uppgift att definiera begreppet och 

upplevelsen. Symbolisk interaktionism används också för att förstå och beskriva våra 

intervjupersoners sociala verklighet och de relationer som finns i den. På så sätt lyfter vi fram 

symboler och relationer i det insamlade materialet.  
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4. Metodologisk diskussion  

I detta kapitlet för vi den metodologiska diskussion som förklarar och argumenterar för våra 

valda metoder. Detta genom ett antal delkapitel som behandlar olika ställningstagande av de 

metodval som gjorts. Det perspektiv som har tillämpats i studien är av fenomenologisk karaktär. 

För att samla in empirin använde vi oss av livsvärldsintervjuer som metod och fångar därmed 

intervjupersonernas upplevelse av engagemang, kommunikation och medarbetarinflytande. Vi 

redovisar först för vår forskningsöversikt där vi diskuterar hur sökningen för dessa gått till och 

på så sätt motivera för den valda tidigare forskningen. Därefter redovisas tillträde till fältet och 

den arbetsgång som lett till denna, tillsammans med en redogörelse för de etiska principer som 

vi arbetat med. Datainsamlingen diskuteras enligt det tillvägagångssätt vi valt för att samla in 

empiri och hur denna insamlingsmetod fungerar med fenomenologisk forskning som studien 

utgår från. Till sist för resonemang kring analysarbetet med en redovisning av 

livsvärldsintervjuer och karaktärsdragen för Kvales analytiska spår.  

4.1 Forskningsöversikt  

För att få en uppfattning av det fenomen som undersöks i denna studien har vi genomfört en 

forskningsöversikt där vi sökt efter litteratur inom ämnet och tidigare forskning i form av 

refererade studier och avhandlingar. Den litteratur vi använder har hittats genom 

bibliotekssökningar och kurslitteratur från tidigare kurser. Vi har genom att använda oss av 

nyckelord sökt på de databaser som biblioteket tillhandahåller efter relevant forskning. Denna 

forskningen består av refererade studier och avhandlingar. Creswell (2018) menar att en 

litteratursökning har en rad syften och fördelar. Den ger andra resultat än det som efterfrågas 

som ger förståelse för fenomenet, breddar fenomenet men också fyller och ger stöd i studien 

utanför empiriska material som samlats in (Creswell, 2018, s.51) Vad vi upptäckte efter att ha 

sökt efter tidigare forskning kring ämnet var att det inte forskats särskilt mycket om 

engagemang bland medarbetare, däremot återfann vi begreppet engagemang i olika 

avhandlingar och artiklar som behandlade andra fenomen. Detta såg vi som en möjlighet snarare 

än en begränsning då vi använt oss av dessa andra fenomen som bakomliggande faktorer för att 

undersöka engagemanget, främst i utformandet av intervjuguiden. Exempel på detta är 

medarbetarinflytande, organisationsförändring och internkommunikation.  



 

 12 

4.2 Tillträdet till fältet och etiska överväganden  

Tillträdet till fältet och sökandet efter intervjupersoner har varit en lång process i vårt 

uppsatsarbete. Detta beror dels på att vi i det inledande arbetet utgick från kvantitativ metod 

med hjälp av enkäter. Vi upptäckte i samråd med den kommun vi ämnat att undersöka att detta 

inte skulle vara genomförbart av en rad olika anledningar. Efter att vi bestämt oss för att istället 

utgå från kvalitativ metod och intervjuer som insamling, ombads vi kontakta flera olika 

avdelningschefer inom samma organisation som vi först ämnade att undersöka utan resultat. Vi 

fick helt enkelt inte tillträde. Efter en tid av motgångar fick vi vårt tillträde till fältet från två 

håll i två olika kommuner. Till att börja med fick vi med hjälp från vår handledningsgrupp tag 

på en kontaktperson som hjälpte oss att samla ihop fyra intervjuer i den ena kommunen. Vi 

hade alltså en gatekeeper som sedan hjälpt oss vidare. Dessa personerna arbetar främst inom 

samma område där tre är socialsekreterare inom samma förvaltning och en som arbetar på ett 

stödhem inom samma kommun. Tillträdet till den andra kommunen skedde genom 

telefonkontakt där vi skickades vidare till en lämplig kontaktperson som vi blev tilldelade av 

kommunen. Denna kontaktperson gav oss därefter kontaktuppgifter till ett antal kollegor som 

vi själva kontaktade och bokade in intervjuer med. Vi har alltså använt oss av tvåstegsurval där 

vi först kontaktade organisationen för att sedan bli tilldelad en kontaktperson.  

 

I vår intervjustudie har vi arbetat utifrån de etiska riktlinjer som finns taget från 

vetenskapsrådet. Informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll 

(Vetenskapsrådet, 2018). Varje person som deltagit i intervjustudien blev tilldelad ett 

missivbrev med de etiska riktlinjerna och kontaktuppgifter till oss, se bilaga A. De har alltså 

därmed blivit informerade om att deras deltagande är frivilligt. Konfidentialiteten har vi arbetat 

med i flera stadier av uppsatsarbetet dels har vi informerat intervjupersonerna att deras 

deltagande är anonymt, vi har därmed i vårt presenterade material anonymiserat våra 

intervjupersoner i högsta möjliga mån. Vi har också behandlat de dokument som innehåller 

känslig information med försiktighet.  

4.3 Datainsamling  

Den information och de förklaringar vi har hämtat i vår studie är av fenomenologisk karaktär. 

Fenomenologi i kvalitativa studier är en term som beskriver ett intresse att i från 

intervjupersoners egen synvinkel, skapa en förståelse för ett socialt fenomen (Kvale, 
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Brinkmann, 2014, s.44). Fenomenologin handlar vidare om att sätta sig in i ett vid första anblick 

svårförstått begrepp, i vårt fall engagemang. Därmed arbetar vi fram en verklig insikt av 

begreppet eller fenomenet. (Bjurwill, 1995, s.41). Insikten i begreppet är ofta dold bakom ett 

sken av något annat. Arbetsprocessen ser bakom detta skenet av begreppet och präglas av bland 

annat en arbetsprocess av intuition, reduktion och reflektion. Intuition innebär att beskåda eller 

betrakta något och att bilda en uppfattning av ett fenomen genom detta. Reduktion som innebär 

att systematiskt välja bort viss information. Reflektion som innebär att ta in informationen och 

tolka den med det egna tänkandet (Bjurwill, 1995, ss35-41). Vår studie syftar att undersöka och 

få egna beskrivningar av fenomenet engagemang bland medarbetare inom offentlig sektor, men 

också få en förståelse för hur engagemang förekommer inom arbetsgruppen. Därmed är 

fenomenologin det lämpligaste metodvalet för vår studie och det som datainsamlingen präglats 

av.  

 

För att samla in material till studien valde vi att använda oss av halvstrukturerade 

livsvärldsintervjuer. Denna form av intervju valdes för att vårt syfte med studien är att 

undersöka hur medarbetare upplever vissa fenomen på sin arbetsplats, men också att den är 

lämplig att använda inom fenomenologisk forskning. Livsvärlden vi ämnade att förstå är 

kommunen som arbetsplats. (Kvale, Brinkmann, 2014, s.31). Halvstrukturerade 

livsvärldsintervjuer fungerar likt ett vardagligt samtal men skall samtidigt erhålla ett 

forskningsnära syfte. Intervjun däremot liknar inte ett frågeformulär med sluten karaktär, då 

detta gör att intervjupersonens egna perspektiv kan komma i andra hand (Kvale, Brinkmann, 

2014, s.45). Genom att använda oss av livsvärldsintervjuer som datainsamling och 

fenomenologisk kvalitativ forskning har vi på ett nyanserat sätt beskrivit intervjupersonernas 

upplevelse av engagemang och fått in våra empiriskt grundade forskningsfrågor i relation till 

engagemang. Då dessa forskningsfrågor inte direkt och tydligt behandlar fenomenet 

engagemang har vi på så sätt ställt dem i relation till engagemang dels genom att förstå 

intervjupersonernas livsvärld men också på ett naturligt och begripligt sätt få i dem i intervju 

sammanhanget.  

 

Intervjuerna vi genomförde skedde främst genom möte på intervjupersonens arbetsplats. Två 

av våra intervjuer har skett över videosamtal vilket är en form av datorstyrd intervju. Fördelen 

med datorstyrd intervju är att vi kan nå personer som annars inte hade haft möjlighet att 

medverka på grund av geografiskt avstånd. Eftersom att båda dessa intervjuerna som 
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genomfördes via videosamtal kunde vi också få en kroppslig kontakt där vi inte missade 

ansiktsuttryck eller liknande faktorer som kan missas när intervjun sker via telefon (Kvale, 

Brinkman, 2014, s.190).   

 

Intervjuguiden inleddes med en rad bakgrundsfrågor för att få en uppfattning av 

intervjupersonerna. Bakgrundsfrågorna följs av de tre olika teman som utgör intervjuguidens 

struktur, engagemang inom nuvarande befattning och organisation, arbetsgruppens 

engagemang och föregående händelser. Inom dessa teman har vi utformat frågor som behandlar 

engagemang på olika sätt och implementerat kunskap vi fått från den tidigare forskning vi 

funnit. Intervjuns första fråga inleder vi med att intervjupersonerna får beskriva en engagerad 

medarbetare. I de olika teman som redovisas ovan behandlas medarbetarinflytande, 

kommunikation och intervjupersonernas tidigare erfarenheter kopplat till engagemang. I slutet 

av intervjun återkopplas den första frågan där de mer utförligt får beskriva engagemang med 

hjälp av följdfrågor för att på så sätt också få en reflektion av intervjutillfället där nya 

resonemang och tankar kan ha uppkommit. 

4.4 Kvalitativt analysarbete  

I ett kvalitativt material där utförliga resonemang och ofta breda kvalitativa data samlas in, är 

det viktigt att använda metoder som kan underlätta analysarbetet. Rennstam & Wästerfors 

(2018) menar att den kvalitativa forskningens roll är att djupdyka och detaljerat studera 

fenomen i vår samtid, men också att förstå och upptäcka sociala sammanhang som berör 

fenomenet (Rennstam & Wästerfors, 2018, ss.13–20). I denna studie har vi valt 

livsvärldsintervjuer för att besvara vår frågeställning. Kvale menar att intervjuer ska förstås 

genom intervjupersonens livsvärld. Det som ska framgå av livsvärlden är personens agerande 

genom att studera dennes erfarenheter, aktiviteter och kontakter (Rennstam & Wästerfors, 2018, 

ss.28–29). Kvale förespråkar att analysprocessen ska genomgå koncentrering, kategorisering 

och tolkning. Koncentrering innebär att vi ska reducera vårt insamlade empiriska material, detta 

genom att hitta korta vardagliga innebörder och teman. Kategorisering går ut på att vi har skapat 

kategorier till intervjuerna utifrån den tidigare forskning eller annan kunskap kring 

forskningsfältet som hämtats in. Till sist tolkning som ska förtydliga och strukturera materialet. 

Tolkning sker genom att vi ska plocka ut specifika korta meningar i det koncentrerade och 

kategoriserade materialet för att skriva ut längre diskussioner och resonemang om dessa. 
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Tolkningen skedde i tre olika sammanhang, enligt Kvales självförståelse vilket är 

intervjupersonens tolkning av det som sägs, kritiskt sunt förnuft vilket innebär att fakta och 

kunskap kring fenomenet tas in i resonemanget och teoretisk förförståelse som tillämpar den 

teori vi valt (Rennstam & Wästerfors, 2018, ss.30–31). I det sista sammanhanget har social 

utbytesteori tillämpats och symbolisk intersektionalitet med stöd av Morgans perspektiv om 

organisationer som organismer analyseras med empirin. Sociala utbytesteorin används för att 

beskriva hur varje individ kan tolkas genomgå ett utbyte av olika resurser med sin övergripande 

organisation och om det uppfattas finnas ett eftersträvansvärt värde av transaktionen som driver 

individen. Symbolisk interaktionism används för att beskriva inställningar som en arbetsgrupp 

tillskriver begreppet engagemang.  

 

Analysprocessen inleddes av kategorisering och reducering av intervjutranskriberingarna. 

Kategoriseringen har skett dels genom den tematisering som intervjuguiden är utformad i och 

dels en senare tematisering efter vi genomfört våra intervjuer. Genom att sedan färgkoda de 

delar och resonemang från intervjuerna som är mest relevanta har vi reducerat materialet för att 

kunna tolka vad som sägs. Tolkningen har skett enligt Kvales analytiska process, vi har alltså 

först tolkat intervjupersonernas framställning för att sedan får in vår analys och till sist fört in 

teoretiska resonemang. 

5. Material 

I följande del presenteras det material vi samlat in för att besvara våra frågeställningar. Först 

presenteras de intervjupersoner som ingår i studien för att ge en tydlig bild av dessa. Kapitlet 

följs sedan av sju rubriker som presenterar materialet som samlats in. Rubrikerna utgår från den 

tematisering som vi genomfört dels innan intervjuerna men också underteman som vi lagt till 

efter intervjuerna för att förtydliga. Vi inleder med intervjupersonernas definition av 

engagemang, för att sedan gå in på tidigare erfarenheter. Detta följs upp av arbetsgruppens 

karaktärsdrag samt medverkan och deltagande. Vi går sedan vidare till ledarskap och tillit. Till 

sist redovisar vi intervjupersonernas bild av kommunikation i organisationen.  
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5.1 Intervjupersonerna  

Totalt har vi intervjuat nio personer, fyra stycken från en kommun som vi valt att kalla kommun 

Z där alla arbetar inom samma förvaltning och fem stycken från den kommun som vi valt att 

kalla kommun X där samtliga arbetar på samma arbetsplats. Vi har valt att inte ha med 

intervjupersonernas namn och har därför bytt ut dessa mot tagna namn, men också att inte uppge 

vilka kommuner vi undersöker. Vi har även valt att ändra åldern något. Detta för att bevara 

intervjupersonernas anonymitet, se tabell 1. Intervjupersonerna har en stor variation av 

erfarenheter och aktiva yrkesår. Många har arbetat inom olika förvaltningar och arbetsgrupper 

inom kommunen.   

Tabell 1 

Intervjuperson Kommun Ålder  

Cecilia Kommun Z 30 år 

Jerry Kommun Z 55 år  

Martin Kommun Z 35 år  

Kalle  Kommun Z 55 år 

Göran Kommun X 30 år  

Eskil Kommun X 40 år  

Sören Kommun X 40 år  

Jens Kommun X 30 år 

Anders Kommun X 30 år 

5.2 Definition av engagemang  

Vid våra intervjutillfällen fick våra intervjupersoner beskriva och förklara engagemang i en rad 

olika frågor och sammanhang. Samtliga intervjupersoner menar engagemang innebär att 

genomföra sina arbetsuppgifter helhjärtat och lägga extra energi i sitt arbete. Vad som också 

betonas är en arbetsglädje och vikten av att tycka om de arbetsuppgifter som utförs. De menar 

att det blir svårt att utöva engagemang om man som person inte uppskattar sina tillskrivna 

arbetsuppgifter, trots att andra faktorer kan uppmuntra till detta som att hjälpa människor i 
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utsatta situationer eller andra större gärningar. Jerry betonar detta individuella arbetet och 

menar att engagemang kommer “inifrån” hans personlighet och att en gör sina arbetsuppgifter 

bra. Han upplever därmed att engagemanget är något som individen själv måste utöva och att 

han inte blir påverkad av sin omgivning att vara mer eller mindre engagerad.  

 

Asså det kommer inifrån mig själv. Det är inget som någon kan säga till mig. [...] Jag 

menar, jag har en egen erfarenhet så jag tror det är därför jag kan engagera mig [...] 

Asså jag är en superengagerad medarbetare, för mig är det viktigt att när jag jobbar med 

(XX) så ger jag 100% (Jerry). 

 

Anders betonar att engagemang innebär att individen har en vilja arbeta inom sitt yrke och tycka 

om de arbetsuppgifter man har. Han säger att engagemanget är en av de faktorerna som gör att 

han inte söker sig vidare från organisationen. Engagemanget till sina arbetsuppgifter kommer 

alltså också från den arbetsplats som han befinner sig på och inte endast från de uppgifter han 

utför. Anders säger, “Men jag tror ändå att man måste tycka om det man gör och varför stiger 

jag upp på morgonen, jag kan ju välja att söka ett annat jobb och varför jag inte det liksom”.  
 

Samarbetet inom arbetsgruppen upplevs som viktigt då engagemanget inte endast syns i de egna 

arbetsuppgifterna som individen har utan också att alla inom arbetsgruppen öppnar upp och är 

delaktiga i varandras arbete. Jens och Cecilia menar att samarbete med kollegor visar 

engagemang även där arbetet utgår från att individen ska utföra sina egna uppgifter. Jens säger, 

”Engagemang är för mig någonstans att tycka om någonting, göra det lilla extra för att det ska 

bli bra”. 
 

Att som anställd bidra till en god sammanhållning i arbetsgruppen är något som framgår som 

viktigt hos flera av intervjupersonerna. Detta genom att uppmuntra sina medarbetare och bidra 

till andras arbetsglädje. Cecilia, Jens, Eskil, Göran och Sören kopplar samman denna inställning 

till arbetsgruppen med begreppet engagemang. De menar att engagemang också är vara 

engagerad i sina kollegor och bidra till en gemenskap. Därmed upplevs även faktorer som inte 

är direkt kopplade till arbetet som engagemang. Cecilia säger, “Jag är väldigt engagerad genom 

att jag gör mina arbetsuppgifter, men också som arbetskollega genom att jag vill att alla ska 

vara med, jag är mycket för gemenskap.” 
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Sören, Eskil och Jens är tydliga när de förklarar vad de tycker en engagerad medarbetare är, de 

betonar att engagemang visar sig på olika sätt hos olika individer. Jens menar att de medarbetare 

som tar på sig extra arbetsuppgifter är de individer som är mest synligt engagerade, Sören o 

andra sidan är tydlig med att inte lägga någon värdering i hur engagemang visas från individer. 

Att söka efter och ta till sig extra arbetsuppgifter anser Sören inte visar på något vis en högre 

grad av engagemang. Eskil menar på ett liknande sätt att en engagerad medarbetare inte behöver 

vara någon som utmärker sig mest eller utstrålar en engagerad personlighet.  

 
Jag tror att det inte bara handlar om vem som syns eller hörs mest [...] Utan jag märker 

ju väldigt tydligt i resultat på papper att man gjort ett bra jobb. Det blir ju statistiskt att 

de pratar inte så mycket men man kan tänka när man ser det att jäkla vad mycket den 

gjort (Eskil). 

 

Att utåt visa som positiv och att undvika negativa kommentarer är något som Göran också 

lägger vikt vid, då han anser att detta kan skada engagemanget. Enligt honom är det upp till 

individen att stötta arbetsgruppen och hjälpa andra personer att få i en engagerad inställning. 

 

Sen är ju engagemang för mig i stort så handlar det mycket om att visa sig på jobbet, 

finnas tillgänglig, försöka vara så glad och positiv som det går inför arbetet, undvika att 

prata skit om arbetsgivaren i arbetsgruppen, för att det sprider bara negativitet som i sin 

tur kan minska engagemanget (Göran) 

 

Martin upplever att hans engagemang har hämmats av att byta till den offentliga sektorn och 

att han inte får utrymme att utöva det i hans nuvarande arbete. Han menar att organisationen 

inte uppmuntrar till engagemang, till exempel att en medarbetare inte ska jobba över eller lägga 

känslor i sitt arbete. Men också att kulturen bland medarbetarna gör att ett för stort engagemang 

skapar avundsjuka. Han beskriver att han behövt ändra sitt arbetssätt och sin attityd i den 

offentliga sektorn och att engagemanget därmed fått stå vid sidan. Martin säger,  

“Man lär sig saker från tidigare erfarenheter. När jag gick över från den privata sektorn till den 

offentliga sektorn, att tagga ner, att inte vara överengagerad [...] sitta på min plats.” 
 

Cecilia har erfarenhet av en tidigare arbetsgrupp, som enligt henne visade hög grad av missnöje 

i arbetet och uttryckte negativa åsikter om den övergripande organisationen. Hon betonar också 

att attityden mot ledningen påverkar arbetet i stort, om medarbetarna är missnöjda med 
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ledningen så finner de ingen anledning till att engagera sig. Detta resulterade i att gruppens 

engagemang var väldigt lågt.  

 
I den förvaltningen som jag jobbade innan där fick man inte vara med och medverka i 

någonting, du hade inte en talan utan det var en ledning som körde över en och sen när 

man kommer hit så får man vara med i allt då får ha en medverkan då uppskattar man 

ju verkligen det [...]Har man en mer stabil och positiv grupp så är man ju mer engagerad, 

där jag jobbade innan så var många väldigt missnöjda, det var ingen som ville engagera 

sig i någonting, folk var inte så positiva till ledningen (Cecilia).  

 

Denna erfarenhet, säger Cecilia, gör att hon uppskattar sitt nuvarande arbete i högre grad. Hon 

upplever också att en stabil och positiv grupp likt den hon arbetar i nu har möjliggjort en högre 

grad engagemang än i hennes tidigare arbetsgrupp.  

5.3 Engagemang i arbetsgruppen  

Gruppen på kommun Z upplevde att samarbetet dem emellan främst kom fram under mer 

informella former. Då de annars arbetar med sina egna arbetsuppgifter självständigt hade 

fikastunden blivit ett forum för utbyte och ventilering mellan medarbetarna. De upplever att 

den stunden blivit en viktig del inte bara för sammanhållningen men också för arbetet. De 

beskrev också att deras arbete främst var styrt av lagstiftning och att det därför var svårt att hitta 

några gemensamma mål att arbeta mot som arbetsgrupp, men att de istället finner mening i 

vardagliga och verksamhetsnära frågor för att bidra till engagemang. Martin säger, ”Vi har ju 

till exempel halv tre fikat det är till och med av ledning som sagt till oss hur viktigt det är att 

man avsätter tid för den [...] de tycker att det är viktigt att vi umgås och gillar varandra”. 
 

Kalle beskriver en annan sida av kommun Z då han arbetar inom en annan verksamhet, där 

ledarskapet gjort att arbetsgruppen fått svårt att samarbeta. Han menar att deras chef inte 

engagerar sig i verksamheten, vilket gör att arbetsgruppen arbetar på sparlåga och 

engagemanget inte längre finns kvar. Ledarskapet är en fråga som Kalle ofta återkommer till 

för att förklara sin arbetssituation och beskriver den som en viktig faktor till sina upplevelsen 

på arbetsplatsen.   
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Det är nog så att hela arbetsgruppen går på sparlåga jag tror att det hänger ihop med att 

det varit massa omorganisationer [...] men det är klart att vi alla försöker göra det bästa 

möjliga på jobbet. Det fungerar inte hundra utan en ledare (Kalle).  

 

Även på kommun X beskrivs en familjär stämning på kontoret, men också att det är högt i tak 

på samma gång. Gruppens sammanhållning ses som en form av engagemang som gruppen 

innehar. Den starka sammanhållningen gör också att olika viljor inom gruppen inte ses som 

något negativt utan istället blir en positiv egenskap. Eskil säger, “Det är väl inte alltid vi har 

samma uppfattning och det ser jag ändå som positivt, det om något visar ändå engagemang och 

vi har starka viljor”.  

5.4 Medverkan och deltagande 

I kommun X beskrivs medverkan och deltagande som en viktig del i det dagliga arbetet. Jens 

menar att de är en sammansvetsad arbetsgrupp även då de oftast arbetar med egna projekt. Han 

berättar att de inkluderar varandra i arbetet och har ett utbyte av varandra. Jens beskriver att de 

ofta har möten där detta möjliggörs och att chefen bidrar till detta då medarbetarna får vara med 

och påverka. Jens säger ”Vi har väldigt mycket möten ihop. Vi tar nytta av varandras 

erfarenheter och vi inkluderar varandra i olika processer som vi tror att vi kan kroka arm i.” 

Eskil förklarar att deras kontor har en bidragande faktor till att han känner sig delaktig och att 

arbetsplatsen är en miljö där samarbete skapas naturligt. Han upplever att deras avskildhet från 

övriga kommunen gör att de töjer sig till varandra och därmed får bra samverkan. Eskil säger, 

“Detta är en relativt liten arbetsplats med många olika medarbetare som sitter här, det blir 

naturligt och vi får mycket gratis i och med att vi sitter ganska nära varandra”. 

 

På kommun Z talas det också om ett jämt deltagande bland medarbetarna, de betonar att 

delaktigheten i arbetsgruppen är mycket viktig. Cecilia berättar att tillsammans arbeta mot mål 

och förändra är viktigt inom arbetsgruppen, hon menar att de inte är särskilt delaktiga i 

organisationen i stort och därför blir arbetsgruppen extra viktig då det är svårt för dem att vara 

delaktiga högre upp i organisationen.  

 
Delaktighet för mig är att man är med i en grupp, asså att man gör en förändring ihop 

[...] sen är det ju klart att vi kan ta vissa beslut inom vår arbetsgrupp, men det är ju klart 

att vissa beslut tas ju högre upp och då är vi inte med (Cecilia).  
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Även Jerry förknippar delaktighet med arbetsgruppen. Han beskriver hur man ställer upp för 

varandra i svåra situationer och samarbetar, vilket han kopplar till att gruppen trivs tillsammans. 

Han berättar också att de respekterar om man vill arbeta själv ibland. Jerry säger, “Vi är en 

himla bra grupp. Vi hjälper varandra. [..] Det är perfekt som det är, jag kan välja att jobba själv. 

Stänger jag dörren så vill inte annars öppnar jag dörren, det är väldigt högt i tak här, vi visar 

varandra hänsyn”.  
 

Martin har erfarenheter av en tidigare ledare som inte lät honom vara delaktig nog på 

arbetsplatsen. Han valde därför att byta arbetsplats på grund av detta. Martins nuvarande chef 

uppfattas enligt honom vara öppen och omhändertagande, vilket han uppskattar.  

 
På nuvarande arbetsplats känner jag mig mycket mer delaktig än i den tidigare 

kommunen jag arbetade med [...] anledningen till att jag valt att byta kommun och 

pendla är att jag just inte kände mig delaktig på min tidigare arbetsplats och då blir man 

ganska maktlös (Martin). 

 

Martin betonar med detta vikten av delaktighet för att trivas på arbetsplatsen och menar att det 

är avgörande för om man väljer att stanna kvar eller söka sig vidare.  

5.5 Ledarskapet och tillit  

Hur de olika kommunalt anställda upplever att ledarskapet påverkar deras arbetsplats har vi fått 

liknande svar på. Att få möjlighet att styra och ändra på sina egna arbetsuppgifter är något som 

många intervjupersoner uppskattar med sitt nuvarande arbete. Jerry tycker att hans chef ger 

honom goda möjligheter att förmedla förslag till beslut inom organisationen. Han har arbetat 

inom offentliga organisationer i en längre period än de andra intervjupersonerna. Under sitt 

arbetsliv i organisationen har han därför kommit att uppskatta förmågan att leda sitt eget arbete. 

Tidigare i sitt arbetsliv kände Jerry inte att han kunde medverka inför beslut på ett 

tillfredsställande sätt, men har genom erfarenhet lärt sig att medverkan är möjligt. Jerry säger, 

”Ja även där så har jag fått igenom mina beslut som jag har, de lyssnar på mig [...] Jag lämnar 

in mitt förslag till beslut och sen går ju min chef igenom det och sen diskuterar vi det 

tillsammans”. 
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Eskil har erfarenhet av ett tidigare arbete som var väldigt styrt från organisationens sida. Hur 

stor “spelplan” han känner att han har i sitt arbete menar han påverkar hans grad av 

engagemang. Sitt tidigare arbete menade han likväl kunnat utföras av robotar och ställer detta i 

jämförelse med sitt nuvarande jobb. Eskil säger, “En maskin hade egentligen kunnat göra det. 

Det är stor skillnad mot här”. 

 

Jens och Sören har ledare som enligt dem tar deras kompetens och ambitioner på stort allvar 

och låter tillskrivna arbetsuppgifter på sikt ändras för att lämpa sig bättre åt dem. Jens säger, 

“Så kände jag att jag inte riktigt rätt på [...] ett samtal med chefen när jag var inne i arbetet så 

ändrade vi om mitt uppdrag ganska ordentligt så att det passade mina ambitioner”. 
 

Frihet och god tillgång till personlig utveckling från ledningen är något som Jerry uppskattar 

från sin arbetsplats. Han antyder att ett ömsesidigt förhållande mellan ledning och medarbetare 

uppstår genom detta. 

 
Vi är inte på en snål arbetsplats, vi får gå på de utbildningar vi vill. Vi får gå de 

föreläsningar vi vill. Vi har mycket frihet. Så blir det. Då blir det engagemang. När man 

får något så ger man också tillbaka (Jerry). 

 

Martin har genom erfarenhet av arbete inom privat sektor en negativ syn på hur beslutsprocesser 

hanteras inom offentlig verksamhet. Det finns enligt honom en tröghet och en vag vilja till 

förändring. Martin säger, “Ja det är för det är något i offentliga sammanhang, du vet de håller 

varandra om ryggen. Så chefer håller varandra och även om det finns en hierarki så spelar det 

ingen roll hur högt du går för det händer oftast inget”. 
 

Kalles tidigare erfarenhet av en chef som han ansåg hade bättre ledarskapsattributer än sin 

nuvarande. Detta säger Kalle har påverkat hur engagerad han känner sig i sitt arbete. Kalle 

säger, “Jag var mycket mer engagerad när jag började och hade en annan chef som var toppen, 

kunde allt och var med och brydde sig [...] Jag går inte ens till min chef längre”. 

 

Kalles nuvarande chef som ger honom fria händer att utföra sitt arbete men som inte är drivande 

i verksamheten, påverkar hans engagemang och känsla av delaktighet inom organisationen 

negativt. Frågor som vi ställt kring ledarskapet ger emellanåt sarkastiska svar där chefen 
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utmålas som en frånvarande och icke vetande figur. Kalle beskriver därmed en hopplöshet att 

verksamheten ska utvecklas enligt den organisationsförändring som gjorts, då chefen inte 

hjälper medarbetarna att föra verksamheten framåt.  

 
Om chefen inte är engagerad är det svårt att få engagerade medarbetare [...] Jag har 

kollegor som inte kan göra någonting för att chefen inte styr skutan, och själv styr jag 

min egen skuta. Om ingen leder får man försöka leda själv (Kalle). 

 

Något som vi kan utläsa hos intervjupersonerna är att deras tillit till den offentliga 

organisationen. De beskriver en trygghet i deras anställning och upplever att organisationen 

kommer att lösa problem om de uppstår.   

  

Vill man ha ett tryggt jobb i Sverige så ska man jobba på en kommun eller hur? [...] Det 

kommer alltid finnas behov plus att de tar bättre hand om sina anställda på så sätt att de 

följer LAS på ett annat sätt än privata företag, typ omplaceringsskyldigheten (Martin).  

 

De beskriver också en trygghet i arbetet speciellt inom kommun Z där de pratar om 

handlingsplaner för varje situation och trygghet vid sjukskrivning. Inom kommun X beskriver 

de en organisation som är stabil i svåra situationer och även här en tillit till att det löser sig. 

Eskil säger, “Kommunen har väll ganska stora utmaningar framöver tror jag, men å andra sidan 

känns det som att kommunen är rustad för det så det kommer nog gå bra”. Även Anders 

beskriver en bra tillit till organisationen och en säkerhet i arbetet att han inte är orolig över att 

förlora det.  

 

Jag har ju hög tillit till min arbetsgivare och har alltid haft det. Oavsett vad det blir för 

förändringar inom organisationen så går jag aldrig med rädsla att jag ska förlora mitt 

jobb på något sätt. Utan ser väl mer att arbetsgivaren hittar vägar (Anders).     

 

Anders menar att detta även bidrar till trygghet i arbetet och att en tillit till organisationen och 

chefen gör att han kan känna sig säker i att problem som uppstår kan lösas med hjälp av dem.  
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5.6 Kommunikation 

Inom kommun X beskriver medarbetarna vikten av att kommunikationen ska komma uppifrån 

organisationen. De har en gemensam uppfattning att om kommunikation sker först mellan 

kollegor och i fikarummet och att risken för spekulation blir stor, vilket ofta leder till en negativ 

bild av ledningen. Eskil beskriver specifikt hur bra det är när information kommer fram på 

gemensamma möten och via mailutskick, då han tror att om alla medarbetare får information 

samtidigt kan alla få en gemensam uppfattning om det som organisationen vill förmedla. Eskil 

säger, “Informationen kommer faktiskt först uppifrån och sen in i fikarummet [..] till exempel 

får vi vissa saker per mail och då får alla det samtidigt vilket gör det tydligt från början.” 

 

På kommun X beskrivs ett mer administrativt sätt att förmedla mål och kultur inom 

arbetsgruppen. Jens berättar att kommunens värdegrund står på deras skärmsläckare och att de 

genom medarbetarundersökningar om deras trivsel regelbundet genomförs. Jens menar att 

dessa undersökningar också följs upp inom arbetsgruppen, vilket han ser som positivt. Han 

berättar också att de sätter delmål kring trivseln på arbetsplatsen där andra diskussionsämnen 

än de som rör arbetet tas upp, såsom bemötande och hur arbetsplatsen ska skötas.  

 
Du kanske har hört talas om en undersökning om hur vi mår på arbetsplatsen och sånt 

där. De följer vi upp väldigt mycket [...] där sätter vi delmål, men kanske inte så 

långsiktiga, utan kanske mer hur vi beter oss i köket. Men det är viktigt med 

kaffekokaren och så (Jens).   

 

Eskil upplever att kommunikationen oftast fungerar när den kommer uppifrån men att det också 

finns delar som inte gör det, vilket han tror beror på att i en centraliserad organisation så tenderar 

kommunikationen att falla mellan leden. Men också att detta kan leda till att återkopplingen 

inte heller kommer fram i dessa fallen. Han beskriver att när det uppkommer negativitet inom 

arbetsgruppen så stannar det i fikarummet och tas inte upp när det egentligen borde. Eskil säger, 

“Där kanske man hade hoppats mer att det kommer upp på formella möten och att det inte 

stannar i köket, man tar inte upp det när möjligheten finns att påverka”. 

Sören som också arbetar inom kommun X delar denna uppfattningen om vikten av att 

kommunikation kommer direkt från källan och inte vandrar runt inom arbetsgruppen.  
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Det är ju ännu viktigare att förekomma med kommunikationen, det är väl en sån fråga. 

Om det är en dålig nyhet så vill jag ju hellre att mina medarbetare eller kollegor hör det 

direkt från mig än från omvägar. Men positiva nyheter skulle kunna vandra, det gör 

inget om de får höra det från någon annan, negativa saker måste komma från mig 

(Sören). 

 

Sören upplever att hans syn på medverkan, tillit och kommunikation under hans tid har 

förändrats. Han förklarar att han genom sitt arbetsliv, som inneburit flertalet olika yrkesroller 

har skapat en ny bild av hur kommunikation och delaktighet fungerar inom organisationen. 

Bilden han byggt upp är att delaktighet inte alltid är möjligt och att en tidigare uppbyggd tillit 

och stark kommunikation istället blir det väsentliga för att få med sig arbetsgruppen. Sören 

säger, “Medverkan och delaktighet, trots att det är viktigt är inte alltid möjligt. Ibland behöver 

det fattas beslut som behöver kommuniceras. Då handlar det istället om hur de kommuniceras”. 

 

Inom kommun Z beskriver intervjupersonerna kommunikationens karaktärsdrag inom offentlig 

sektor. Martin menar att kommunikationen inom offentlig sektor är väldigt viktig, den måste 

vara tydlig och formell. Han förklarar att retoriken måste anpassas till en mer formell form och 

att möten har en viktig roll till att detta görs.  

 
Jag har blivit bättre på att kommunicera och anpassa mitt sätt att kommunicera utifrån 

sammanhanget. Man kanske tonar ner mer vad man tycker i den offentliga sektorn saker 

är lite större, mötena mer formella (Martin).  

 

Cecilia upplever att hon inte märker av organisationen uppifrån så mycket, hon menar att 

kommunikationen vandrar ner i leden. Information om nya beslut eller liknande kommer direkt 

från chefen enligt henne. Samtidigt betonar hon precis som Martin vikten av kommunikation 

och kopplar det till erfarenheter när hon arbetade på en annan avdelning inom kommunen.  

 

Jag tänker att kommunikation är det arbetet handlar om här är det väldigt viktigt, allt 

granskas ju och då är det väldigt viktigt att man kommunicerar ut grejer. [..] När jag 

jobbade på (en annan förvaltning) så var det inte lika viktigt, jag bara gör såhär och det 

är snabba ryck och så (Cecilia).  
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Kalle återkommer ofta till att de inte får någon information och att de har möten vart tredje 

vecka där det viktiga i arbetet inte återspeglas. Än en gång beskriver Kalle en annan sida av 

kommun Z, där det återkommande temat om en frånvarande ledare speglas även i 

kommunikationen.  

 

Vi har ju personalmöten vart tredje vecka där det bara famlas omkring [...] nej men man 

undrar ju varje gång varför jag åker dit, man tänker “gud vad vi får reda på mycket” 

Man kanske skulle vilja ta upp verksamhets saker eller något man behöver ta hänsyn 

till, det finns aldrig med (Kalle). 

 

Enligt Kalle gör detta det svårt att utveckla verksamheten och begränsar utrymmet för 

arbetsgruppen att utföra sina arbetsuppgifter.  

6. Analys  

I detta kapitlet kommer vi analysera det material som presenterats i föregående kapitel.  

Anledningen till att vi valt att skriva ut analysen separat från materialet är att det ger en tydligare 

struktur och gör det enklare att följa de resonemang som förs. Detta grundas i att de resonemang 

och mönster vi funnit inte följer samma ordning som materialet och skulle därför begränsa 

möjligheten att göra analytiska kopplingar dem emellan. Analysens utformning utgår från att 

besvara våra frågeställningar. Vi inleder med att resonera för hur engagemang definieras utifrån 

individen för att sedan koppla ihop det med arbetsgruppen. Avslutningsvis i analyskapitlet 

redogör vi för hur kommunikationen upplevs och förekommer i organisationen.  

6.1 Engagemang hos individen  

6.1.1 Vad är engagemang 

I intervjuns inledningsskede fick intervjupersonerna beskriva en engagerad medarbetare utifrån 

deras egna perspektiv. Intervjupersonerna beskriver engagemang i termer av att genomföra sitt 

arbete bra och att lägga energi i det som ska göras, att engagemang är att ge allt och lite till. 

Samtidigt beskriver de inte engagemang som en ansträngning utan något som kommer inifrån 

och genom arbetsglädje. Jerry ger exemplet att hans engagemang vuxit genom erfarenhet och 

betonar vikten av att ge 100% i sitt arbete. Symbolen för engagemang tolkas därmed utifrån 
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den gemensamma mening som gruppen tillskriver ordet, vilket består i att de arbetsuppgifter 

som individen och gruppen är tillskriver sig utförs på ett visst sätt och därmed tolkas som 

engagemang (Trost, Levin, 2018, ss.91–99). Det går också att se engagemang som en aktivitet, 

det vill säga att medarbetaren engagerar sig i arbetet. Vi kan däremot se att individen oftast 

tillskriver sig symbolen engagemang men att engagemang som aktivitet kan utövas på olika sätt 

och inte följer en gemensam uppfattning. Detta gör det inte oviktigt om individen utför dessa 

aktiviteter, men att engagemang kan utövas på olika sätt så länge denna aktivitet faller inom 

ramen för symbolen engagemang (Trost, Levin, 2018, ss.18–22).  

6.1.2 Vem är en “engagerad medarbetare” 

Enligt sociala utbytesteorin går det att se ifall en anställd upprätthåller det symboliska värdet 

av engagemang och vidare tillskriver sig själv dessa egenskaper, att den anställde också gör ett 

försök att tillskriva sig själv ett tillhörande i en grupp. Alla intervjupersoner som säger att de 

har engagerade medarbetare säger sig också själva vara engagerade. Association, enligt sociala 

utbytesteorin kan vara något som ses som en vinst i ett socialt sammanhang och att lämnas 

utanför är en förlust (Blau, 1986, ss.14–15). Kalle är den enda intervjuperson i vårt material 

som inte säger sig vara engagerad på sin arbetsplats, men berättar också att han inte upplever 

att någon annan på hans arbetsplats är det. Det går därför att se att Kalle inte heller har någon 

vinst att hämta från en egen tillskrivning till gruppen engagerade medarbetare. Hos Kalle kan 

vi även se en grad av cynism mot chefen, då han uttrycker sig i sarkasm och målar upp en känsla 

av hopplöshet och frustration kring engagemanget hos arbetsgruppen. Kalles framställning av 

engagemanget stämmer därmed överens med Wilkersons upptäcker där de anställda upplever 

att deras intressen kommer i andra hand och uttrycker liknande känslor (Wilkerson, 2002). Att 

vara engagerad som medarbetare är därför inget som en person utåt säger sig vara ifall gruppen 

i vilken personen omger sig i inte också har denna inställning.  

6.1.3 Vad främjar individuellt engagemang 

Ledarskap och tillit beskrivs som viktiga aspekter för att främja engagemang. Att en anställd 

får vara med och bestämma över sin arbetsplats och får stöd från ledning, till exempel genom 

att själva få precisera sina arbetsuppgifter. Denna medverkan gör att den anställde har möjlighet 

att själva vara med och forma en arbetsglädje till sitt tillskrivna arbete. Att som arbetsgivare ge 

dessa möjligheter till den anställde kan ses som en del av en belöning för den insats den 
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anställde ger till organisationen. Den anställde och organisationen är de två parterna i vad som 

kan ses som en form av socialt utbyte. Den anställde genomgår en arbetsprocess, en kostnad, 

och förser resultatet av denna till organisationen. Organisationen ska återgälda den anställda 

med olika former av betalning (Blau, 1986, s.16). Betalningen som framträder som viktig i fallet 

om ledarskap och tillit är att ge den anställde möjlighet till att påverka hur dennes arbetsprocess 

ser ut. De intervjupersoner som uppskattar möjligheten till att forma arbetsuppgifter och som 

upplever hur ett individuellt engagemang uppkommer genom möjlighet till påverkan och frihet 

inom anställningen kommer också genom sociala utbytesteorin att se på kostnaden av sitt arbete 

som mindre belastande. Organisationen förser den anställde med ytterligare belöningar såsom 

lön, men genom att den anställde upplever kostnaden som lägre kommer också värdet av 

transaktionen i sin helhet att upplevas som mer lönsam (ibid.).  

 

Något som påverkas av tidigare transaktioner som den anställde genomfört är värdet en anställd 

tillskriver belöningen av en viss grad ledarskap och tillit som kommunal sektor tillåter. Detta 

styrks av Saks (2006) resultat att föregående händelser inom organisationen och tillit som 

organisationen visar, påverkar synen på möjligheter och engagemang bland medarbetarna. 

Dessa tidigare erfarenheter visar sig därmed påverka nya händelser som sker i arbetet, har 

medarbetaren en negativ erfarenhet blir också förväntan inför nästa händelse eller förändring 

negativ (Saks, 2006). Vi kan se ett liknande mönster i vårt material där föregående händelser 

påverkar förväntningar och upplevelser hos medarbetarna. Intervjupersonen Martins tidigare 

erfarenhet av privat sektors jämförelsevis höga grad av påverkansmöjligheter gör att han inte 

upplever en hög grad av detta och uttrycker missnöje. Jerry däremot har andra tidigare 

erfarenheter av att inte ha möjlighet till medverkan och påverkan. Jerry uttrycker därför en 

positiv syn på sina möjligheter som kommit av förändringar, trots att han och Martin arbetar 

inom samma kommun och verksamhetsområde. Detta visar att samma händelse eller förändring 

kan upplevas som mer positiv eller negativ beroende på deras tidigare erfarenheter.  

6.2 Engagemang i gruppen  

6.2.1 Arbetsgruppens bidragande och begränsande effekt på engagemang  

Som beskrivit ovan ses engagemang som en egenskap hos den enskilde individen. Vad vi dock 

kan utläsa i materialet är att engagemang också figurerar inom arbetsgruppen, där det antingen 
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växer eller begränsas. De intervjupersonerna som har en positiv syn på både arbetsgruppen och 

chefen definierar sig själv som engagerad. Tvärtom har de som inte känner sig engagerade en 

negativ syn på arbetsgruppen och chefen. Chefens ledarskap är en viktig faktor i detta, då vi 

kan se att en engagerad och närvarande chef tenderar att öka engagemanget i hela arbetsgruppen 

då de upplever sig delaktiga i varandras arbete. Detta återspeglas också i hur stor spelplan den 

anställde känner att det finns för att utöva sitt engagemang. Om den anställde inte ges utrymme 

att utöva engagemang på grund av att ledarskapet och organisationen, är risken också stor att 

den anställde inte ser sitt eget syfte i organisationen och upplever att arbetet kan utövas av 

någon annan. Detta visar att chefen spelar en viktig roll i hur den sociala ordningen på 

arbetsplatsen ser ut, där engagemang ingår i skapandet av den processen (Trost, Levin, 2018, 

ss.28–29).  

 

Det går även att se att den enskilde individens engagemang kan smitta gruppen, om individen 

är öppen för att dela med sig av engagemanget till resten av arbetsgruppen ökar också hela 

gruppens engagemang. Arbetsgruppens engagemang styrs därmed dels av ledarskapet men 

också av individens öppenhet att dela engagemanget. En individ som tidigare upplevt sig själv 

som engagerad kan därmed begränsas av arbetsgruppens brist på engagemang. Därför ser vi två 

typer av engagemang det individuella som kommer inifrån och det kollektiva som kommer från 

arbetsgruppens dynamik. Vi kan till exempel se att Kalle som tidigare varit engagerad på sin 

arbetsplats inte längre upplever sig själv och arbetsgruppen som lika engagerade då han fått en 

ny chef. Kalles engagemang begränsas därmed av bristen av ledarskap på arbetsplatsen.  På 

samma sätt kan vi se att Cecilia som tidigare inte upplevt sig själv som engagerad, numera gör 

det på grund av arbetsgruppens engagemang. Detta går att koppla till den social ordningen som 

gruppen upprätthåller, där individen ser sig själv som engagerad eftersom gruppen tillskrivit sig 

engagemang. Den grupp som individen tillhör är engagerad och därför måste individen också 

vara det för att tillhöra gruppen. Trost och Levin (2018) menar att beteende styrs av att individen 

tolkar omgivningens handlande och definierar den sociala ordningen utifrån omgivningens 

intentioner av handlandet (Torst, Levin, 2018, ss.27–28). Skulle till exempel Cecilia tagit med 

föreställningen att inte vara engagerad från sin föregående arbetsplats kommer den sociala 

ordningen som hennes nuvarande arbetsgrupp handlar utifrån gjort att inte varit en del av 

gruppen. 
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Vi kan se att ledaren spelar en viktig roll i arbetsgruppens engagemang, de intervjupersoner 

som upplever sig ha en god relation till sin chef beskriver också sin arbetsgrupp som engagerad. 

De som däremot inte upplever att chefen tar till vara på deras intressen, upplever heller inte 

gruppen som engagerad. Enligt Kim, Jung, Noh, Kang’s studie påverkar transformella ledare 

graden av organisatorisk cynism negativt (Kim, Jung, Noh, Kang, 2019). Organisatorisk cynism 

innebär en känsla av att organisationen arbetar mot individens egna intressen men är enligt 

Wilkerson (2002) inte direkt kopplat med graden av organisatoriskt engagemang (Wilkerson, 

2002). Något som kan förklara att vi ser detta är att transformella ledartyper kan påverka 

förutsättningarna för att en arbetsgrupp ska vara engagerade, men att brist på transformellt 

ledarskap samtidigt påverkar förutsättningen för att cynism bland medarbetarna växer. 

Engagemang och cynism har därmed ingen direkt koppling bland våra intervjupersoner, men 

att ledarskapet kan vara en del i att förklara varför båda uppstår.  

6.2.2 Medverkan och delaktighet i arbetsgruppen  

Medverkan och delaktighet är något som våra intervjupersoner direkt kopplar till 

arbetsgruppen, snarare än till organisationen och ledarskapet. Det beskrivs som något naturligt 

i arbetsgruppen och att den anställde ska möjliggöra för medarbetarnas delaktighet. Det handlar 

om att trivas i arbetsgruppen och att samarbetet ska fungera. Detta beskrivs också som att 

medarbetarna ska ställa upp för varandra när de upptäcker att en annan står inför en svår 

situation. Samarbetet i arbetsgruppen präglas därmed av delaktighet där alla individer i 

arbetsgruppen tjänar på att associera sig med varandra, är en individ inte delaktig i de andras 

arbete lämnas den därmed också utanför samarbetet och är inte delaktig (Blau, 1986, ss.14–15). 

I kommun Z styrs delaktighet mer av regler att de inte får arbeta ensamma i vissa situationer, 

medans i kommun X är det naturliga arbetssättet individuellt eller arbete i specifika gruppen 

handlar delaktighet om att släppa in sina medarbetare i det egna arbetet. Medverkan är något 

som mer uppfattas komma uppifrån ledningen, ingen av våra intervjupersoner upplever att de 

få medverka inför högre beslut i organisationen. Vilket de inte heller reflekterat över i någon 

hög grad då de arbetar inom politiskt styrda organisationer, men att medverkan är något som 

ges från chefen. Vi kan också utläsa likt Bringselius studie att den största motivationskällan till 

arbetet är intervjupersonernas samhällsgärning att hjälpa människor som behöver det, men 

också att utveckla verksamheten till det bättre. Enligt Bringselius (2010) är meningsfullhet och 

medarbetarnas inflytande viktiga motivationskällor (Bringselius, 2010). Detta är något som 
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styrks i vårt material där mening i arbetet framförallt belyses som motivation i arbetet. Däremot 

verkar medarbetarinflytande inom organisatoriska beslut inte vara en lika viktig faktor som 

delaktighet i verksamheten.  

6.3 Formell och informell kommunikation 

Kommunikation från överordnade och kollegor uppskattas i olika grad av alla våra 

intervjupersoner. Tydlig formell kommunikation från organisation eller ledaren menar våra 

intervjupersoner ger riktning och större syfte till arbetet som individen genomför. 

Kommunikation om dagliga verksamheten i en arbetsgrupp och individuella arbetsuppgifter 

kollegor emellan kan ske dels informellt och formellt. Vi kan se att detta främjar 

sammanhållning i gruppen, gruppens syfte och vidare individens syfte i sina individuella 

arbetsuppgifter. Kommunikation kan därför ses som ett socialt utbyte där formell 

kommunikation utgör en belöning i form av riktning och syfte i arbetet, medan informell 

kommunikation inom arbetsgruppen ger en belöning som yttrar sig i arbetsgruppens 

sammanhållning (Blau, 1986, s.16). Med formell kommunikation syftar vi till den information 

som ledningen förmedlar utifrån deras agenda. Informell kommunikation är informationen som 

sprids utan något särskilt syfte eller underlag, till exempel samtalen i fikarummet.  

 

Vi kan se att en hög grad formell kommunikation från ledningen kan begränsa den informella 

kommunikationen som sker bland medarbetarna. På så sätt ger formell kommunikation i form 

av tydlig och genomtänkt information tillfredsställelse bland medarbetarna. Detta gör också att 

negativ spekulation och ryktesspridning bland medarbetarna begränsas. Vi kan dock se att 

denna balansen är svår att hålla i båda kommunerna precis som Von Platen (2016) ser i sin 

studie där hon menar att det är svårt att uppfylla medarbetarnas kommunikationsbehov (Von 

Platen, 2016). Däremot kan medarbetarnas uppfattning av informationen som ges, alltså om 

den ger en negativ eller positiv respons styras genom att ledningen är steget före i 

kommunikationsprocessen. Konsekvenserna av att den informella kommunikationen först når 

medarbetarna leder därmed i regel till negativ respons och uppfyller inte behovet av 

kommunikation. Kalle berättar att han upplever en brist på tydlig kommunikation från ledare i 

sitt arbete och beskriver detta genom att använda sig av sarkastiska uttryck. Detta kan tolkas 

betyda att Kalle är cynisk mot organisationen (Wilkerson, 2002). Detta tillsammans med den 

tydliga frustration över hans ledares brist på kunskaper går hand i hand med resultat för tidigare 
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forskning som visar att transformella ledare påverkar graden av cynism för arbetstagare (Kim, 

Jung, Noh, Kang, 2019). Kalles chef besitter enligt honom inte de egenskaper som karaktärisera 

en transformell ledare, att vara anpassningsbar och förmedla en tydlig vision för verksamheten. 

Därmed ger detta utrymme för Kalles arbetsgrupp att utöva cynism (ibid.).   

6.4 Slutsatser  

I detta kapitel presenteras studiens slutsatser. Vi har utgått från den frågeställning studien 

baseras på och de tre forskningsfrågorna som bygger ut denna. Slutsatserna är därmed ämnade 

att besvara dessa forskningsfrågor, om de anställda vid två kommuner i södra Sverige upplever 

att engagemang finns och hur engagemang skapas inom arbetsgruppen, om det går att utläsa en 

gemensam uppfattning av engagemang och därmed kunna definiera fenomenet, samt hur 

medarbetarinflytande upplevs i organisationen och till sist hur den kommunikation som finns 

upplevs och förmedlas.  

 

Vi har genom att analysera vårt material kunnat dra slutsatsen att engagemang är ett 

generaliserbart fenomen bland medarbetarna i de två kommuner som studien undersökt. De 

mönster och beskrivningar som getts från våra intervjupersoner har därmed möjliggjort att vi 

kan besvara våra forskningsfrågor utifrån de metoder och teorier som använts i studien.  

6.4.1 Hur definierar dessa anställda engagemang och finns det en gemensam 

uppfattning av vad engagemang är?  

De anställda på kommunen definierar en engagerad medarbetare som en person som innehar 

arbetsglädje och visar att de lägger extra energi i sitt arbete för att något ska bli väl utfört. 

Arbetsgruppen tillskriver därmed vissa egenskaper hos symbolen engagemang genom att 

inneha en gemensam uppfattning om hur individen utför sina arbetsuppgifter för att det ska 

uppfattas som engagemang (Trost, Levin, 2018, ss.91–99). Anställda kan vara engagerade i 

sina arbetsuppgifter men behöver inte tillskriva sig själva benämningen engagerad om inte 

arbetsgruppen i stort också visar sig göra detta. Tvärtom, ifall arbetsgruppen visar egenskap av 

engagemang kan individen välja att tillskriva sig detta engagemanget. Att associera sig med 

engagemanget i arbetsgruppen leder därför till att individen tillskriver sig själv som medlem av 

gruppen (Blau, 1986, ss.14–15). Ledarskap visar sig vara en viktig del i att få en arbetsgrupp 
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att utåt visa dessa egenskaper och skapa ytterligare sammanhållning genom grupp-

associationen engagerade medarbetare.  

6.4.2 Hur upplevs medarbetarinflytande som anställd inom kommunerna? 

Medarbetarinflytande visar sig främst te sig inom det verksamhetsnära arbetet, där 

medarbetarna uppskattar att inneha ett inflytande över sina egna arbetsuppgifter och det dagliga 

arbetet, vilket också ses som en motivationsfaktor i engagemanget. Det visar sig också att 

medarbetarna uppskattar inflytande i andras arbete och delta i det. Att arbetsgruppen därmed 

behöver associera sig med varandras arbete är viktigt för att inte lämnas utanför samarbetet 

(Blau, 1986, ss.14–15). Beslut som genomförs i form av större organisationsförändringar och 

på en högre nivå verkar inte inneha något större medarbetarinflytande, vilket dels beror på att 

kommunal verksamhets i stor utsträckning är politiskt styrd, som inte är en ny upptäckt.  

6.4.3 Hur upplevs kommunikation som förmedlas av organisationen bland 

medarbetarna? 

Kommunikation inom kommunerna kan vi förklara genom vad vi valt att namnge formell- och 

informell kommunikation, där samspelet mellan dessa visar sig utgöra en viktig del i hur 

information tas emot bland medarbetarna. Vi kan se att kommunikationen främst bör komma i 

form av formell kommunikation där organisationen och ledningen förmedlar ett tydligt budskap 

om vad som gäller. Informell kommunikation när ledningen ska förmedla viktig information 

följs enligt resultatet främst av negativ respons från medarbetarna, vilket kan motverkas om 

formell kommunikation förmedlas först och främst. Generell informell kommunikation kan 

däremot ha en positiv effekt om den förmedlas inom arbetsgruppen. Denna balansen visar sig 

vara svår att hålla i somliga fall, vilket tyder på att behovet kommunikation är svår att 

upprätthålla liksom tidigare forskning också visar (Von Platen, 2016). Vi kan också utläsa att 

tydlig formell kommunikation ger medarbetarna en riktning och ett större syfte i deras arbete i 

form av en belöning och karaktäriseras av ett socialt utbyte (Blau, 1986, s.16).  
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7. Diskussion 

I detta kapitel förs de diskussioner kring studien som har ett syfte att lyfta fram de frågor som 

ställts under arbetsprocessen men också att förtydliga vissa punkter. Vi inleder kapitlet med att 

diskutera de allmänna frågor som finns kring studien till exempel syfte, tillämpning av metod 

och teori samt analysen och de slutsatser som vi tidigare presenterat. Vi går sedan vidare med 

att diskutera vårt bidrag till forskningen, där vi redogör för den kumulativa påbyggnaden av 

fenomenet engagemang. Till sist presenterar och diskuterar vi de förslag på fortsatt forskning 

kring fenomenet, som kommit upp under studiens gång.  

7.1 Syftets koppling till valda teorier och metoder 

Syftet med denna studien var att utforska och skapa en förståelse för hur kommunalt anställda 

vid två kommuner i södra Sverige upplever och definierar engagemang. Engagemang har 

studerats som ett socialt fenomen där individens uppfattning men också relation till 

arbetsgruppen och organisationen stått i fokus. Vi har med kvalitativ fenomenologisk metod 

genomfört Kvales livsvärldsintervjuer och genom den sortens empiriska data fått förståelse för 

hur kommunalt anställdas uppfattning av engagemang, medarbetarinflytande och 

kommunikation inom arbetsgruppen och organisationen. Det fenomenologiska perspektivet har 

möjliggjorts med hjälp av intuition, reduktion och reflektion, betrakta fenomenet engagemang 

utifrån en gemensam uppfattning och studera dess inre kärna. Denna inre kärna har systematiskt 

bearbetats fram när vi studerat materialet och reducerat det genom att färgkoda utvalda delar i 

empirin, för att sedan analysera de centrala delarna av materialet som vi funnit därigenom. Vi 

har inte arbetat utifrån en strikt avgränsning utan tillåtit syftet och våra forskningsfrågor formas 

tillsammans med studien och vår förståelse för fenomenet. När det kommer till våra valda 

teorier social utbytesteori och symbolisk interaktionism har de utgjort viktiga verktyg för att 

analysera vårt material. Social utbytesteori har byggt på de resonemang vi fört i analysen och 

därmed kunnat redovisa våra tankegångar för slutsatserna i dessa resonemang. De vinster och 

förluster som medarbetaren upplever i sitt engagemang har framkommit och utbytet mellan de 

aktörer som förekommit kunnat beskrivas. Vi har också kunnat beskriva hur engagemanget 

inom arbetsgruppen upprätthållits av dess medlemmar genom symbolisk interaktionism där 

symbolen för engagemang utgjort en viktig grund.   
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7.2 Tidigare forskning  

Den tidigare forskning som utgör vår forskningsöversikt har hittats genom att söka på relevanta 

nyckelord för fenomenet i de databaser som biblioteket tillhandahåller, med sociologiskt 

baserade studier och avhandlingar. Dessa består av organisationsteoretisk, socialpsykologisk 

och företagsekonomisk forskning som är sociologiskt grundade. Denna tidigare forskning som 

vi sökt efter har som vi tidigare nämnt utgjort en viktig roll i utformandet av vår intervjuguide 

och därmed tagit i roll som inte är given. Detta är något som vi ser positivt på då vi ser hur detta 

återspeglas i vårt resultat. Vi har också genom den tidigare forskningen fått insikter att 

engagemang kan påverkas av en rad olika faktorer, där kommunikation, medarbetarinflytande 

och tillit givits utrymme i studien. Detta har breddat vårt perspektiv på fenomenet och hållit oss 

öppna för att gå utanför en viss avgränsning. 

7.3 Vårt bidrag 

Vi har genom denna studien tillfört kunskap i hur engagemang kan visa sig dels som en 

individuell egenskap, men också en egenskap som kan tillskrivas en grupp. Engagemanget kan 

komma från en personlighet och utövas av individen, men att en fördelaktig arbetssituationen 

hos denna grupp av individer tillsammans med det tydliga och transformella ledarskapet gör att 

gruppen tillskriver sig en gemensam egenskap. Vi kan också uttala oss om kommunikation 

inom gruppen, där vi diskuterat formell- och informell kommunikation. Vi kan se att 

kommunikation inte ha någon direkt koppling till just engagemang men utgör en analytiskt 

poäng. Med detta menar vi att kommunikation inte visade sig ha större relevans för det 

undersökta fenomenet, men att vi istället utifrån att det är en forskningsfråga kunde analysera 

fenomenet kommunikation för sig. Vad vi också kan se är att vår studie till viss del 

överensstämmer med den tidigare forskning som vi funnit, vilket vi själva tolkar som att vårt 

resultat kan anses valida. Där vi också kan bidra med att bygga på den tidigare kunskap som 

finns inom fältet engagemang. Slutsatser i vår studie kan användas för att beskriva de 

undersökta fenomenen engagemang inom kommunal sektor i södra Sverige. 

7.4 Självkritik 

Något som har begränsat resultatet i vår studie är det urval som gjorts, då vi på grund av tidsbrist 

inte hade möjlighet att med större eftertänksamhet välja ut yrkesgrupper inom kommunal 
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verksamhet. Det vi närmare upptäckt är att yrkesgruppen inom kommun X inte var en lämplig 

grupp i vissa frågor i intervjuguiden och bidrog till att intervjutillfället spontant fick modifieras 

utifrån deras arbetssituation. Frågornas svar innehade därmed varierande resultat. Dock var 

detta något som vi upptäckte redan under det första intervjutillfället på kommun X, vilket gjorde 

att vi kunde anpassa intervjuguiden och senare resultatet efter dessa förutsättningarna.  

 

Vi kan även se att Bringselius forskning om personalmotstånd där rationella och emotionella 

grunder för motstånd undersöktes inte kom fram i vårt resultat. Rationell och emotionell respons 

var något som vi som utgångspunkt hoppades kunna studera närmare och därför ett visst fick 

fokus i vår intervjuguide. Vi kan däremot se att de svaren vi fick från intervjupersonerna inte 

var tillräckligt tillfredsställande för att närmare analyseras och fick därför en mindre plats än 

vad i utgångsläget var tänkt.  

7.5 Förslag på fortsatt studie 

Vi har två förslag på hur fenomenet engagemang fortsatt kan studeras i andra studier.  

Vårt främsta förslag på fortsatt forskning baseras på den grundtanke vi hade i studiens 

inledningsskede att genomföra en kvantitativt baserad studie, för att deduktivt undersöka 

bakgrundsvariabler som engagemang korrelerar med. Därmed kan mer generella resonemang 

kunnat föras och möjliggöra att en större population kan undersökas. De resultat vi presenterar 

i denna studien kan komma att bli relevant att testa i en sådan studie, detta genom att ta de 

slutsatser induktivt studerat i forskningsprocessen. Dessa slutsatser kan därmed studeras 

kvantitativt och med deduktiv metod på en större population.  

 

Ytterligare ett förslag är att undersöka skillnader inom den privata- och offentliga sektorn 

genom en komparativ studie. Detta för att upptäcka skillnader och likheter i hur engagemanget 

ser ut i de olika sektorerna. Vilket vi ser möjligheter att kombinera med ovanstående förslag. 

Alternativt genomföra en studie lik våran på privat sektor.  

 

 

 

 

 



 

 37 

Bilagor  

Bilaga A. Missivbrev till intervjupersoner  

Hej! Vi heter Anton och Emil och läser personal- och arbetslivsprogrammet vid Linnéuniversitet i 

Växjö, med inriktning sociologi. Just nu skriver vi vår kandidatuppsats om engagemang bland 

medarbetare inom kommunal verksamhet och därmed kommit i kontakt med dig.  

  

Vår uppsats handlar om hur anställda inom offentlig sektor upplever sitt egna och sina medarbetares 

engagemang inom organisationen. Olika ämnen vi tänkt beröra är bland annat tillit till organisationen, 

stöd från organisationen och känsla av delaktighet. Hur tidigare erfarenheter påverkar dessa inställningar 

och hur medarbetare kan påverka individens inställning. Vi kommer att genomföra ett flertal intervjuer 

med anställda på offentliga organisationer för att samla in material till vår uppsats. Uppsatsen kommer 

endast vara tillgänglig för vår lärare och klasskamrater samt vid godkänt betyg publiceras på Diva 

uppsatsbank. All information och data som samlas in behandlar vi med största försiktighet enligt de 

etiska riktlinjer som finns. Du kommer därmed vara anonymiserad i uppsatsen och vi ska göra vårt 

yttersta för att hålla informationen om dig anonym. Du deltar frivilligt i undersökningen och kan när 

som helst säga upp din medverkan.  

  

Vid mer frågor är du välkommen att kontakta oss,  

Anton Öhman 073–0579931 ao222xt@student.lnu.se 

Emil Bondesson 070–9711637 bondessonemil@gmail.com 

  

Sort tack för din medverkan i vår studie.  
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Bilaga B. Intervjuguide 

Bakgrund 

- Ålder  

- Utbildning 

- Nuvarande titel, befattning 

- Tidigare arbete, inom organisationen eller annan organisation. 

- Kan du peka på en sak/förmåga/erfarenhet, som är viktig för dig, som du 

tagit med dig från din förra sysselsättning? 

Tema 1: Engagemang inom nuvarande befattning/organisation 

- Vad skulle du säga att en engagerad medarbetare är för dig? 

- Känner du dig engagerad på din arbetsplats? 

- Finns det några frågor i ditt arbete som du känner dig speciellt engagerad i?  

- Får du utrymme i ditt arbete att utöva detta engagemang?  

- Känner du dig delaktig på din arbetsplats? 

- I ett idealt sammanhang, hur hade din delaktighet sett ut? Vill du ha 

delaktighet? 

- Känner du att du får medverka inför beslut som tas på din arbetsplats? 

- Upplever du att kommunikationen inför dessa beslut är tydlig?   

- Upplever du att dina ambitioner inför arbetet tas till vara på eller uppskattas? 

- Har du blivit tilldelad övriga ansvarsområden som inte direkt ingår i din 

befattning?  

- Anser du att din överordnade är bra på att delegera arbetsuppgifter till dig?  

- Hur kommuniceras detta i så fall?  

- Tror du att organisationen påverkar din överordnades förmåga att göra 

detta? 

- Känner du att det belönar sig att anstränga dig extra i ditt arbete? 

- Vad tror du detta kan bero på? (erfarenhet, attityd mot 

medarbetare, kultur)  

- Känner du att du som anställd får stöd från organisationen i ditt arbete? (Ifall det 

uppstår problem i ditt arbete, hur går processen till exempelvis? Känner du att 

något händer? Är vissa chefer mer behjälpliga än andra?) 
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- Finns det tillfälle i ditt arbete där du känner dig utelämnad?  

- Hur ser du på din framtid inom denna organisationen? 

- Hur ser du på organisationens framtid?  

- Känner du att organisationens utveckling under tid har påverkat ditt arbete? 

Exempelvis ifall kommunen bestämt att spara in resurser på vissa förvaltningar. 

(Fokus på högre ledning och stora ekonomiska beslut) (Bortse från 

“kanske/eventuellt” fått en ny närmaste chef.) 

- Kan du komma på något specifikt negativt/positivt? 

 

Tema 2: Arbetsgruppens engagemang. 

- Finns det något/några mål som ni som arbetsgrupp gemensamt arbetar mot? (Om arbetet 

är väldigt styrt: Exempelvis trivsel, sammanhållning, aktiviteter tillsammans)  

- Är dessa tydligt kommunicerade?  

- Känner du dig delaktig i dessa målen?  

- Känner du dig engagerad i dessa målen? 

- Upplever du att det finns skillnader i hur delaktiga personerna i din närmaste 

arbetsgrupp är? 

- Upplever du att det finns mer eller mindre utrymme för din närmaste arbetsgrupp att 

delta i beslut som tas från organisationen? (Finns det några skillnader inom 

arbetsgruppen, bortsett från vilken hierarkisk position ni har?). 

- Finns det skillnader i hur engagerade personer i din arbetsgrupp är?  

- Vad tror du att det kan bero på i så fall?   

- Upplever du att engagemang är något som organisationen ger utrymme att utöva eller något 

som ligger personligt hos vissa personer i din arbetsgrupp?  

- Upplever du att det finns vissa personer som får mer ansvar inom din närmaste arbetsgrupp?   

- Är högre lednings beslut något som talas om bland din arbetsgrupp? Exempelvis att 

kommunen bestämmer sig att spara/satsa resurser på vissa förvaltningar/avdelningar. 

(Organisationens utveckling) 

- Kan du ge något exempel på ett sådant beslut? 

- Påverkar detta hur du ser på organisationens utveckling? 

- Har ni gemensamma uppfattningar om det? 
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Tema 3: Föregående händelser, tidigare arbete, tidigare styrning 

- Är det något från tidigare arbeten, studier, erfarenheter, organisatorisk styrning 

som du känner har påverkat din syn idag? Medverkan, Engagemang, 

kommunikation, tillit och så vidare?  

- Om du tänker tillbaka på något positivt som hänt på din arbetsplats (till exempel 

en förändring) Pratade du positivt kring detta med dina kollegor eller chef? (eller 

höll det dig inom dig) 

- Om du istället tänker dig något negativt som hänt, uttryckte du dig 

negativt bland kollegor och chefer kring detta? (eller höll du det inom 

dig, varför?)  

- Har du tidigare varit negativ till beslut som tagits inom organisationen?  

- Vad grundades denna känsla i så fall?  

- Var det något du talade med t ex. kollegor eller chef om?  

- Kan denna negativitet berott på att du inte kände dig informerad eller var 

den grundad i rationella känslor?  

- Nu när vi pratat en del om engagemang, om du skulle beskriva begreppet hur 

skulle du då göra?  

- Vad innebär det för dig?  

- Hur märker du att dina medarbetare är engagerade?  

- Finns det någon speciell anledning eller orsak till att du blir engagerad i 

en fråga?  
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