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Abstrakt  
 

Bakgrund: Medarbetarengagemang är ett aktuellt begrepp i dagens arbetsliv. Tidigare 

forskning   visar att medarbetarengagemang har stor betydelse för verksamheters resultat och 

även för medarbetares hälsa. Medarbetarengagemanget bedöms ha en stor påverkan på 

hållbarheten i arbetslivet utifrån både ett organisatoriskt och socialt perspektiv. I forskningen 

lyfts ledarskap fram som en viktig faktor för utvecklingen av både medarbetarengagemang och 

hållbarhet.  

Syfte: Studien har undersökt kommunala chefers upplevelser av att arbeta med ledarskap för 

ett hållbart medarbetarengagemang. 

Metod: Studien genomfördes med kvalitativ metod. Empirin har inhämtats genom 

semistrukturerade intervjuer med chefer från barn- och utbildningssektorn i en medelstor 

kommun i södra Sverige. 

Resultat: Resultatbearbetningen har gjorts som en kvalitativ innehållsanalys och utmynnat i 

tre huvudteman: Medarbetarengagemang, Hållbarhet och Ledarskap för ett hållbart 

medarbetarengagemang. Resultatet beskriver chefernas upplevelser av vad 

medarbetarengagemang är och vilken betydelse det har för verksamhetens utveckling, vad 

begreppet hållbarhet innebär och vilken betydelse det har i arbetslivet och hur ett ledarskap för 

hållbart medarbetarengagemang kan se ut. 

Slutsats: Det empiriska resultatet stödjer tidigare forskning inom området och bekräftar 

betydelsen av medarbetarengagemanget för både verksamhet och individ, vikten av att jobba 

med ett ledarskap som stödjer detta och att ett framgångsrikt arbete kräver organisatoriska 

sociala stödstrukturer.  

 

 

Nyckelord: medarbetarengagemang, employee engagement, work engagement, leadership, 

sustainability. 
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1.Introduktion 

För att klara av omvärldens ständiga förändringar behöver verksamheter kontinuerligt 

utvecklas (Aronsson, Hellgren, Isaksson, Johansson, Sverke, Torbiörn, 2012). För att 

arbetsgivare oavsett bransch ska kunna säkerställa måluppfyllnad, effektivitet och utveckling 

behövs arbetskraft med kompetens, kraft och vilja att bidra i arbetet. Hur väl en organisation 

klarar av förändringar över tid har stor betydelse för dess framtid och existens (ibid.). 

Arbetslivsforskningen har en lång tradition av att identifiera och analysera problemområden 

som exempelvis arbetsrelaterad ohälsa och dess negativa konsekvenser för verksamheter 

(Schaufeli & Bakker, 2004; Maslach, Schaufeli & Leiter, 2001). Under senare år har det skett 

ett trendbrott där intresset för positiva aspekter i arbetslivet och faktorer som främjar en positiv 

utveckling för verksamhet och individ har fått en större uppmärksamhet (ibid.). 

Medarbetarengagemang är ett sådant fenomen.  

Medarbetarengagemang anses i vetenskapliga studier utgöra en grund för att nå verksamhetens 

mål och som en förutsättning för utveckling (Schaufeli & Bakker, 2004; Sveriges kommuner 

och landsting (SKL), 2016). Medarbetarengagemang har i studier också visat sig vara en viktig 

faktor för hållbarheten över tid. Hållbarhet är ett begrepp som har blivit allt vanligare i dessa 

sammanhang och har gått från att handla om politiska, främst miljöpolitiska åtgärder, till att 

även innefatta organisatorisk och social hållbarhet (Aronsson et al, 2012). 

En sammanvägning av flera studier ger en bild av att ledarskapet skapar förutsättningar för 

både verksamhetens resultat, dess hållbarhet och utvecklingen av medarbetarengagemang 

både som individuell och organisatorisk resurs (Schaufeli & Bakker, 2004; Bakker & 

Demerouti, 2008).   

Det finns troligtvis inte någon arbetsgivare som skulle säga att de inte behöver engagerade 

medarbetare. I studier konstateras att det finns en stor variation bland medarbetare avseende 

hur mycket av sig själva de investerar i arbetet på ett psykiskt, kognitivt och känslomässigt 

plan (Kahn, 1990). Varför är det så, kan chefen och dennes ledarskap påverka det och i så fall 

hur och under vilka förutsättningar? 

2.Bakgrund 

Här följer en teoretisk genomgång som syftar till att klargöra aktuella begrepp och fenomen 

samt presentera tidigare forskning, teorier och modeller med anknytning till arbetets syfte och 
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problemområde. Tidigare forskningen kring ledarskap, medarbetarengagemang och hållbarhet 

är omfattande och denna teorigenomgång gör inte på något sätt anspråk på att vara 

heltäckande.  Målsättningen är att ge en övergripande bild av respektive område framför allt 

med tyngdpunkt på delar som enligt forskningen har starka samband med samtliga tre 

fenomen. 

2.1.Medarbetarengagemang 

2.1.1.Medarbetarengagemang - en definition 

Engagemang är ett begrepp som förekommer i många olika sammanhang i samhället och i det 

svenska arbetslivet har man under senare år börjat prata mer och mer om 

medarbetarengagemang (SKL, 2016). I forskningen inom det här området träffar man ofta på 

två olika begrepp, arbetsengagemang och medarbetarengagemang. Arbetsengagemang är både 

som fenomen och begrepp förhållandevis nytt i arbets- och organisationslitteraturen 

(Aronsson et al, 2012). Det finns dock en hel del internationell forsknings kring detta och i 

vetenskapliga studier och internationell litteratur användas begreppet work engagement.  

Andra forskare och i annan litteratur används istället begreppet medarbetarengagemang. Den 

engelska motsvarigheten till detta begrepp är employee engagement. Även om engagemang 

kan ses som ett betydligt mer generellt begrepp än arbetsengagemang och 

medarbetarengagemang kommer dessa tre begrepp i det här arbetet att användas med en 

liktydig betydelse. 

Engagemang beskrivs på många olika sätt, mycket beroende på sammanhang, och en entydig 

definition av begreppet finns inte trots att det funnits ett vetenskapligt intresse för fenomenet 

under flera decennier (Macey & Schneider, 2008). När fenomenet engagemang studeras i 

arbetslivet handlar det i stora drag om attityder till arbetet och arbetsrelaterade beteenden 

(Aronsson et al, 2012). 

Kahn (1990) anses vara en av de första att teoretisera kring fenomenet och begreppet 

arbetsengagemang (eng. work engagement) och han beskrev engagerade medarbetare som 

fullt psykiskt, kognitivt och känslomässigt knutna till sin arbetsroll. Begreppet har efter det 

utvecklats och beskrivits av andra som exempelvis ett positivt, arbetsrelaterat känslomässigt 

tillstånd som speglar möjligheten till självuppfyllelse i arbetet (Schaufeli, Salanova, González-

Romá & Bakker, 2002). Macey och Schneider (2008) beskriver att engagemang hänvisar till 

psykologiska tillstånd, egenskaper eller beteenden men även resultat och konsekvenser av 

dessa tillstånd. Komponenter som attityder och beteenden hos individen påverkas av yttre 

förhållanden som exempelvis arbetsförhållanden (ibid.). 
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Markos och Sridevi (2010) beskriver medarbetarengagemang som ett resultat av personliga 

egenskaper (kunskaper, förmågor, attityder) och organisatoriska sammanhang (ledarskap, 

socialt sammanhang, fysisk miljö och anställningsförhållanden). Medarbetarengagemang 

beskrivs av Schaufeli och Bakker (2004) ha starka kopplingar till den positiv psykologin där 

forskningen tittar på individers styrka och optimala funktion i kombination med positiv 

organisationsutveckling. En samlad bild ger vid hand att engagerade medarbetare känner sig 

kraftfulla och entusiastiska inför sitt arbete (ibid.). 

 

I litteratur och studier diskuteras vad som skiljer medarbetarengagemang från exempelvis 

arbetstillfredsställelse. Bakker (2011) beskriver skillnaden som att engagemang kombinerar 

hängivenhet för uppgiften med aktivitet medan arbetstillfredsställelse beskrivs som en mer 

passiv form av medarbetarhälsa. Engagemang beskrivs också vara något annat än motivation 

som huvudsakligen handlar om hängivenhet medan engagemang kompletteras av kognition 

och kraft (ibid.). Arbetsengagemang anses också ha en tydligare koppling till en ömsesidig 

relation mellan medarbetare och arbetsgivare än vad både arbetstillfredsställelse och 

motivation har (Markos & Sridevi, 2010; Aronsson, 2012). 

 

Ofta lyfts tre dimensioner av begreppet fram; vitalitet (eng. vigor), hängivenhet (eng. 

dedication) och absorbering (eng. absorption) (Schaufeli, Bakker & Salanova, 2006; Burton, 

Chen, Li & Schultz, 2017; Aronsson et al, 2012). Vitalitet står för energi, kraft och uthållighet 

hos medarbetaren oavsett vilka problem och hinder som uppstår. Hängivenhet står för 

medarbetarens nivå av involvering i arbetet tillsammans med upplevelser som entusiasm, 

stolthet och en känsla av att man bidrar till verksamheten. Absorbering innebär att 

medarbetaren känner sig positivt absorberad av sitt arbete, man upplever att tiden går fort och 

att man har svårt att slita sig från sina arbetsuppgifter (ibid.). Schaufeli och Bakker (2004) har 

utvecklat ett instrument för att mäta medarbetarengagemang utifrån dessa parametrar i form 

av ett självskattningsformulär; The Utrecht Work Engagement Scale (UWES). 

2.1.2.Medarbetarengagemang - ett värde för verksamhet och individ 

Det växande intresset för engagemangets betydelse har med stor sannolikhet sitt ursprung i 

det värde som forskningen ser av fenomenet både för verksamhet och individ. 

I många studier visar engagemang hos medarbetarna samband med en hög individuell 

prestation i arbetet, stark vilja att stanna kvar i sitt nuvarande arbete och högt självskattad hälsa 
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(eng. personal well-being) (Alfes, Truss, Soane, Rees & Gatenby, 2010). Dessa komponenter 

tillsammans får effekter på omgivningen och studier visar att högt engagemang i arbetet har 

positiva effekter för verksamhetsresultatet på organisatorisk nivå (Harter, Hayes & Schmidt, 

2002; Bakker & Demerouti, 2008). 

Attityder till arbetet som är en komponent med stor påverkan på engagemanget beskrivs också 

påverka prestationen och därmed effektiviteten i en verksamhet (Macey & Schneider, 2008; 

Aronsson et al, 2012). Något som ytterligare bidrar till effektiviteten är att medarbetare som 

har ett känslomässigt engagemang för sin organisation, är involverade i sitt jobb och känner 

entusiasm för arbetsgivarens måluppfyllnad många gånger också gör mer än vad som förväntas 

av anställningskontraktet (Markos & Sridevi, 2010). 

 

Forskningen visar att engagerade medarbetare generellt upplever bättre hälsa vilket innebär att 

de kan fokusera sina förmågor och sin energi på arbetet (Bakker, 2011). Det finns också studier 

som visar att verksamheter med högt medarbetarengagemang generellt rapporterar lägre 

jobbrelaterad stress i kombination med hög andel medarbetare med god hälsa (Burton Chen, Li 

& Schultz, 2017). Fenomenet är intressant och skulle i alla fall till del kunna förklaras av det 

Bakker (2011) beskriver, att engagerade medarbetare ofta upplever positiva känslor, 

tacksamhet, glädje och entusiasm vilket påverkar tilltron till de personliga resurserna. 

2.1.3.Vad driver/skapar förutsättningar för medarbetarengagemang 

Vad får egentligen anställda att vilja engagera sig? Vad gör det värt för en enskild individ att 

bidra med sin fulla potential och investera av sig själv i arbetet? Det är viktiga frågor i 

sammanhanget vilket det också finns en hel del internationell forskning kring.  

Studier som har gjorts inom området har framför allt syftat till att identifiera vilka faktorer som 

leder till engagemang, hur sambanden dem emellan ser ut och vilka förutsättningar som bidrar 

till dess utveckling (Markos & Sridevi, 2010). 

Kahn (1990) beskriver att upplevelsen av arbetet resulterar i attityder och beteenden och att 

upplevelsen i sig påverkas av individuella, sociala och organisatoriska faktorer. Detta ligger i 

linje med det som Bakker (2011) presenterar i sin forskning och som nedan presenteras i en 

modell över medarbetarengagemang baserad på ett underlag av Bakker & Demerouti (2008) (se 

pkt 2.5). Av modellen framgår att resurser i arbetet (eng. Job Resources) tillsammans med 

personliga resurser (eng. Personal Resources) påverkar medarbetarengagemanget (Bakker, 

2011). 
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Det finns upplevelser som i olika studier särskilt anses främja ett engagemang i verksamheten. 

Mening i arbetet lyfts återkommande i forskning som en av de viktigaste drivkrafterna för just 

medarbetarengagemang (Alfes, Truss, Soane, Rees & Gatenby, 2010). Många studier visar 

också på betydelsen av att känna sig värdefull, att det finns en bra kommunikation mellan 

medarbetare och mellan medarbetare och chef, att chefer visar intresse för medarbetarnas hälsa 

samt att det finns möjligheter för medarbetare att utvecklas (Markos & Sridevi, 2010). 

Ledarskapet och ledarstilen (se avsnitt 2:3) tillskrivs ofta en avgörande betydelse för 

engagemang i arbetet (Markos & Sridevi, 2010; Alfes, Truss, Soane, Rees & Gatenby, 2010).  

 

För att kunna skörda de positiva effekterna av medarbetarengagemang måste organisationen 

arbeta för att utveckla och ge näring till engagemanget vilket kräver ett två-vägs förhållande 

mellan anställd och arbetsgivare (Markos & Sridevi, 2010). 

 

2.2.Hållbarhet i arbetslivet 

2.2.1.Hållbarhet - begreppsdefinition och betydelse för individ och verksamhet 

Hållbarhetsbegreppet är vanligt förekommande i många olika sammanhang och har utvecklats 

från att handla om politiska, främst miljöpolitiska, åtgärder till att även innefatta organisatorisk 

och social hållbarhet (Aronsson et al, 2012). En övergripande definition av begreppet är FN:s 

Brundtlandskommission som definierar hållbarhet som; ”en utveckling som tillfredsställer 

dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina 

behov” (Andrews & Granath, 2012).  

 

I Sverige pratar man om ett hållbart arbetsliv som ett led i företagens sociala ansvar (eng. 

Corporate Social Responsibility, CSR). I arbetslivet kommer man i kontakt med 

hållbarhetsbegreppet i flera olika sammanhang. I regeringens skrivelse 2015/16:80, En 

arbetsmiljöstrategi för det moderna samhället 2016 - 2020, är Ett hållbart arbetsliv identifierat 

som ett prioriterat område. Enligt strategin är insatser nödvändiga för att förebygga den 

arbetsrelaterad ohälsan och minska risken för att arbetstagare skadas eller slits ut (Skr 

2015/16:80). I kommuner och landsting har parterna tagit fram en avsiktsförklaring för friskare 

arbetsplatser i kommuner och landsting och ett av de prioriterade områdena är styrning och 

ledning för hållbar hälsa och minskad sjukfrånvaro (Sveriges kommuner och landsting (SKL), 

2016). Av styrdokument på denna övergripande nivå kan slutsatsen dras att hållbarhet har en 

stor betydelse både ur ett verksamhets- och ett hälsoperspektiv och berör genom det både 

organisation och individ. 
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I litteratur som sammanfattar delar av forskningen inom området beskrivs en hållbar 

organisation ha förmågan att fortsätta vara duglig på att utföra sina uppgifter över lång tid, även 

om förutsättningarna löpande förändras (Härenstam & Beijerot, 2010). För att vara hållbar 

behöver organisationen kunna skapa och återskapa sina resurser (ibid.). Ur ett 

arbetsmiljöperspektiv är det medarbetarnas välbefinnande som står i fokus och en hållbar 

organisation kännetecknas av att den är mån om sina medarbetare och ger goda förutsättningar 

för att skapa och upprätthålla en god arbetsmiljö (Aronsson et al, 2012). Mot denna bakgrund 

kan man dra slutsatsen att hållbarhet över tid kräver underhåll genom aktiva åtgärder. 

2.2.2.Hållbarhet i relation till medarbetarengagemang och utmattning 

Svensson, Aronsson, Randler & Eklund (2007) beskriver att ”hållbarhet i arbetslivet ” handlar 

om verksamheter och processer som ska skapa och återskapa mänskliga resurser snarare än 

förbruka dem. En av de identifierat viktiga mänskliga resurserna när medarbetarengagemang 

står i fokus är energi (Schaufeli, Bakker & Salanova 2006; Burton, Chen, Li & Schultz, 2017). 

Energi kan därför ses som en viktig resurs att kunna både skapa och återskapa som ett bidrag 

till verksamhetens resultat och utveckling över tid. Ett hot mot medarbetarengagemanget som 

är förknippad med sin höga energinivå har i forskningen identifierats som fenomenet 

utbrändhet1 (eng. butnout) som istället karaktäriseras av begränsade energinivåer (Schaufeli & 

Bakker, 2004; Macey & Schneider, 2008; Kuok & Taormina, 2017). Maslach, Schaufeli och 

Leiter (2001) definierar  utbrändhet som utmattning, cynism och bidrar till minskad 

professionell effektivitet. I en del forskningen har engagemang och utmattning beskrivits som 

varandras motpoler på ett kontinuum vilket skulle innebära att en hög risk för utmattning per 

automatik skulle innebära ett lågt engagemang och tvärt om.  Bakker, Schaufeli, Leiter och 

Taris (2008) beskriver istället att även om arbetsengagemang och utmattning kan ses som 

varandras motsatta psykologiska tillstånd bör de inte hanteras som motpoler på ett kontinuum 

utan istället hanteras separat.  Den beskrivningen innebär att fenomen korrelerar men i princip 

är oberoende av varandra. 

 

Forskningen har också studerat huruvida ett högt medarbetarengagemang medför belastningar 

på individen som riskerar att få negativa konsekvenser i form av exempelvis ohälsa. Många 

studier visar dock att ett högt medarbetarengagemang har ett samband med stark motståndskraft 

mot överbelastning. 

  

                                                 
1 Begreppet utbrändhet har under senare år ersatts av begreppet utmattning. 
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2.3.Chefen och ledarskapet 

2.3.1. Chefskap och ledarskap 

Hållbara organisationer byggs av hållbara arbetsförhållanden där ledarskapet och ledarskapets 

förutsättningar är av stor betydelse (Dellve & Eriksson, 2017). Chefsrollen är komplex och 

inbegriper många olika uppgifter och roller (Döös & Waldenström, 2008). Intresset för chefer 

och ledarskap är stort i arbetslivet och forskningen inom området är mycket omfattande. 

Forskarnas intresse har med åren flyttats från att främst titta på chefer och ledares personliga 

egenskaper och beteenden för att istället se på detta som en process där chefen och den grupp 

han eller hon leder samverkar med förutsättningar i organisationen och omgivningen för att 

leda verksamheten framåt (Döös & Waldenström, 2008). 

 

Är det någon skillnad mellan chefskap och ledarskap, eller är det samma sak? Definitionerna 

varierar och innebörden kan se olika ut för olika personer vilket verkar ha gjort det till en 

omöjlig uppgift att formulera en enhetlig definition av de två begreppen. En vanligt 

förekommande begreppsförklaring är dock att chefskap är förknippat med en formell position 

i en organisation och förknippas med regler och juridiskt ansvar och uppgifter som budgetering, 

organisering och kontroll (Kotter, 2001). Ledarskap handlar däremot om att utveckla visioner 

om framtiden, ena medarbetare i arbetet för dessa och att motivera och inspirera (ibid.). Kotter 

(2001) är tydlig med att chefskap och ledarskap handlar om olika saker men kompletterar och 

beror av varandra. Båda är nödvändiga och behöver samverka för att chefs- och ledarskap ska 

bli effektivt (Döös & Waldenström, 2008). 

 

Yukl (2010) definierar ledarskap på följande sätt; ”….. the process of influencing others to 

understand and agree about what needs to be done and how to do it, and the process of 

facilitating individual and collective efforts to accomplish shared objectives” (s. 8). 

 

Ledare har sin position i relation till de personer som ska ledas (Döös & Waldenström, 2008). 

Ledarskap kan ses som en komplex interaktion mellan utsedd ledare och den sociala och 

organisatoriska omgivningen (Fiedler, 1996; Döös & Waldenström, 2008). Ledarskap är något 

som uppstår i interaktion med andra människor och måste därför ses som en social aktivitet 

som består av olika psykologiska processer. Sociala processer sker i en kontext som formas av 

organisatoriska faktorer och som tillsammans utgör en del av arbetsmiljön (Ellström, 

Fogelberg- Eriksson, Kock & Wallo, 2017). 
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Att vara chef innebär att ha en formell maktposition och grundläggande för makten är att 

individer som utövar den också lyckas legitimera den, det vill säga att de får auktoritet (Ellström 

et al, 2017). Chefens inflytande över de ledda blir grunden för ledarskapet (ibid.). Ledarskap är 

inte beroende av en position utan bygger på förtroende och relationer (Aronsson, 2012). 

Ledarskap kan beskrivas som en inflytandeprocess som uppstår i kommunikationen mellan 

aktörerna, i det här fallet chef och medarbetare. Inflytande uppstår inte från chef till medarbetare 

utan mellan ledare och medarbetare (Elmholdt, Dauer, Keller & Tanggaard, 2015). Det handlar 

därmed inte om en enkelriktad påverkansprocess utan även de som ska ledas har ett visst 

inflytande över ledaren (Ellström et al, 2017). 

2.3.2. Ledarstilar och strategier  

Det finns olika teorier och teoribildningar kring ledarskap som också utmynnar i ett antal olika 

strategier och ledarskapsstilar. Dessa har utvecklats över tid och utvecklas löpande. Två 

traditionella teorier som är återkommande i litteratur och forskning handlar om det 

transaktionella och det transformativa ledarskapet. Skillnaderna mellan dessa ligger framför allt 

i hur medarbetarna ska motiveras (Döös & Waldenström, 2008; Bass, 1985). I det 

transaktionella ledarskapet beskrivs ledarens uppgift vara att sätta upp tydliga mål och metoder 

för arbetet och fastställa och fördela belöningar för utfört arbete. I utbyte ska de anställda bidra 

med sin kompetens och arbetsinsats. I det transformativa ledarskapet arbetar ledaren för att 

förändra anställdas attityder och värderingar så att de utvecklas och samtidigt på bästa sätt 

bidrar till organisationens övergripande mål (Aronsson et al, 2012; Döös & Waldenström, 2008; 

Bass, 1985). 

Bass (1985) skriver att det transaktionella och transformativa ledarskapet inte nödvändigtvis 

behöver vara varandras ömsesidigt uteslutande processer och menar vidare att dessa två former 

snarare kompletterar än motsätter varandra och att de flesta chefer använder sig av båda 

varianterna. 

Effektiva ledare beskrivs av Ellström et al (2017) ha ett tvådimensionellt perspektiv där chefen 

har en förmåga att kombinera ett ledarskap som bygger på uppgiftsorientering och 

relationsorientering. Den uppgiftsorienterade ledarstilen handlar om att uppnå organisationens 

formella mål genom struktur, planering, samordning och tekniskt stöd.  

Den relationsinriktade ledarstilen lägger mer omsorg vid personalen och relationerna på 

arbetsplatsen där beteenden som uppmuntran, stöd och uppskattning är centrala tillsammans 

med utveckling och karriärplanering (Aronsson et al, 2012). 
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Både uppgifts- och relationsorientering har betydelse för arbetsprestation och 

organisationsklimat. Ett starkt samband finns mellan relationsorientering och 

arbetstillfredsställelse (Yukl, 1994). Larsson och Vinberg (2010) har studerat ledarskap i 

framgångsrika organisationer. I studien har man tittat på ledarskap i förhållande till faktorer 

som effektivitet, produktivitet, kvalitet, hälsa och arbetstillfredsställelse. Studien visade att 

ledarskap i framgångsrika organisationer bygger på flera dimensioner men det absolut 

starkaste sambandet fanns till det relationsinriktade ledarskapet. 

 

2.4.Styrningens betydelse för ledarskap och engagemang 

En organisation är ett socialt system som bygger på olika former av relationer för att skapa olika 

former av resultat. Det är genom att koordinera flera individers insatser som en fungerande 

verksamhet uppnås (Härenstam & Beijerot, 2010). En av de mest grundläggande relationerna 

är den mellan medarbetare och chef (ibid.). 

 

Chefskapets villkor påverkar hur chefen kan utöva sitt ledarskap och dessa villkor formas 

många gånger i styrningen av verksamheten (Dellve, 2018). Dellve, 2018 skriver; ”Den 

politiska ledningens, och även förvaltningsledningens, strategier påverkade de operativa 

chefernas arbete och ledning, deras arbetssituation och deras helhetsbedömning av att på ett 

säkert och tillförlitligt sätt kunna uppfylla chefsuppdraget” (s. 304). 

 

Styrningen har effekter på chefer och medarbetares villkor där bl a organiseringens betydelse 

för sociala relationer är mycket viktig (Härenstam & Beijerot, 2010). 

 

Dellve (2018) beskriver att det kan finnas en klyfta mellan den operativa och den strategiska 

nivån i en organisation på det sätt att beslut som fattas och kommuniceras på den strategiska 

nivån inte upplevs stämma med den vardag som den operativa nivån (den nivå där 

verksamheten utförs) möter. Det kan få effekter för viljan att engagera sig i en verksamhet då 

det många gånger väcker känslor som frustration, misstro och otrygghet. Detta kan överbryggas 

av en god kommunikation och bra relationer som bygger på bl a öppenhet och tydlighet. Bra 

relationer skapar förutsättningar för en ömsesidig repekt där man tar gemensamt ansvar för 

helheten och det gemensamma uppdraget (Dellve & Eriksson, 2016; Dellve 2018).  

 

Organisationskulturer kan också skapa förutsättningar eller begränsningar. Organisationskultur 

kan definieras på olika sätt men i de flesta sammanhang nämns betydelsen av gemensamma 

innebörder, gemensamma värderingar och normer (Aronsson ett al, 2012). Det är alltså en 

interaktion mellan medarbetarnas beteenden, ledningsfilosofier, belöningssystem, arbetssystem 
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och vardagsrutiner (ibid.). Därmed påverkar både sociala och tekniska strukturer 

organisationskulturen. Om de anställda upplever stora kontraster mellan deras kultur och 

ledningens (s.k hyperkultur) uppstår frustration istället för engagemang (Alvesson & 

Sveningsson, 2014).  

 

2.5.Hållbart medarbetarengagemang och Bakkers modell 

Bakker (2011) har presenterat en modell över sambandet mellan resurser, engagemang och 

prestation (se figur. 1.). 

 

Fig. 1. Modell över medarbetarengagemang baserad på Bakker & Demerouti, 2008. 

Figuren beskriver hur resurser i arbetet tillsammans med personliga resurser, bidrar till 

arbetsengagemang som påverkar prestationerna i arbetet. Utmaningar behövs i arbetet och för 

att stimulera till engagemang och presenteras i modellen som Job Demands.  

Bakker (2011) delar in förutsättningar i resurser i arbetet och personliga resurser. Resurser i 

arbetet är exempelvis socialt stöd, självständighet, möjligheter till kompetensutveckling och 

feedback. Personliga resurser som Bakker (2011) lyfter fram är bl a upplevelsen av att ha 

kontroll och inverkan på sin situation, att uppfatta och ha kontroll över sina känslor, att ha tilltro 

till sin egen förmåga (self-efficacy), att ha självkänsla (self-esteem) och en positiv 

inställning/optimism. Resurserna interagerar men har också en påverkan var och en för sig 

(Bakker, 2011). 



15 

Arbetsengagemang har positiva effekter på arbetsprestationen vilket bidrar till att skapa resurser 

hos den enskilde att självständigt arbeta med Job Crafting (arbetsanpassning) som i sin tur 

påverkar resursutvecklingen (Bakker, 2011). Job Crafting kan beskrivas som ett sätt att 

optimera de resurser som står till buds och anta de utmaningar som är stimulerande (Dellve & 

Eriksson, 2016). En definition som används är; ”the physical and cognitive changes 

individuals make in the task or relational boundaries of their work” (Wrzesniewski, LoBuglio, 

Dutton & Berg, 2013, s. 281). Det handlar om att proaktivt forma och bygga arbetssituationen 

genom att aktivt och självständigt interagera med och bygga relationer till exempelvis kollegor, 

att utnyttja de resurser som finns och skapa resurser och förutsättningar som behövs, skapa 

mening till arbetsuppgifterna och fokusera på det som är meningsskapande (ibid.). 

 

Modellen sammanfattar och synliggör sambanden mellan de olika fenomenen och faktorerna 

som påverkar utvecklingen av medarbetarengagemang och dess effekt på prestation och 

resultat. I analysen av denna studie kommer job-crafting som enskilt fenomen och begrepp inte 

att analyseras vidare utan får i den här studien ersättas av ett resonemang kring hållbarhet. 

 

2.6.Sveriges kommuner och landsting 

Inom Sveriges kommuner och landsting (SKL) har man identifierat medarbetarengagemang 

som en av de viktigaste förutsättningarna för verksamheterna att nå goda resultat och SKL 

(2019) skriver att en central uppgift för arbetsgivare är att skapa förutsättningar för engagemang 

bland medarbetarna och att omsätta engagemanget i bra verksamhet. Hållbart 

Medarbetarengagemang (HME) används av SKL som ett nyckeltal för utvärdering och 

uppföljning av arbetsgivarpolitiken (SKL, 2016). 

 

2.7.Problemformulering 

Det finns forskning som visar samband mellan medarbetarnas engagemang, verksamhetens 

resultat och även hälsa samt olika förhållanden som skapar gynnsamma förutsättningar för 

detta. En faktor som identifierats ha en mycket stor betydelse för en positiv utveckling är chefen 

och dennes ledarskap. Av den sökning som har gjorts över tidigare forskning inom området 

saknas fördjupad kunskap om chefernas egna upplevelser/berättelser om ledarskap för hållbart 

medarbetarengagemang. Att rikta studien till chefer ute i praktiken möjliggör för forskningen 

att ta tillvara på upplevelser, tankar och erfarenheter i chefens vardag vilket i förlängningen kan 

bidra till ökade kunskaper och utveckling av ett effektivare stöd för det fortsatta arbetet med 

hållbara verksamheter och ett hållbart arbetsliv. 
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3.Syfte 
Syftet med studien är undersöka kommunala chefers upplevelser av att arbeta med ledarskap 

för ett hållbart medarbetarengagemang. 

Frågeställningar: 

• Vad är medarbetarengagemang och vilken betydelse har det för verksamhetens       

       utveckling? 

• Vad innebär hållbarhet och vilken betydelse har det i arbetslivet? 

• Hur ser ett ledarskap för hållbart medarbetarengagemang ut? 

4.Metod 
Bryman (2018) menar att det är forskningens syfte som avgör vilken metod som ska användas. 

Den kvalitativa forskningsmetoden är intresserad av individen och hur denne tolkar och formar 

sin verklighet (Backman, 2016). Den vanligast förekommande metoden i kvalitativ forskning 

är den kvalitativa intervjun. Intervjustudier används när man vill studera och fördjupa sig i olika 

åsikter, attityder och erfarenheter och fokus ligger på förståelse och tolkning istället för orsak 

och verkan (Aronsson, 2012; Tjora, 2010). Kvalitativ forskning är ofta av induktiv art. 

Backman (2016) beskriver att det innebär att forskningen börjar i empirin genom insamling av 

data för att därefter formulera begrepp i form av hypoteser och teorier. Genom att utgå från en 

induktiv ansats blir studien explorativ och erfarenhetsbaserad och bygger på en öppen 

interaktion mellan forskare och informant (Tjora, 2010; Birkler, 2018). I den kvalitativa 

forskningen står individen, subjektet, och dennes berättelse i fokus och blir på så sätt en studie 

av den sociala verkligheten (Bryman, 2018).   

 

Hermeneutik handlar om läran om förståelse och är den vetenskapsteoretiska riktning som rör 

teori och metod i samband med tolkning av människors handlingar (Bryman, 2018; Birkler, 

2018). En viktig del i hermeneutiken är medvetenheten om förförståelsen och dess betydelse 

och att vetenskap utifrån denna princip kan handla om att sätta förförståelsen i rörelse (Birkler, 

2018). ”Målet är inte en absolut förståelse, utan snarare en strävan efter att ta del av den 

andres förståelse” (Birkler, 2018, s. 108). 

 

Den här studien syftar till att ge en fördjupad förståelse av chefers upplevelser inom ämnet och 

därför har den kvalitativa forskningsmetoden med induktiv ansats använts som grund. Metoden 

för insamling av empiri har varit den kvalitativa intervjun. 
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4.1.Datainsamling 

Den kvalitativa intervjun kan genomföras på flera olika sätt. Djupintervju, fokusgrupp och 

semistrukturerad intervju är några. Semistrukturerade intervjuer utgår oftast från en 

intervjuguide som ligger till grund för samtliga intervjuer men möjliggör för intervjupersonen 

att utforma svaren på sitt eget sätt (Bryman, 2016). Metoden gör det också möjligt för 

intervjuaren att ställa frågor som inte ingår i intervjuguiden under förutsättning att de knyter an 

till något som intervjupersonen har sagt (Bryman, 2016). Det medför att det för intervjuaren 

finns en stödstruktur som men också en förhållandevis stor flexibilitet i intervjusituationen. Den 

kvalitativa forskningen är intresserad av vad som sägs i intervjun men även hur det sägs 

(Bryman, 2016). En vanlig metod i samband med den kvalitativa intervjun är därför att spela in 

denna för att sedan transkriberas i sin helhet. Inför intervjuerna är det viktigt att vara medveten 

om att intervjusituationen kan påverka informanten på olika sätt, exempelvis val av plats, 

tidpunkten för intervjun, längden på intervjun osv (Ahrne & Svensson, 2018).  

  

Metoden för datainsamlingen i denna studie har varit semistrukturerad. Som grund har en 

intervjuguide med ett antal förbestämda och öppna frågeområden använts (se bilaga 1). Någon 

motsvarande undersökning kunde inte hittas i samband med litteraturstudier och sökningar i 

databaser och författaren har därför själv valt att konstruera frågorna utifrån syfte och 

problemställning. 

 

Intervjuguiden prövades i en provintervju innan den användes ”skarpt”. I samband med detta 

upplevdes fråga 5. Beskriv ditt engagemang i din nuvarande roll, inte vara fullt relevant utifrån 

studiens syfte och inte heller helt bekväm att ställa. Frågan fick dock ligga kvar i guiden som 

en ”stöd-fråga” men ställdes inte i någon av intervjuerna. 

 

Informanterna hade själva möjlighet att bestämma hur och var intervjun skulle genomföras i 

syfte att göra tillfället så avslappnat och neutralt som möjligt. Samtliga intervjuer genomfördes 

som fysiska möten och platserna var antingen chefens kontor eller något grupprum i 

arbetsgivarens lokaler. Längden på intervjuerna varierade mellan 40 och 55 minuter. 

Intervjuerna spelades in för att möjliggöra full koncentration på samtalet och för att möjliggöra 

en så korrekt återgivning av dess innehåll som möjligt. Intervjuerna transkriberades i nära 

anslutning till genomförd intervju. 
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4.2.Urvalsprocessen och deltagare 

Målstyrt urval eller med andra ord ändamålsstyrt urval är en urvalsmetod som Bryman (2018) 

beskriver som ett strategiskt urval. Denna metod används när man väljer ut deltagare på ett 

strategiskt sätt för att de som väljs ut är relevanta för den aktuella forskningsfrågan. I samband 

med ett målstyr urval kan man välja platser, individer eller organisationer utifrån den relevans 

de har när det gäller en eller annan social förförståelse (Bryman 2018). I nästa steg kan man 

som forskare välja att göra ett urval där de som har valts ut kan spegla den variation som finns 

i ursprungsgruppen så att de slutliga respondenterna skiljer sig från varandra avseende på 

viktiga aspekter eller egenskaper (Bryman, 2018). 

 

Författaren valde att studera chefer i en kommun och studien möjliggjordes efter kontakt med 

HR-chefen som efter samråd med organisationen riktade genomförandet till den sektor i 

kommunen som ansvarar för barn och utbildningsfrågor. Urvalsmetoden går väl i linje med det 

strategiskt och målstyrt urval. Målsättningen var att få ett deltagande med så bred representation 

av chefsnivåer och verksamhetsområden som möjligt i syfte att erhålla en bredd i det empiriska 

materialet. 

 

Inför uppstarten av studien skickade HR-chefen ut information till fackliga representanter på 

den sektorsövergripande nivån i syfte att förankra studiens genomförande. Sektorchefen 

skickade därefter ut ett e-mail till samtliga chefer där hen informerade om studiens 

genomförande och att hen uppmuntrade de som var intresserade att delta. Arbetstid fick avsättas 

för ändamålet. Därefter skickade författaren ut information om studien via Mittuniversitetets e-

mail (se bilaga 2). 

 

Samtliga chefer i sektorn tillfrågades om intresse att delta i studien via e-mail (se bilaga 2). Av 

informationen framgick bl a syftet med studien, hur den skulle genomföras och vad som gällde 

för deltagandet (se bilaga 2). Utskicket gjordes till 61 personer varav 50 kvinnor och 11 män 

inom 5 olika verksamhetsområden (förskola, grundskola, gymnasieskola, elevhälsa samt 

sektorledning). En påminnelse skickades ut en vecka efter det första informationsutskicket och 

adresserades då endast till de grupper av personer som ännu inte var representerade bland de 

inbokade intervjuerna. Fler personer än vad det fanns utrymme att intervjua anmälde intresse 

att delta. I prioriteringen av kandidaterna användes i första hand urvalskriteriet att säkerställa 

en så stor representation av nivåer och verksamhetsområden som möjligt och i andra hand 

tillämpades ordningen att den som hade anmält intresse först hade förtur till intervju. 
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Deltagarna utgjordes av 8 kvinnliga chefer (ingen man anmälde intresse att delta). 

Chefserfarenheten hos deltagarna varierar mellan 1 och 20 år och antalet underställda varierade 

från <10 underställda till ca 40 underställda och flera olika yrkesroller fanns representerade i 

arbetsgrupperna. Bland informanterna fanns olika chefsnivåer representerad i form av både 

första linjens chef och mellanchef som i sin roll är chef över andra chefer.  

Huvuddelen av deltagarna, dock ej alla, hade gått någon form av ledarutvecklingsprogram 

antingen hos den aktuella arbetsgivaren eller hos tidigare arbetsgivare. Flera chefer hade gått 

det program som tidigare varit obligatoriskt för chefer i den aktuella kommunen; 

Situationsanpassat ledarskap. 

 

4.3.Avgränsningar 

Studien har inte haft för avsikt att jämföra olika nivåer eller verksamhetsområden med varandra. 

Studien har inte heller haft till syfte att jämföra kön. 

 

4.4.Analysmetod 

Att analysera kvalitativt material handlar om att sortera ett ganska stort material av empiri och 

på så sätt skapa ordning och överskådlighet (Ahrne & Svensson, 2018) Det finns olika 

analysstrategier för den kvalitativa analysen (Bryman, 2018). Författaren har genomfört en 

kvalitativ innehållsanalys inspirerad av Graneheim & Lundman (2003). Denna typ av analys 

fokuserar både på subjektet och sammanhanget och betonar både likheter och olikheter. Typiskt 

för metoden är också att den uppmärksammar både det manifesta innehållet, alltså den 

transkriberade texten och det latenta innehållet, vad texten egentligen handlar om (ibid.). 

 

Det praktiska tillvägagångssättet för analysarbetet har sett ut som följer: 

 

 I anslutning till genomförd intervju transkriberades den i sin helhet. Korta 

minnesanteckningar över reflektioner som gjordes under intervjun noterades i 

inledningen av det transkriberade materialet. 

 Med stöd av ett textanalysprogram gjordes en nyckelordsanalys av respektive intervju. 

Genom detta identifierades nyckelord och begrepp som var vanligt förekommande i 

samtalen. Detta material har framför allt använts som ett referensmaterial under det 

fortsatta analysarbetet.  

 Som första steg i det manuella kodningsarbetet reducerades textmassan genom att 
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färgmarkera de avsnitt som bedömdes vara av betydelse för syfte och frågeställning. 

Parallellt med detta markerades ord och textavsnitt som var särskilt framträdande och 

som preliminärt skulle kunna användas som citat. 

 Den reducerade texten från respektive intervju sammanställdes i ett dokument och skrevs 

ut. Texten lästes igenom och nyckelord dokumenterades i högermarginalen. 

 Som ett första steg att finna teman gjordes en systematisk genomgång av samtliga 

intervjuer, intervjufråga för intervjufråga. Nyckelord och begrepp som hittades 

sammanställdes i ett rutnät (excel-dokument). De textavsnitt som bedömdes kunna vara 

användbara som citat sammanställdes i ett separat rutnät (excel-dokument), även detta 

indelat per fråga.  För att ha en spårbarhet kodades varje citat med en sifferbeteckning 

(nummer på fråga samt nummer på informant). Sammanställningen gav en samlad bild 

av materialet och jag kunde jobba vidare med att leta teman.  

 I det sista steget grupperades nyckelord, begrepp och citat under respektive tema och på 

så sätt kunde underkategorier skapas (se matris Fig 2). 

 Som en form av egenkontroll skrevs samtliga citat ut och sorterades förutsättningslöst i 

teman för att se om det fanns en samstämmighet med det första analysarbetet. 

Samstämmigheten var god men medförde ändå mindre justeringar i exempelvis 

rubriceringen av teman och kategorier och ett mindre antal citat fick också byta tema. 
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Tema Kategori Underkategori 

5.1 Medarbetarengagemang 5.1.1 Medarbetarengagemang 
vad är det? 

 

 5.1.2 Medarbetarengagemangets 
betydelse 

 

5.2 Hållbarhet Hållbarhet, vad är det?  

 5.2.1 Medarbetarengagemang när 
det går för långt 

 

5.3 Ledarskap för hållbart 
medarbetarengagemang 

5.3.1 Individen och det  
grundläggande ansvaret 

 

 5.3.2 Ledarskap som främjar - Att ta tillvara på individers 
olikheter 

- Klimatet 
- Stöd 

 5.3.3 Chefens förutsättningar - Förtroende och tillit 
- Att bli lyssnad på 
- Att få bekräftelse 
- Självkännedom och stabil 

värdegrund 

 5.3.4 Organisatoriska ramfaktorer  

 

Fig. 2. Matris över identifierade teman och kategorier i i analysen. 

 

4.5.Etiska överväganden 

Det finns etiska krav för hur god forskning ska bedrivas och forskare förväntas följa en god 

forskningssed (Vetenskapsrådet, 2017). Etik i forskning blir många gånger en avvägning mellan 

nyttan av forskningen och intresset att skydda individen som deltar från skada och kränkning 

(Vetenskapsrådet, 2017). Vissa område regleras av lagstiftning men det finns också olika 

forskningsetiska kodexar (samlingar av regler) att förhålla sig till, vad som förväntas av 

forskare i olika skeden av ett forskningsarbete ex: information, samtycke, typ av 

frågeställningar, förvaring av material mm.   

 

I ett kvalitativt arbete av detta slag finns det två nivåer av etisk prövning som är av särskilt stort 

vikt. Etiken i samband med intervjuerna och etiken i samband med presentationen av data 

(Tjora, 2010). Utöver de etiska principerna kan man i ett forskningsarbete möta olika moraliska 
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dilemman. Det handlar inte om samma tydliga regler utan mer om det beteende exempelvis 

forskaren uppvisar exempelvis i mötet med informanten. 

 

I syfte att säkerställa att studien vilar på god forskningsetisk grund har information om studien 

och vad som gäller för deltagandet delgivits cheferna i tre steg. I det första 

informationsutskicket (se bilaga 3), i ett separat utskick till de som bokats in för intervju 

(tillsammans med blanketten för samtycke), genom att muntligt ställa frågan till informanten 

innan intervjun påbörjades om det fanns några oklarheter eller frågor. Innan intervjun 

påbörjades samlades även samtycket in.  

Av informationen har framgått bl a studiens syfte och upplägg, att deltagandet sker på frivillig 

grund och att samtycke skulle inhämtats. Informanten har även upplysts om att intervjun skulle 

komma att spelas in och om rätten att närsomhelst avbryta deltagandet om så önskades. 

4.5.1.Ställningstaganden 

Intervjuerna spelades in för att kvalitén i informationsinhämtningen ska bli så god som möjligt. 

Det är ett moment som skulle kunna upplevas som obekvämt. Informanten informerades redan 

innan intervjun om detta och ett skriftligt samtycke hämtades in (bilaga 3). Inspelningen kunde 

avslutas på informantens begäran och om hen begärde det skulle delar av materialet kunna 

plockas bort. 

 

Eftersom intervjuerna skedde i fysiska möten blev intervjuarens uppträdande och sätt att ställa 

frågor och följa upp svar särskilt viktigt. Författarens bedömning är att det i samband med 

intervjuerna inte har uppstått några bekymmer kring detta. 

 

I samband med kvalitativa undersökningar som rör svåra och personliga angelägenheter ska 

möjlighet att bidra till terapeutisk bearbetning av detta finnas (Tjora, 2012). I den här studien 

berördes ämnet ledarskap vilket skulle kunna uppfattas som personligt och känsligt för 

informanten beroende på typ av frågeställningar och informantens erfarenheter. Författarens 

bedömning är att detta inte på något sätt går att likställa med svåra och personliga 

angelägenheter. Övriga ämnen som berördes under intervjun var inte av personlig eller känslig 

karaktär. 

 

Tillit är ett viktigt etiskt övervägande (Tjora, 2012). Författaren och tillika intervjuaren i den 

här studien har kopplingar till den kommun där studien gjordes. Det gjorde att intervjuarens 
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roll i den här studien skulle kunna bli otydlig och på så sätt försvåra uppriktiga svar i ev känsliga 

frågor. En tydlighet kring rollen blev i den här studien extra viktig från första kontakt och 

genom hela arbetet. För att inte rollerna skulle blandas ihop har t e x all kommunicering 

gällande studien skett via Mittuniversitetets e-postprogram. 

Vid användning av citat har informanten kontaktats via e-mail för godkännande. Anonymiteten 

ska säkerställas genom hela studien och intervjumaterialet ska hanteras konfidentiellt. 

5.Resultat 

Här följer en redovisning av det empiriska materialet indelat i rubriker utifrån identifierade 

teman och kategorier i analysarbetet. 

Att prata med chefer i de här frågorna blev samtal i flera dimensioner. Cheferna relaterade dels 

till sina egna upplevelser och erfarenheter som individ, de relaterade också till rollen som 

medarbetare och ibland framgick det tydligt att de svarade i rollen som arbetsgivarrepresentant 

(rollen som chef). Utifrån karaktären på frågeställningarna var detta troligtvis ofrånkomligt. 

Det var väldigt spännande och samtidigt väldigt komplext.  

 

5.1.Medarbetarengagemang 

5.1.1.Medarbetarengagemang vad är det? 

En reflektion som gjordes under intervjuerna var att det var nytt för flera chefer att prata kring 

begreppet medarbetarengagemang. En chef kommenterade; ”medarbetarengagemang, det var 

ett lite nytt ord faktiskt”. För många av cheferna blev det naturligt att under samtalets gång 

använda en förenkling av begreppet; engagemang. I resultatredovisningen blir detta synligt i 

exempelvis presentationen av olika citat. 

Centralt i resonemanget kring vad medarbetarengagemang står för var ”att vilja” någonting, 

framför allt att vilja eller försöka göra sitt bästa. Även ansvarskänsla omnämndes och viljan att 

ta ansvar. Flera chefer använde ord som ”motor” eller ”driv” i verksamheten och gav exempel 

som när förslag till utveckling och förbättringar kommer utifrån verksamheterna.  Det beskrevs 

också som ”attityder” eller ”förhållningssätt till arbetet” men också som kultur. En chef 

kommenterade särskilt att engagemang betyder att man ser en mening eller meningsfullhet med 

det man gör. En chef beskrev att i verksamheter med engagemang ser man variation som 

grundar sig i att man är nyfiken, vågar prova saker och vill hitta nya lösningar. Andra begrepp 
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som användes var delaktighet, involvering, intresse, att bidra, att brinna för sitt arbete eller sina 

uppgifter, att ha visioner. 

5.1.2. Medarbetarengagemangets betydelse  

Samtliga chefer beskrev engagemangets betydelse som mycket stor för verksamheten, en chef 

uttryckte ”det betyder allt”. Många chefer beskrev det med ord som ”det är förutsättning för 

resultat”, "det handlar om kvalitetssäkring”, ” att vara konkurrenskraftig”. En chef ansåg att 

medarbetarengagemanget hade stor betydelse för hennes arbetsgrupps låga personalomsättning 

och den goda trivseln på arbetsplatsen genom åren.  

 

”Vårat resultat är avhängigt våra medarbetare. Just på vilket sätt medarbetare tar hand 

om uppdraget och hur de utför det, det är verkligen skillnad i resultaten.” 

 

”Det är jätteroligt att jobba här, engagemanget finns!” 

 

Flera chefer kommenterade att engagemanget troligtvis har stor betydelse i alla verksamheter 

men det fanns också uppfattningar om att det skulle kunna vara särskilt viktigt i verksamheter 

där man arbetar med människor. 

Under samtalen kring engagemangets betydelse var det flera chefer som direkt valde att vända 

på frågan; vad händer om det inte finns engagemang…..? Cheferna redogjorde för en rad 

konsekvenser som; "det blir inget bra arbete utfört”, ”resultat blir utan betydelse och uteblir”, 

de beskrev det som att verksamheten stannar av, vi kommer ingenstans och verksamheten slutar 

utvecklas.  

 

”Att gå till sitt arbete varje dag och känna sig oengagerad. Det kan ju inte vara roligt.  

Jag kan inte tänka mig att man presterar så mycket i resultat och så.” 

 

Cheferna beskrev också konsekvenser på det individuella planet som; tråkigt, otillfredsställande 

och osäkerhet, det kan göra att man inte mår bra. En av cheferna beskrev det som 

”själsdödande”. 

 

”Vad gör det med en själv om man inte liksom försöker göra sitt jobb på ett så bra sätt man 

kan. Det är, det blir ett väldigt tråkigt yrkesliv. Skulle jag tycka.” 
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5.2.Hållbarhet 

I samtalen kring hållbarhet var det vanligt att chefen pratade om begreppets betydelse och 

förutsättningar som krävs för att detta ska möjliggöras på en och samma gång. Samtliga chefer 

beskrev på olika sätt att hållbarhet handlar om att hålla över tid, att det finns en uthållighet både 

i organisationen och hos individen oavsett vilken roll man har i verksamheten. En chef pratade 

i termerna av att någonting som ska utvecklas och förvaltas över tid och en annan sa: 

 

”Det är ju att det inte bara ska fungera här och nu och en gång utan att det också är strategier 

man utvecklar för att det ska hålla över tid.” 

 

Kopplingar som gjordes till organisatorisk och verksamhetsrelaterad hållbarhet var ”att hålla ut 

i olika frågor” och begreppet stabilitet var återkommande i samtalen. En av cheferna pratade 

kring stabilitet som lugn och inte alltför hög förändringstakt medan en annan chef beskrev detta 

mer utifrån medarbetarnas sätt att hantera sin arbetssituation, genom att exempelvis inte gå 

alltför djupt in i vissa elevärenden. Flera samtal berörde balansen som en förutsättning för 

hållbarhet över tid. 

 

”Balansen mellan krav och resurser men också ”balans mellan jobb - fritid –  

och individ.” ”Möjligheterna till återhämtning, och att kunna ”gasa och bromsa”. 

 

”Det kan vara obalans i perioder men, men det får inte vara obalans hela tiden,  

det är inget arbetsliv” 

 

I flera samtal blev ork ett begrepp som återkom. En chef sa; ”att orka stå kvar”, en annan sa; 

”att ha lust och kraft i hela mitt yrkesliv” och en tredje ”alla ska hålla på jobbet”. Flera chefer 

pratade om energi och energiflöden på olika sätt.  

 

”Alltså engagemang tar energi. Men det ger energi också. För jag tror att om du är  

oengagerad och går till arbetet, då tar det bara energi, det ger inte. På något vis känner  

jag ju liksom att det hänger ihop.” 

 

En av cheferna beskrev med ett lånat uttryck hur vi bör bygga våra verksamheter för 

långsiktig hållbarhet;  

 

”Vi ska inte ha eldar som jobbar hos oss, vi ska inte ha brasor, utan vi ska ha glöd” 
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Hållbarheten kan även begränsas av att orken inte finns där. Riskfaktorer som cheferna lyfte 

kring detta handlade mycket om upplevelsen av otillräcklighet som ett resultat av ”press både 

utifrån och inifrån”, och ”psykosocial och känslomässig belastning”.  Men det handlar inte alltid 

bara om arbetssituationen. En chef sa: 

 

”Hållbarheten ligger i liksom att man är på rätt plats i livet också.” 

 

Även klimatet på arbetsplatsen med fokus på sociala faktorer lyftes i många av samtalen som 

stärkande element för hållbarheten. De beskrev betydelsen av ”goa” kollegor, att kunna skratta 

tillsammans och förtroendefulla relationer. 

 

”Tillsammans, alltså teamkänslan i arbetslaget är en central, viktig del. Det är ingen  

som orkar det här jobbet själv”. 

 

5.2.1.Medarbetarengagemang när det går för långt 

I huvudsak alla chefer upplevde att de i sina verksamheter har medarbetare med ett högt 

engagemang, framför allt i de delar av arbetet som rör huvuduppgiften, att möta barn och elever 

inom skola och barnomsorg. Några chefer gav uttryck för att de ibland skulle önska mer 

engagemang av sina medarbetare i de verksamhetsövergripande frågorna, som ett bidrag till 

den fortsatta verksamhetsutvecklingen. 

 

Några chefer gav också uttryck för att de ibland möter medarbetare som har ett lite för högt 

medarbetarengagemang. Detta beskrevs av cheferna många gånger handla om att medarbetaren 

tar på sig ett för stort ansvar och då ofta ett ansvar som går utanför ramarna. I samtalen användes 

begreppet samvetsstress som beskrevs som en känsla av otillräcklighet. Att vilja ge mer än vad 

man känner att man kan eller hinner. 

 

5.3.Ledarskap för hållbart medarbetarengagemang 

Att medarbetarengagemang går att påverka var samtliga chefer överens om i samtalen.  

 

”Ja det tror jag, det måste man ju tro om man är ledare, att man kan påverka 

 andra människor”. 
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Cheferna berörde under samtalen flera olika faktorer som påverkar engagemanget tillsammans 

med chefens förutsättningar att påverka att engagemanget ökar eller minskar i en verksamhet. 

Dessa faktorer kunde kategoriseras i tre huvudteman; individen, chefen och ledarskapet samt 

övriga ramfaktorer. 

5.3.1.Individen och det grundläggande ansvaret 

Uppfattningen att vi alla är olika och har olika behov genomsyrade samtalen. En chef 

reflekterade kring om man i rollen som chef egentligen kan påverka ”individens inre 

drivkrafter/inre mening” för sitt arbete. 

 

Huvuddelen av cheferna var tydliga med att det finns ett grundläggande ansvar som vilar på 

den enskilda individen, att själv vilja, att försöka och ha ett grundintresse för att vilja påverka 

i sitt arbete. Det är viktiga förutsättningar för att engagemang ska kunna uppstå och för att det 

ska kunna påverkas. Många av cheferna ansåg att medarbetare som inte har ett engagemang 

för sitt grunduppdrag troligtvis är mycket svårt att få engagerade. Det är dock något cheferna 

uppfattade är ytterst ovanligt i de verksamheter de arbetar i. 

 

”Det är ju ingen som bara har tagit det här jobbet, man har ju inte halkat in på  

det här jobbet, utan man har aktivt sökt sig hit.” 

 

De allra flesta har gjort ett aktivt yrkesval och inte ”råkat hamna” i en viss roll.  De flesta har 

därför ett personligt intresse för grunduppdraget. Flera av cheferna signalerade i samtalen att 

det också var något som de förväntar sig av sina medarbetare. Har man inte ett grundintresse 

för uppdraget kanske man helt enkelt är på fel plats.  En chef tog sig själv som exempel: 

 

”Det är jätteviktigt för mig att organisationen står för det jag tycker är viktigt.  

Annars hade jag nog inte känt varken engagemang eller velat jobba där.”  

 

I samtalet med en chef om balans och upplevelsen av att vara svårt belastad i arbetet utgick 

hon från egna erfarenheter och sa;   

 

”Det är bara jag som kan sätta stopp för mig. Det är bara jag som vet vad som  

tar energi av mig.” 
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En annan chef uttryckte; 

 

”Man måste någonstans tillbaka till att man bär sig själv. Som första uppdrag måste jag ju 

bära mig själv. Jag måste förstå mig själv och vad som är viktigt för mig.” 

5.3.2.Ledarskapets betydelse för hållbart medarbetarengagemang 

En av cheferna uttryckte i samtalet; att vara chef är att inneha en maktposition gentemot sina 

medarbetare. Till stöd i det arbetet finns ett antal olika verktyg exempelvis lön och andra 

förmåner. Att vara ledare är någonting helt annat. Att leda människor kräver ”klokskap” 

genom att hantera de medel och metoder du har utifrån person och situation. Att helt enkelt ha 

förmågan att situationsanpassa.  

 

Genom samtalen återkom cheferna till ett antal teman för förutsättningar som de upplevde 

främja en utveckling av ett hållbart medarbetarengagemang: 

 

Att ta tillvara på individers olikheter. Cheferna pratade mycket om att medarbetarna är olika 

som individer (känslor, attityder, kunskaper), har olika behov och också engagerar sig på 

olika sätt i sitt arbete. Det gör jobbet som chef komplext och svårt men medarbetarna är det 

viktigaste du har för att nå resultat i verksamheten. Att leda utan intresse för människor och 

intresse för att bygga relationer uppfattar huvuddelen av cheferna som mycket svårt. Det 

skapar delaktighet. Det förutsätter tillfällen att mötas och att man i mötet verkligen lyssnar på 

individen. Det tar tid att bygga relationer, det kräver kontinuitet och kräver din tillgänglighet. 

Flera chefer tryckte på att det oftast är de spontana mötena som är absolut viktigast.  

 

”Så det handlar om att se alla människors möjliga potential.” 

 

Klimat som inger trygghet och bygger på respekt. Det byggs enligt cheferna genom ärlighet 

och transparens.   Den typen av klimat gör bl a att man vågar prova nya saker. 

 

Stöd. Cheferna beskrev det på olika sätt och att de kunde ha olika former, det kan vara att 

bromsa, det kan vara att hjälp till att prioritera, det kunde vara att tillföra resurser eller hitta 

vägar för individen att förstå sig själv, sina reaktioner och sina behov i arbetet. Det var också 

flera chefer som beskrev vikten av att ha förväntningar på individen och att visa det. En chef 
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beskrev ett exempel från sin verksamhet där en medarbetare i samtal med chefen beskrivit sin 

arbetssituation som mycket belastande. Samtidigt hade tillfälle uppkommit för chefen att 

erbjuda samma medarbetare ytterligare ett uppdrag som denne tidigare anmält intresse för. 

Chefen var osäker på om det med tanke på situationen med den redan upplevda tunga 

belastningen var lämpligt att erbjuda detta men valde ändå att göra så för att medarbetarens 

själv skulle få vara med och besluta. Medarbetaren tackade ja till detta utökade uppdrag och 

effekten chefen kunde se var inte att medarbetaren blev ännu mer tyngd av belastning utan 

utvecklade energi och kraft som räckte till både huvuduppdraget och tilläggsuppdraget. 

 

”Som medarbetare ska man känna sig värdefull och att man gör ett bra jobb, man ska känna 

sig sedd och man ska känna uppbackning av sin chef i sina arbetsuppgifter.” 

5.3.3.Chefens förutsättningar 

Chefen är också arbetstagare i verksamheten och av samtalen framgick tydligt att det är 

naturligt att samma mellanmänskliga behov även finns för den som är chef.  

 

Förtroende och tillit  

 

”För mig är det viktigt att min chef tror på mig.” 

 

”Tillit, att känna att folk runt omkring mig vill mig väl. Annars blir man orolig och 

misstänksam. Det gör någonting med personen och man kan inte använda hela sitt register i 

sitt ledarskap.” 

 

Att bli lyssnad på och att eventuella behov av stöd tas på allvar. En chef sa:  

 

”Man vill ha modiga ledare, men det blir avhängigt vilket stöd man har runt omkring sig. 

Vilket stöd jag känner från min chef och vilket stöd jag känner ifrån exempelvis HR och 

andra stödfunktioner.” 

 

Att få bekräftelse på olika sätt. Många av cheferna tryckte på att det många gånger inte 

handlar om bekräftelsen från högre chef utan kan handla om att se resultat, att få bekräftelse 

från omgivningen eller genom att få feedback från exempelvis medarbetare. 
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Självkännedom och en stabil egen värdegrund. En chef beskrev det så här; 

 

”Som chef får du mycket synpunkter på vad du borde göra, av andra. Det är väl någonstans att 

orka stå där och göra det på ditt sätt. Att faktiskt vara trygg i det. För man måste göra det till 

sitt. Det går inte att vara chef annars. Då tror jag att du tappar bort dig själv. Du blir inte 

trovärdig liksom, och trygg.” 

 

5.3.4.Organisatoriska ramfaktorer-  kultur och värdegrund 

I flera samtal med cheferna diskuterades perspektivet delen i förhållande till helheten. Som 

chef över en verksamhet i en kommun är man en del av ett större sammanhang. Det är något 

som flera chefer upplevde är svårt att få medarbetare att riktigt känna. En konsekvens av det 

skulle kunna bli att engagemanget för helheten brister. Flera chefer resonerade kring vad och 

vilka faktorer som främjar och hindrar en sådan utveckling. Några faktorer blev särskilt 

framträdande och återkommande.  

 

Tillit och tilltro var begrepp som kom upp i flera sammanhang under intervjuerna.  I ett av 

samtalen ställdes frågan; vad kan hämma utvecklingen av medarbetarengagemang? Chefen 

svarade;  

 

”Att det inte finns tillit i styrkedjan”. ”Det är när man inte litar på nivån över, och man litar 

inte på nivån under.” 

 

En chef resonerade kring värdet av styrdokument för att skapa gemensamma målbilder och 

värden i verksamheten, exempelvis en medarbetaridé eller ledarskapsidé. Chefen ansåg att 

betydelsen av den här typen av dokument är stor men hon uttryckte också att; för att det som 

står där ska bli trovärdigt måste det genomsyra handlingarna på alla nivåer i verksamheten. 

Flera chefer pratade om signalvärden och betydelsen av det som syns.  

 

”Jag tycker ibland att det är lite svårt att veta, är det det här man vill eller inte. Jag tycker att 

man pratar om engagemang men jag tycker inte att man bjuder in till forum för det. Jag tycker 

inte att kulturen signalerar det så starkt som jag skulle önska.” 

 

”Vill man ha engagemang. Då är det personligt engagemang man får sätta in.”  
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I samtalen berördes också synliggörandet utifrån ett annat perspektiv - i form av vikten av att 

skapa organisatorisk stolthet. Flera chefer lyfte betydelsen av detta som ett sätt att främja 

utvecklingen av medarbetarengagemang. 

 

”Varje gång vi kan få en medarbetare att känna sig stolt så stärker vi ju vårt varumärke totalt 

sett. För är jag engagerad och kan se att mitt engagemang leder till någonting så blir jag ju 

stolt över att vara en del av alltihop.” 

 

Som en avslutning på resultatredovisningen vill jag lyfta ett citat från en chef som 

sammanfattar ämnet utifrån sin egen person på ett nyanserat och innehållsrikt sätt; 

 

”Men för mig handlar det om att skapa förutsättningar i vardagen som gör att jag kan behålla 

min lust och jag kan behålla min energi. Att jag kan känna att arbetet ändå ger utrymme för 

mig att både få energi och att få utlopp för min energi. Att man tar hand om mig, men inte i 

vårdande syfte utan att man använder mina resurser. Att jag är viktig. För är jag inte det, jag 

kan bara se på mig själv, om jag inte används, om man inte brukar min potential – eller jag 

tillåts att använda min potential, då blir jag hämmad och kvävd. Och då blir det inte hållbart 

av att jag inte får vara med och visa vad jag har för kapacitet.” 

6.Diskussion 
 

6.1.Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka kommunala chefers upplevelser av att arbeta med 

ledarskap för ett hållbart medarbetarengagemang. I resultatdiskussionen ska resultatet från 

empirin sättas i ett sammanhang och diskuteras i förhållande till tidigare forskning som 

presenterats i bakgrunden. Diskussionen är uppdelad i tre delar som följer frågeställningarna i 

syftet. 

6.1.1. Vad är medarbetarengagemang och vilken betydelse har det för verksamhetens utveckling? 

Den litteraturgenomgång som gjorts och den forskning som studerats i detta arbete konstaterade 

att det inte finns någon gemensam definition av begreppet medarbetarengagemang och att det 

finns många olika beskrivningar av fenomenet (Macey & Schneider, 2008). I intervjuerna 

beskrev cheferna medarbetarengagemang på olika sätt, några på ett mer övergripande plan och 
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andra på ett mer djupgående sätt. Några beskrivningsord som användes blev särskilt 

framträdande och kan ses som gemensamma bilder och uppfattningar av fenomenet. 

 

När cheferna tog sig an de inledande frågorna om medarbetarengagemang använde de olika 

ingångar. Några chefer beskrev engagemanget huvudsakligen som psykologiska tillstånd hos 

enskilda medarbetare, andra pratade mer i termer av beteenden som engagerade medarbetare 

visar medan ytterligare några andra chefer pratade mer utifrån vad som utmärker organisationer 

där engagerade medarbetare arbetar. Det ligger väl i linje med Macey och Schneiders (2008) 

beskrivning av engagemang som enligt dem inbegriper psykologiska tillstånd, egenskaper eller 

beteenden men även resultat och konsekvenser av dessa tillstånd. 

 

Enligt Aronsson et al (2012) handlar medarbetarengagemang om attityder till arbetet och 

arbetsrelaterade beteenden. Denna form av mer generell och övergripande beskrivning var 

något som uttrycktes i flera intervjuer då man pratade i termer som just attityder och 

förhållningssätt eller inställning till arbetet. Cheferna beskrev att i verksamheter med 

engagerade medarbetare finns det motor och driv i verksamheten och att man upplever mening 

och meningsfullhet i arbetet. Cheferna går däremot inte så långt i sin beskrivning av detta som 

Kahn (1990) som beskriver engagerade medarbetare som fullt psykiskt, kognitivt och 

känslomässigt knutna till sin arbetsroll. 

 

Utgångspunkten i flera av samtalen var att det grundläggande engagemanget någonstans ligger 

i den enskilda medarbetarens vilja och aktiva val att arbete i en viss verksamhet och att känna 

för den verksamhetens mål. Det ansvaret måste var och en ta. Om det brister såg cheferna stora 

svårigheter att med sitt ledarskap kunna påverka och motivera den personen. Det här skulle 

kunna ses som en avgörande personlig resurs i Bakker och Demeroutis (2008) modell och 

värdet av det ska man ha stor respekt för. Bl a kan man mot bakgrund av detta fundera på  om 

man i en verksamhet har ”rätt” medarbetare och om de är på ”rätt” plats i organisationen? 

 

I verksamheter med engagemang ser man variation som grundar sig i att man vågar prova och 

hittar nya lösningar. Man ser direkta kopplingar till resultatutveckling men även till 

arbetsglädje. 

 

Gemensamt för alla cheferna var att de tillskrev fenomenet en mycket stor betydelse och 

beskrev att det handlar om resultat, kvalitetssäkring och konkurrenskraft. Det uttrycktes bl a på 
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följande sätt; ”det betyder allt” och ”Vårat resultat är avhängigt våra medarbetare”. Just på 

vilket sätt medarbetare tar hand om uppdraget och hur de utför det, det är verkligen skillnad i 

resultaten.”. Detta är i linje med vad forskningen säger om sambandet mellan engagemanget 

och dess påverkan på prestation och verksamhetsresultat (Harter et al, 2002, Bakker och 

Demerouti, 2008).  

 

En iakttagelse under samtalen kring just medarbetarengagemangets betydelse för verksamheten 

var att cheferna i stor utsträckning vände på frågan och pratade i termerna av ett uteblivet 

engagemang och konsekvenserna av det både utifrån ett verksamhetsperspektiv och ett 

individperspektiv. För verksamheten kunde man se effekter som dåligt eller uteblivet resultat 

eller utveckling och på individnivå olika former av negativa emotioner som olust eller helt 

enkelt att det skulle vara tråkigt att gå till jobbet. Att det är enklare att sätta ord på det som inte 

fungerar eller känns bra kan vara symptomatiskt för att vi i större utsträckning jobbar med ett 

problembaserat tänkande både i verksamheter och i forskning. 

 

En reflektion i sammanhanget är att endast någon enstaka chef pratade i termerna av hälsa eller 

ohälsaoch då endast i form av att må bra eller inte mår bra. Huruvida det handlar om att 

cheferna inte ser eller upplever en stark koppling mellan fenomenet medarbetarengagemang 

och hälsa hos medarbetarna eller om det beror av frågeställningarnas karaktär är oklart i den 

här studien. 

 

6.1.2.Vad innebär hållbarhet och vilken betydelse har det i arbetslivet? 

Samtalen kring hållbarhet blev komplexa på det sättet att cheferna pratade om begreppets 

betydelse och förutsättningar på en och samma gång. Att prata i termen hållbarhet i relation till 

sin verksamhet upplevdes nytt. 

 

Chefernas gemensamma bild av hållbarhetsbegreppet och dess betydelse var att det handlar om 

uthållighet och att hålla över tid. Uthålligheten beskrevs utifrån båda perspektiven, verksamhet 

och individ. Utifrån ett verksamhetsperspektiv ansåg cheferna att det handlar mycket om att 

hålla ut i frågor och ha stabilitet i verksamheten. Härenstam och Beijerot (2010) beskriver att 

en hållbar organisation har förmågan att fortsätta vara duglig på att utföra sina uppgifter över 

lång tid, även om förutsättningarna löpande förändras. Det ligger väl i linje med chefernas 

tankar om hållbarhet i verksamheten. 
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Cheferna pratade egentligen inte heller i detta sammanhang om hälsa och hälsoaspekter. 

Cheferna pratade inte heller i termerna av utmattning eller utbrändhet som annars är ett vanligt 

förekommande begrepp och som i forskningen många gånger ses som motsatsen till 

engagemang (Schaufeli & Bakker, 2004, Maslach, Schaufeli, Leiter, Taris, 2001; Bakker, 

Schaufeli, Leiter, Taris, , 2008). Någon chef pratar i termerna av att inte må bra men de flesta 

använder sig av termer som att ha eller inte ha kraft, ork eller energi.  Cheferna beskrev att 

engagemang både kan ta och ge energi och att det är viktigt med ett balanserat engagemang; att 

inte brinna utan glöda skapar förutsättningar för hållbarhet. 

 

På individnivå pratade man mycket om balans mellan krav och resurser men även balans mellan 

jobb och fritid och återhämtning. Det fanns chefer som uttryckte att ett felriktat engagemang 

kan leda till belastning. Det kan handla om att man tar på sig ett större ansvar i en fråga än vad 

som förväntas inom givna ramar. Ett felriktat eller för stort engagemang kan skapa känslor av 

otillräcklighet och en psykosocial och känslomässig belastning.  

 

Cheferna uttryckte att förutsättningar för hållbarhet är att den förvaltas vilket kräver strategier. 

Det visar på upplevelsen att detta inte sker av sig själv utan kräver ett medvetet och målinriktat 

arbete. Begreppet arbetsförhållanden användes inte av cheferna under intervjun men beskrevs 

i termer av klimat och sociala faktorer. I chefernas resonemang finns kopplingar till det Kahn 

(1990) beskriver att upplevelsen av arbetet påverkar våra attityder och beteenden och att 

individuella, sociala och organisatoriska faktorer påverkar upplevelsen. Här går det även att 

relatera till modellen presenterad av Bakker och Demerouti (2008) som identifierar både 

resurser i arbetet och personliga resurser som grunden för arbetsengagemang. 

6.1.3. Hur ser ett ledarskap för hållbart medarbetarengagemang ut? 

Ledarskap kan ses som en komplex interaktion mellan utsedd ledare och den sociala och 

organisatoriska omgivningen (Fiedler, 1996; Döös & Waldenström, 2008). Det säger något om 

vilka utmaningar som finns i detta uppdrag och respondenterna vittnade också om att man 

uppfattar sitt uppdrag som komplext och långt i från enkelt alla gånger.  

 

Alla chefer var i intervjuerna samstämmiga kring att deras roll som chef och ledare för 

verksamheten har stor betydelse för medarbetarengagemanget och möjligheterna att skapa 

hållbara förutsättningar. Cheferna var i sitt resonemang tydliga med att de har två uppdrag, att 

vara chef som är ett formellt uppdrag och en position samt att leda andra människor, vilket är 
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en del i chefsuppdraget. Några chefer beskrev chefsrollen som en ”maktposition” gentemot 

medarbetarna och en chef beskrev skillnaden mellan chefskap och ledarskap som att det krävs 

”klokskap” för att leda andra människor. Maktpositionen beskrev cheferna exempelvis genom 

motivationsfaktorer som relaterar till de transaktionella ledarskapsteorierna beskrivna av bl a 

Bass (1985). ”Klokskapet” som cheferna uttrycker det har starkare samband med de 

transformativa ledarskapsteorierna som är mer relationsinriktat och i större omfattning handlar 

om attityder och värderingar (ibid.)  

 

I samtalen kring ledarskapet utgick cheferna både från sitt eget sätt att leda och erfarenheter av 

mötet med andras sätt att leda. Cheferna reflekterade i samtalet kring vad de själva uppfattar 

som framgångsrikt och värderingsmässigt riktigt. Döös och Waldenström (2008) har beskrivit 

ledarskapet och dess effekter utifrån två perspektiv, det organisatoriska resultatet och den 

individuella utvecklingen. De här två perspektiven blev tydliga i samtalen där man pratade om 

ledarskapet och dess påverkan på verksamhetsresultat och utveckling men också den påverkan 

det har på individen.  

 

Ellström et al (2017) beskriver att ledarskap är något som uppstår i interaktion med andra 

människor och måste därför ses som en social aktivitet som består av olika psykologiska 

processer. De sociala processerna sker i en kontext som formas av organisatoriska faktorer och 

tillsammans utgör de arbetsmiljön (ibid.). Samtliga chefer uttryckte att ett relationsorienterat 

ledarskap är nyckeln till framgång och att bygga relationer till sina medarbetare är av största 

vikt. Detta resonemang finner stöd i bl a Larsson och Vinbergs (2010) studie där resultatet 

visade på klara samband mellan det relationsorienterade ledarskapet och positiva effekter för 

organisationers resultat. För att det ska vara möjligt måste man som chef och ledare vara 

intresserad av människor. Det fanns en stor respekt för att detta är tidskrävande och en 

förutsättning är att det finns tillfällen att mötas. Man beskrev sin roll som stödjande vilket i sig 

ställer krav på just relationen mellan chef och medarbetare. 

 

Chefernas beskrivningar av det tillämpade ledarskapet har kopplingar till teorierna kring 

uppgifts- och relationsorienterade ledarskapsstrategier. Yukl (1994) har beskrivit att både det 

uppgifts och relationsorienterade ledarskapet har betydelse för arbetsprestation och 

organisationsklimat och även Larsson och Vinberg (2010) beskriver att ett framgångsrikt 

ledarskap har flera dimensioner. 
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De flesta cheferna var också under samtalen tydliga med att de behöver förutsättningar för att 

kunna utöva ett ledarskap som skapar förutsättningar för hållbarhet och 

medarbetarengagemang. De beskrev grundläggande behov som förtroende, tillit och bekräftelse 

som precis lika viktiga oberoende av vilken roll man har i organisationen men de beskrev också 

andra faktorer.  

 

Chefen har behov av organisatoriskt stöd för att kunna utöva sitt ledarskap, här lyftes den 

organisatoriska trovärdighetens betydelsen på flera sätt. Bl a beskrev cheferna betydelsen av 

att högsta ledningen ”känns nära” och att deras värdegrund och förhållningssätt får möjlighet 

att nå ut genom hela organisationen och framför allt att den upplevs äkta. Cheferna beskrev att 

organisationer med en organisatorisk trovärdighet skapar förutsättningar för ett tryggt och 

tydligt ledarskap men också att det sannolikt bidrar till en annan syn på arbetsgivaren generellt 

bland medarbetarna. Att det finns en tydlighet, att man är sedd och betydelsefull inte bara på 

den enskilda arbetsplatsen. Det handlar om tillit och tilltro genom hela styrkedjan. Detta ligger 

i linje med det Dellve (2018) har beskrivit där det i organisationer många gånger finns ett glapp 

mellan olika nivåer i en organisation, framför allt mellan den strategiska och operativa nivån. 

Det beskrivs kunna få effekter för viljan att engagera sig i en verksamhet då det många gånger 

väcker frustration, misstro och otrygghet. För att skapa den organisatoriska trovärdighet som 

cheferna uppfattar som ett viktigt stöd för sitt ledarskap krävs med stor sannolikhet att en 

organisation får möjlighet att bygga den goda kommunikation och de relationer som Dellve och 

Eriksson (2016) och Dellve (2018) beskriver. Detta byggs genom byggs  bl a genom öppenhet 

och tydlighet. Glappet mellan operativ nivå och ledningsnivå kan också relateras till 

organisationskultur. Alvesson och Svenningsson (2014) har beskrivit att medarbetare som 

upplever stora kontraster mellan sin kultur och ledningens, s.k hyperkultur, kan få effekter som 

frustration istället för engagemang.  

 

Den sammantagna bilden är att Bakker & Demeroutis (2008) modell ger en mycket god samlad 

bild av alla de fenomen och faktorer som cheferna lyfter i sitt resonemang kring ledarskap för 

ett hållbart medarbetarengagemang. Precis som beskrivs i modellen har samtalen berört 

betydelsen av personliga resurser i relation till arbetsrelaterade resurser så som organisatoriska 

förutsättningar. De organisatoriska förutsättningarna har cheferna identifierat ha effekter både 

för chefernas möjligheter att utöva sitt ledarskap men också effekter på individnivå. Krav i 

arbetet har av cheferna både beskrivits som en motivationsfaktor men även som en begränsande 
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faktor vid obalans. Sammantaget beskrivs dessa faktorer ha en påverkan på 

medarbetarengagemanget som i nästa steg har en avgörande betydelse för arbetsprestationen 

och genom det verksamhetens resultat.  Viktigt är att belysa det Markos och Sridevi (2010) 

beskriver; för att kunna skörda de positiva effekterna av medarbetarengagemang måste 

organisationen arbeta för att utveckla och ge näring till engagemanget. Det kräver ett två-vägs 

förhållande mellan anställd och arbetsgivare. 

 

6.2.Metoddiskussion 

Den valda metoden för den här studien bygger på den kvalitativa forskningsmetoden med en 

induktiv ansats genom kvalitativa intervjuer. Metoden intresserar sig för individen och hur 

denne tolkar och formar sin verklighet (Backman, 2016, s.56). Den kvalitativa intervjun blir 

redskapet när man vill studera och fördjupa sig i olika åsikter, attityder och erfarenheter och 

fokus ligger på förståelse och tolkning (Aronsson, 2012, Tjora 2010). Författarens bedömning 

är att metodvalet varit helt rätt utifrån studiens syfte som var att undersöka och därefter tolka 

chefers upplevelser av ledarskap för ett hållbart medarbetarengagemang. 

 

Intervjuer innebär att subjektet står i centrum (Bryman, 2018). Författarens upplevelse är att 

de som valde att delta i intervjun är de som är intresserade av ämnet och som känner att de 

vill och kan bidra. Det blev tydligt när flera av cheferna uttalade att de valde att delta för att 

de tycker att studien var intressant och att ett deltagande i studier är viktigt för utvecklingen 

av verksamheten. De uttryckte även att det är ett bra tillfälle för dem själva att få ny kunskap 

och nya perspektiv som de kan ta med sig i sitt arbete. De ville helt enkelt ha ut någonting av 

och intervjun. 

 

Semistrukturerade intervjuer med ganska öppna frågor skapar flexibilitet under en intervju 

både för den som intervjuar och respondenten (Bryman, 2016). Författarens reflektion är att 

samtalen tog lite olika vägar mot målet. Det medförde att det ställs höga krav på författaren 

tillika intervjuaren att verkligen lyssna på vad informanten sa och förstå vad hen verkligen 

menade och på en mycket begränsad tid värdera om fler fördjupande frågor behövde ställas. 

Att intervjuerna spelades in bidrog till bra förutsättningar för att kunna lägga kraften på att 

lyssna. I samband med transkribering och analys av materialet har inga frågor uppkommit 

som rör oklarheter kring vad informanten sa eller menade. Mot den bakgrunden uppfattar jag 

som författare att materialinsamlingen håller god kvalitet. Med stor sannolikhet finns det dock 
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frågor som hade kunnat hanteras ännu mer på djupet och på så sätt kunnat bidra till ännu mer 

fördjupade kunskaper. 

 

Den kvalitativa innehållsanalysen har inspirerats av Graneheim och Lundmans (2003) 

beskrivning. Författarens reflektion är att den kvalitativa innehållsanalysen är en omfattande 

process som kräver övning för att kunna göras med stor skicklighet. Metodvalet att jobba med 

semistrukturerade intervjuer har inneburit att flera områden har berörts under olika delar av 

samtalet och resulterat i ett stort och komplext sorteringsarbete med kodning och tematisering. 

Detta tillsammans med att det transkriberade materialet varit omfattande har bidragit till att det 

varit svårt att få en överblick över all information.  Det skulle ytterst kunna medföra att viktig 

information fallit bort under analysarbetet och på så sätt påverkat slutresultatet. Den struktur 

som använts i analysarbetet har varit till för att förebygga att viktig information skulle tappas 

bort vilket jag som författare bedömer har fungerat förhållandevis väl. 

 

Författarens bedömning är att resultatet av studien är pålitligt och trovärdigt utifrån metoden 

för datainsamling och analys men att det finns begränsningar i generaliserbarheten. Detta 

framför allt med hänvisning till urvalsmetoden som bygger på ett målstyrt urval som innebär 

att studien har riktats till en enskild verksamhet och att antalet respondenter är begränsat. 

Subjektet står i centrum vilket innebär att det finns en påverkan av en kontext som är 

föränderlig över tid. 

 

Vetenskaplig kvalitet och forskningsetiska principer kan ibland stå mot varande 

(Vetenskapsrådet, 2017). Mot bakgrund av metodvalet för urval, information och   

genomförande av intervjuer är författarens bedömning är att detta inte varit fallet i det här 

arbete. Författaren valde att inte ställa en av frågorna som finns i intervjuguiden av etiska skäl. 

Det gäller frågan Beskriv ditt engagemang i nuvarande roll. Författaren ville inte riskera att 

chefen tvingades värdera sin nuvarande arbetssituation vilket skulle kunna upplevas som 

känsligt med ökad risk för att öppenheten i de efterföljande frågorna skulle kunna påverkas. 

 

Författarens relation till organisationen bedöms inte ha påverkat resultatet utan den samlade 

bedömning är att kvalitetskraven för god forskning är uppfyllda i denna studie. 
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6.3.Slutsats 

Syftet med studien var att undersöka kommunala chefers upplevelser av att arbeta med 

ledarskap för ett hållbart medarbetarengagemang. Sammanfattningsvis kan sägas att studien till 

stor del bekräftar tidigare forskning som i det här arbetet har lyfts fram på en mycket 

övergripande nivå i den teoretiska bakgrunden. Här följer några viktiga slutsatser av studien: 

 

• Cheferna upplever att medarbetarengagemangets betydelse är stort både för organisation och 

individ.  

• Cheferna upplever att ledarskapet har en avgörande betydelse för utvecklingen av 

medarbetarengagemanget och hållbarheten över tid. 

• Det finns ett stort egenansvar hos alla individer på alla nivåer i en organisation att vilja 

engagera sig i sitt arbete. 

• Ett ledarskap som främjar utvecklingen av ett hållbart medarbetarengagemang bygger i stor 

utsträckning på relationsorienterade ledarskapsstrategier. 

• Cheferna upplever att ensam är inte stark i detta sammanhang. Ett ledarskap som främjar 

utvecklingen av ett hållbart medarbetarengagemang kräver stöd i form av organisatoriska och 

sociala strukturer. Resonemang kring vikten av tillit genom hela styrkedjan och 

organisatorisk trovärdighet kanske inte är nya insikter eller perspektiv men bör ses som 

viktiga och kompletterande komponenter inom forskningen kring tillit och tillitens betydelse 

för organisatorisk och social hållbarhet. 

• Backers modell ger en samlad bild av de faktorer och fenomen som cheferna återkommande 

beskriver.  

 

I den här typen av studie blir det tydligt att det är i mötet mellan empiri och vetenskap som ny 

kunskap har förutsättningar att formas. Att prata kring upplevelser och utbyta tankar och 

erfarenheter sätter förförståelsen i rörelse i enlighet med den hermeneutiska läran. 

 

6.3.1.Förslag till fortsatta studier 

Forskningen visar att det finns mycket kraft att hämta i medarbetarengagemanget och 

betydelsen för verksamheten bedöms vara mycket stor. Ytterligare forskning på området 

känns värdefullt och då särskilt med inriktning på hur vi ännu bättre kan lära oss att förstå 

fenomenet utifrån ett hållbarhetsperspektiv både för verksamhet och individ.  
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Med stöd av Bakkers modell kan man jobba vidare med de olika faktorerna utifrån både ett 

medarbetarperspektiv och ett chefsperspektiv. Ett hållbart medarbetarengagemang, förutsätter 

på något sätt ett hållbart ledarskap. Job Crafting är en del i modellen som har omnämnts i den 

teoretiska bakgrunden men i övrigt inte berörts i denna studie. Job Crafting kan ses som ett 

viktigt fenomen med direkt påverkan på hållbarheten. Forskning inom området pågår redan 

men skulle med stor sannolikhet kunna ges ett större utrymme för att bidra ännu mer till 

hållbarhetsutvecklingen.  

 

I ett arbete för hållbart medarbetarengagemang finns mycket att lära av att lyssna på chefernas 

egna upplevelser av sitt ledarskap och vilka organisatoriska förutsättningar som krävs för att 

det ska kunna utövas. Vidare forskning inom detta område skulle vara av stort värde och då 

inbegripa alla chefsnivåer i en verksamhet. 
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     Bilaga 1. 

Intervjuguide 

 

Inledning 

Kort presentation av mig och bakgrunden till intervjun. 

- Studiens syfte: Studera kommunala chefers upplevelser av att arbeta med ledarskap 

för ett hållbart medarbetarengagemang. 

 

Kontroll av samtycke och om det finns några frågor.  

- Inspelningen ingen kommer att göras med hjälp av mobiltelefon.  

 

Inledande frågor 

 Hur länge har du arbetat i rollen som chef. 

 Hur länge har du arbetat som chef i X kommun? 

 Har du genomfört något ledarutvecklingsprogram genom arbetsgivarens försorg? 

 Hur många underställda har du? 

 Beskriv den verksamhet du är chef för. 

 

Frågeområden (Exemplifiera och beskriv!!) 

 Berätta vad medarbetarengagemang är för dig?  

 - Ge exempel på arbetsrelaterade situationer där du känt dig engagerad. 

 - Ge exempel på arbetsrelaterade situationer där du känt dig oengagerad 

 

 Hur ser du på engagemangets betydelse/roll, för den kommunala verksamheten och 

dess utveckling i stort/för din verksamhet? 

- Vad för slags värde kan medarbetarengagemang skapa i verksamheten? 

- På vilket sätt och varför är engagemang viktigt för organisationen? 

 

 Går medarbetarengagemang att påverka, i så fall på vilket sätt och under vilka 

förutsättningar? 

- Hur skapas medarbetarengagemang? 

- Vad stödjer? (organisatoriskt, socialt, personligt) 

- Vad hindrar? (organisatoriskt, socialt, personligt) 



46 

 

 Beskriv ditt engagemang i din nuvarande roll.  

- Varför tror du att du tänker/känner så? 

 

 Hållbarhetsbegreppet, vilken betydelse/funktion har det i arbetslivet upplever du? 

 

 Vad är hållbart medarbetarengagemang för dig? 

 

 Som chef, hur upplever du ditt ansvar och dina möjligheter att påverka ett hållbart 

medarbetarengagemang? 

- Vilka redskap och resurser finns/behövs? 

- Vad främjar respektive försvårar? 

- Ledarskapets betydelse och påverkan? 

- Hur tror du att det yttrar sig? Olika strategier och stilar? 

 

 

Avslutande frågor 

 Finns det någon som du skulle vilja tillägga som vi inte har berört under samtalet? 

 

Intervjun avslutas med 

• Kort information om hur arbetet med studien kommer att fortsätta. 

• Be om att få återkomma med eventuella följdfrågor. 

• Tack för att du tagit dig tid att berätta/ bli intervjuad. 
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     Bilaga 2. 

 

Informationsbrev 

Jag heter Maria Plato och jag studerar på Magisterprogrammet ”Arbetsliv, hälsa och 

rehabilitering” vid Mittuniversitetet i Östersund. Jag ska under hösten 2019 skriva min 

magisteruppsats med syftet att studera kommunala chefers upplevelser av att arbeta med 

ledarskap för ett hållbart medarbetarengagemang. I studien önskar jag intervjua 6-8 chefer i 

xxxxxxxx kommun och jag vill med detta brev fråga Dig om Du vill delta i studien. Frågan 

ställs till samtliga chefer vid sektor barn och utbildning och min målsättning är att få ett 

deltagande med en så bred representation av chefsnivåer och verksamhetsinriktningar som 

möjligt.  

Intervjuerna kommer att genomföras av mig. Vårt samtal kommer att spelas in, under 

förutsättning att du som informant godkänner det. Intervjuerna kommer därefter att 

transkriberas (tecknas ner). Deltagandet är anonymt och allt material hanteras konfidentiellt 

och kommer på så sätt inte kunna härledas till Dig. Datainsamlingen sker som ett led i mina 

studier och kommer enbart att användas inom ramen för min utbildning. Efter avslutad studie 

kommer materialet att förstöras. 

Du besvarar frågan om deltagande genom att besvara det här meddelandet. Om jag inte får 

något svar kan jag komma att ta kontakt med dig per telefon inom en till två veckor för att 

fråga dig om du vill delta. Deltagandet är helt frivilligt och du kan välja att dra dig ur när som 

helst, även efter att du har tackat ja.  

Om du tackar ja kommer vi att avtala en tid och plats som passar dig för att genomföra 

intervjun. Om du inte har möjlighet att träffa mig kan intervjun istället genomföras via webben 

med stöd av ett verktyg för videokonferens. Intervjun kommer att ta ca 1h. Efter intervjun kan 

det hända att jag återkommer för att ställa någon enklare klargörande fråga eller för att 

tillfråga dig om jag får citera dig i arbetet.  

Har du frågor kring studien eller datainsamlingen är Du välkommen att kontakta mig via min 

mailadress. Vill du bli uppringd för vidare dialog lämnar du dina kontaktuppgifter så hör jag 

av mig till dig. 

 

Tack för att du tagit dig tid att läsa detta.  

Jag hoppas att vi får tillfälle att träffas för en intervju framöver. 

 

Vänliga hälsningar 

Maria Plato 

mapl1800@student.miun.se 

 

 

 

 

 

mailto:mapl1800@student.miun.se
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 Bilaga 3. 

Projektets titel: Studie av kommunala chefers upplevelser av att arbeta med ledarskap för ett 

hållbart medarbetarengagemang.  

 

Information till deltagare i studien 

Du har tillfrågats om du vill delta i en studie av kommunala chefers upplevelser av att arbeta 

med ledarskap för ett hållbart medarbetarengagemang. I det här dokumentet får du lite mer 

information om projektet och om vad det innebär att delta.  

Vad är det för projekt och varför vill ni att jag ska delta? 

Projektet genomförs som ett led i mina studier på Magisterprogrammet ”Arbetsliv, hälsa 

och rehabilitering” vid Mittuniversitetet i Östersund. I studien önskar jag intervjua 6-8 

chefer i xxxxxxx kommun. HR-chefen har tillsammans med chefen för sektor barn och 

utbildning godkänt att samtliga chefer tillfrågas om de vill delta. Önskemålet är att få ett 

deltagande med en så bred representation av chefsnivåer och verksamhetsinriktningar som 

möjligt. Kontaktuppgifter har hämtats från xxxxxx kommuns intranät. 

Forskningshuvudman för studien är Mittuniversitetet i Östersund. 

Hur går studien till? 

Du och jag har bokat en tid för intervju och den beräknas ta ca en timme. Intervjuerna 

kommer att genomföras av mig och vårt samtal kommer att spelas in, under förutsättning att 

du som deltagare godkänner det. Intervjuerna kommer därefter att transkriberas (tecknas ner) 

för vidare analysarbete. Efter intervjun kan det hända att jag återkommer till dig för att ställa 

någon enklare klargörande fråga eller för att tillfråga dig om jag får citera dig i arbetet.  

Möjliga följder och risker med att delta i studien 

Några risker eller andra följder av ett deltagande i studien har inte kunnat identifieras. 

Deltagandet är anonymt och allt material hanteras konfidentiellt och kommer på så sätt inte att 

kunna härledas till dig. Deltagandet är helt frivilligt och du kan välja att avbryta ditt 

deltagande när som helst, även efter att du har tackat ja.  

Vad händer med mina uppgifter?  

Datainsamlingen sker som ett led i mina studier och kommer enbart att användas inom ramen 

för min utbildning. Materialet kommer under tiden för analysarbetet vara avpersonifierat och 

förvaras på en privat dator. Ingen behandling eller förvaring av personuppgifter kommer att 

ske. Efter avslutad studie kommer materialet att förstöras.  
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Hur får jag information om resultatet av studien? 

Resultatet av studien kommer att presenteras i ett uppsatsarbete på D-nivå. Efter att arbetet 

är slutfört registeras det vid Mittuniversitetet och kan begäras ut som en offentlig handling.  

Försäkring och ersättning 

Arbetsgivaren har godkänt att deltagandet i studien får ske på arbetstid. Därigenom gäller 

samma försäkringsskydd som vid ordinarie arbete och ingen annan ersättning än din ordinarie 

lön kommer att utgå i samband med studien. 

Deltagandet är frivilligt  

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om du 

väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför. 

Om du vill avbryta ditt deltagande ska du kontakta den ansvariga för studien (se nedan). 

Ansvariga för studien  

Ansvarig för studien är jag som student. Jag heter Maria Plato och kontaktas via e-mail: 

mapl1800@student.miun.se eller telefon: xxxx-xxxxxx. 

   

mailto:mapl1800@student.miun.se
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Samtycke till att delta i studien 

Jag har fått muntlig och skriftlig informationen om studien och har haft möjlighet att ställa 

frågor. Jag får behålla den skriftliga informationen.  

☐ Jag samtycker till att delta i studien av kommunala chefers upplevelser av att arbeta med 

ledarskap för ett hållbart medarbetarengagemang. 

☐ Jag samtycker till att uppgifter om mig behandlas på det sätt som beskrivs i ovanstående 

information. 

☐ Jag samtycker till att intervjun spelas in. 

 

Plats och datum Underskrift 

  

 

 

 

 

 


