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Abstrakt 
Studien avhandlar upplevelser kring vad som skapar varaktigt engagemang hos 

medarbetare i organisationsutvecklingsprojekt. Utifrån en kvalitativ metod med 

hermeneutisk ansats formulerades en teoretisk bakgrund av tidigare forskning 

inom ämnet och en empirisk studie genomfördes. Den empiriska studien bestod 

av intervjuer med sex managementkonsulter från tre konsultföretag med uppdrag 

inom näringslivet och offentlig sektor. Det empiriska materialet delades upp i 

kategorier som växte fram genom analys och tolkning. De framgångsfaktorer som 

respondenterna menar skapar varaktigt engagemang är förståelse, förtroende, 

belöning, delaktighet, uppföljning och gott ledarskap. Efter tolkning av hur resultatets 

faktorer hänger samman med den teoretiska bakgrunden formades en analytisk 

induktiv teori. Denna teori belyser tre faktorer som upplevs skapa engagemang 

hos medarbetare. Det är drivkraft som skapas genom uppmärksamhet, belöning 

och målfokusering. Det behövs ett engagerat ledarskap där tid dedikerats till 

utvecklingsarbete och mod innehas av ledningen och skapas åt medarbetarna. 

Dessutom fordras förtroende som kreeras genom förankring, förståelse och rätt 

förväntningar. 

 

Nyckelord: Drivkraft, Förtroende, Ledarskap, Medarbetare, 

Organisationsutveckling, Varaktigt engagemang  
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"People don't resist change. They resist being changed!" 

– Peter Senge 
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 Inledning  
Den allt intensivare konkurrensen i dagens globaliserade samhälle skapar behov av att 

förändra och effektivisera verksamheter inom både näringsliv och offentlig sektor. 

Kravet på förändring kan komma från nya miljökrav, svårigheter i att rekrytera 

personal eller att nya företagskonstellationer uppstår. Inom offentlig sektor är det ofta 

nedskärningar i budgeten som ligger till grund för förändringskrav. Någonting annat 

som fordrar förändring är då nya behov på marknaden eller internt identifieras eller att 

organisationens traditionella roll är utspelad (Ljungberg & Larsson, 2012). 

Sedan mitten av 1990-talet har efterfrågan på flexibilitet ökat i samhället och inom 

organisationer. Detta trots att det utifrån ett psykologiskt perspektiv är fastslaget att få 

människor har den flexibilitet som arbetsgivaren till följd av detta fordrar (Thelander, 

2003). För att skapa en flexibel organisation krävs positiv inställning till utveckling och 

förändring tvärsigenom hela verksamheten, vilket fordrar engagerade1 medarbetare 

(Melén Fäldt, 2010).   

Förändring och utveckling tar tid och fallgropar kommer längs vägen. Ett vanligt 

fenomen är att ”överskatta utveckling på kort sikt men underskatta effekten i långa 

loppet.” (Berglund, Karling & Mellby, 2011, s.47) De som planerat ett 

utvecklingsprojekt och utlovat snabba vinster stöter ofta på oidentifierade problem 

som kan förlänger projektet, vilket kan ses som ett nederlag. I vissa fall läggs projektet 

ner, vilket kan få medarbetare att känna besvikelse om de lagt ner mycket tid och 

engagemang i arbetet. I andra fall kan de identifierade problemen ses som möjliga 

förbättringar och projektet tar sig igenom motgången och besvikelsen som den 

genererat såsom det illustreras i figur 1. Genom att uthålligt ta sig igenom motgångar 

skapas nya insikter och engagemanget hos individerna växer genom vinsten av att ta 

sig förbi upplevt nederlag (Berglund, Karling & Mellby, 2011).  

 
Figur 1. Gartners hypekurva (Berglund, 2010, s.111) 

 

                                                 
1 Engagemang definieras av Nationalencyklopedin (2013a) som ” inriktning av 

krafter och intresse; inriktning av resurser” där det i detta arbete syftar på individens 

inriktning. Berglund, Karling och Mellby (2011) talar om att ”en engagerad person 

drivs att handla efter vad hon bedömer bäst” (s.8) I uppsatsen ses begreppet 

engagemang som en drivkraft som skapas genom en individs eget intresse och 

motivation. 
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En faktor som är återkommande i litteratur om organisationsutveckling2 är engagerade 

medarbetare som ska arbetar med kontinuerliga förbättringar och genom det ständigt 

utveckla sina arbetsprocesser. Det är svårare att finna information om hur medarbetare 

engageras och vad som är förutsättningarna för att deras engagemang ska bli varaktigt. 

Tidigare forskning om individer som genomgår organisationsförändring har främst 

berört kortare förändringsprojekt och dess effekter. Det är dessutom vanligare att 

forskning fokuserat på de som är initiativtagare till eller leder förändringsarbetet än 

individerna som är mottagare av förändringen (Melén Fäldt, 2010). Det finns idag 

åtskilliga konsultföretag som erbjuder sina tjänster inom organisationsutveckling. Hur 

ser de på medarbetares motivation och engagemang i utvecklingsprojekt? 

Problemområdet för den här studien är vad som upplevs tillföra engagemang hos 

medarbetare i organisationsutveckling. 

 

Disposition 

Arbetet beskrivs i figur 2 med en processkarta där ledningsprocessen, vilken styr och 

koordinerar arbetet, består av metoden. Huvudprocessen startar med att arbetet inleds 

och problemet formuleras. Detta skapar ramar och riktlinjer till bakgrundens 

litteraturundersökning och till intervjustudien. Intervjustudiens empiriska underlag 

analyseras fram till ett resultat. Hur resultatet hänger samman med den teoretiska 

bakgrunden tolkas under diskussionen. Då diskussionen är avslutad formuleras 

abstraktet. 

 

 
  

Figur 2. Arbetets disposition 

                                                 
2 Organisationsutveckling har som mål att förstärka organisationens möjlighet att 

anpassa sig till den snabbt föränderliga omvärlden och dess nya marknader och 

tekniska möjligheter (Businessdictionary, 2013). 
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 Bakgrund 
För att skapa en struktur för den tidigare forskningen som ligger till grund för den 

teoretiska bakgrunden börjar presentationen på hög abstraktionsnivå där två modeller 

för organisationsutveckling beskrivs varefter individen i förändring och lärande i 

arbetslivet samt engagemang i organisationsutveckling belyses. Bakgrunden avslutas 

på en mer konkret abstraktionsnivå med forskning om drivkraft.  

Förändringsmodeller för organisationsutveckling 

Under en period av fyra år genomförde Beer, Eisenstat och Spector (1990) en studie 

över organisatoriska förändringar på sex företag. Det största hindret för 

organisationsutveckling de identifierade var tron på att förändring skapas genom 

företagsövergripande förändringsprogram. Problemet med sådana program är att 

fokus ofta hamnar på arbetsprocessen och inte de mjuka aspekterna såsom företagets 

kultur och medarbetares engagemang.  

En förekommande tro inom förändringsledning är att förändringsarbetet skall 

starta med att ändra individers beteende genom kunskap och ändrad attityd. Detta 

menar Beer, Eisenstat och Spector (1990) inte är möjligt utan istället anser de att 

beteendeförändringar effektivast sker i ett företag genom att en ny organisatorisk 

plattform formas där arbetsroller, ansvar och processer utvecklats. Medarbetare 

tvingas på det sättet in i nya beteenden. För att inte motstånd ska uppkomma av att 

medarbetare inte förstår syftet med den nya organisatoriska plattformen krävs tydlig 

information om bakomvarande orsaker (Beer, Eisenstat & Spector, 1990). 

För att åstadkomma varaktig organisationsförändring menar Beer, Eisenstat & 

Spector (1990) att det krävs samverkan, engagemang och utvecklad kompetens. Med 

samverkan avses ett teamwork mellan avdelningar och mellan medarbetare för att 

skapa en gemensam förståelse och samsyn. För att skapa samverkan behövs 

engagemang och för att medarbetare ska få möjlighet till att samverka engagerat 

erfordras kunskapsutveckling inom de områden som skall förändras och förbättras. 

Det kan röra sig om en förbättrad analytisk förmåga eller kunskap om organisationen i 

stort. Förändringsprocessen är beroende av alla tre faktorer för att inte 

förbättringsarbetet ska riskera att fallera. Orsaken till det är att samverkan inte enbart 

kan skapas genom ett ledningsbeslut eftersom medarbetarna måste få möjlighet att 

förstå hur de ska samverka. Dessutom innebär en omorganisation inte per automatik 

att kunskap om förbättringsarbete genereras eller att implementering av nya 

standarder kommer att fungera. Om endast ett utbildningsprogram formas kan det 

leda till frustration hos medarbetare eftersom utbildningen kan leda till ny insikt och 

kunskap som påverkar deras gamla arbetsprocesser, vilka genom ett 

utbildningsprogram oftast inte har förändrats (Beer, Eisenstat & Spector, 1990).  

För att skapa effektiv förändring har Beer, Eisenstat och Spector (1990) utformat en 

serie av sex steg som de kallar för den kritiska linjen, se figur 3. Stegen behöver i en 

organisationsutveckling tillämpas upprepade gånger i de olika verksamhetsdelarna för 

att det inte enbart ska blir små enskilda förändringar som implementeras. Det krävs 

dessutom att ledningen stödjer förändringsarbetet fullt ut för att det ska ha möjlighet 

att bli uthålligt och sprida sig i verksamheten. Det mest effektiva ledningen kan göra 

för att stödja förändringsarbetet är enligt Beer, Eisenstat och Spector (1990) att utforma 
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utmanande mål för alla delar i organisationen och hålla enhetscheferna ansvariga för 

att nå dem. Det är dessutom av betydelse att lyfta fram goda exempel från redan 

genomförda förändringar för att sprida inspiration till övriga delar av organisationen. 

Utöver det är timing av de olika stegen helt avgörande för förändringsarbetet (Beer, 

Eisenstat & Spector, 1990).  

Enligt Kotter (2012) behöver en känsla av angelägenhet infinna sig för att 

medarbetare och ledare3 ska engagera sig i förändringsarbete. De måste förstå att 

förändringen är nödvändig och inte kan undvikas. Vidare belyser Kotter (2012) att det 

behövs engagerade ledare för att utvecklingsarbetet ska förankras i organisationen och 

för att förändringen ska kunna genomföras. Ledarna kan hjälpa medarbetare att våga 

ta risker genom att betro dem med befogenhet att agera. Ledningen kan även motverka 

motstånd för förändring genom att kommunicera ut kortsiktiga vinster, vilket även kan 

leda till att trovärdighet byggs upp. Det är dessutom av betydelse för trovädrigheten 

att ledare föregår med gott exempel och agerar utefter en gemensamt formulerad 

vision. Kommunikation av förändringsarbetet är viktigt och måste vara tydligt och 

regelbundet. Nedan presenteras Kotters 8-steg för ett lyckat förändringsarbete i figur 3 

(Kotter, 2012). 

 

 

 

                                                 
3 Ledare används i uppsatsen för att benämna chefer på olika nivåer och ledare 

inom organisationen. 
 

Figur 3. Den kritiska linjen och Kotters 8-stegsmodell 

Kotters 8-stegsmodell  Den kritiska linjen - sex steg för effektiv 

förändring 

1. Skapa engagemang genom att kartlägga 

organisationens förbättringsbehov tillsammans. 

2. Utveckla en gemensam vision för hur 

organisationen skall struktureras och agera för 

att skapa konkurrenskraft. 

3. Ge stöd åt en gemensam tolkning av den nya 

visionen och utveckla kompetens och 

samverkan för att arbeta mot den. 

4. Sprida förändringsarbetet ner till 

avdelningsnivå utan att det drivs och påtvingas 

av ledningen.  

5. Förankra förändringar i 

organisationsstrukturen och skapa nya system. 

6. Kontrollera och justera organisationens 

strategier för att hantera problemlösning. 

(BM-management, 2013) 
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Sammanfattande reflektion 

Beer, Eisenstat och Spectors tankar kring effektiv förändring har stora likheter med 

Kotters 8-stegs modell. Orsaker till det kan vara att förändringsmodellerna formades 

och presenterades under samma årtionde, 1990-talet samt att samtliga författare är 

professorer (Beer, Eisenstat & Spector, 1990; Kotter, 2012).  

Trots att det är över 20 år sedan den kritiska linjen och Kotters 8-stegsmodell 

utformades är de än i dag aktuella. Det framkommer att det är av största vikt för båda 

modellerna att alla steg följs i angiven ordning och att det tyvärr är förekommande att 

organisationen för att skynda på sina förändringsprojekt trots det hoppar över vissa 

steg (Beer, Eisenstat & Spector, 1990; Kotter, 2012).  

 

Individen i förändring 

Berglund, Karling och Mellby (2011) anser utifrån erfarenhet av forskningsprojekt och 

uppdrag inom industrin och tjänsteföretag att det är först då individen tror på en 

förändring och dess innebörd som engagemang kan skapas. Det krävs dessutom en 

grundtrygghet för att våga ta risker och finns det även en stimulerande utmaning är 

förutsättningarna för engagemang goda. 

Uppfattningen om den egna förmågan menar Melén Fäldt (2010) styr vilka 

förväntningar som en individ ställer på sig själv och påverkar dennes intresse och 

engagemang för utmaningar. En individs underskattning av att vara behövd och känna 

sig kapabel och betydelsefull kan leda till passivitet istället för aktivitet. En sådan 

inlärd hjälplöshet bottnar sig ofta i en känsla av uppgivenhet tillföljd av utebliven 

befogenhet till att påverka och vara delaktig (Bergman & Klefsjö, 2007; Gyllensten, 

Palmer & Palm Beskow, 2011). Erfarenhet och lärande från tidigare förändringsprojekt 

ligger till grund för acceptans och hängivelse och kan orsaka motstånd inför framtida 

förändringar (Melén Fäldt, 2010). 

Vidare belyser Melén Fäldt (2010) att relationen mellan en individs förväntningar 

på organisationen och organisationens förväntningar på individen brukar kallas för ett 

psykologiskt kontrakt. Det består av ömsesidiga oskrivna överrenskommelser och har 

en tydlig koppling till en individs beteende. I det fall båda parter lever upp till 

kontraktet resulterar det i förtroende, motivation och engagemang. Om organisationen 

inte lever upp till individens förväntningar kan olika former av motståndsbeteende 

skapas och om kontraktet bryts, vilket kan ske vid organisationsförändringar, kan det 

leda till stress och ångest hos individen. Detta då alla är beroende av en viss nivå av 

trygghet (Melén Fäldt, 2010). För att upprätthålla trygghetsnivån har individer 

försvarsmekanismer som skyddar mot obehag och hot, vilket förändringar av olika 

slag kan uppfattas som. Försvarsmekanismer kan hämma individers och 

organisationers förmåga att utvecklas (Argyris, 1993).   

Framgång och beröm förstärker en individs handling och leder ofta till 

engagemang och motivation. Detta till skillnad från agerande som leder till negativa 

konsekvenser som istället kan skapa rädsla och misstänksamhet inför nya utmaningar 

(Gyllensten, Palmer och Palm Beskow, 2011; Kotter, 2012). 

Sammanfattande reflektion 

Genom att känna en grundtrygghet och lita på sin egen förmåga samt tro på 

förändringen och dess innebörd är förutsättningarna för ett engagemang goda. Finns 

dessutom ett respekterat psykologiskt kontrakt mellan medarbetare och organisation 
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finns möjlighet till motivation och förtroende, vilket kan ökas på genom beröm och 

positiv återkoppling av medarbetares agerande. Vägen dit kan dock vara krokig 

eftersom personliga erfarenheter från förändringsprojekt kan ha utvecklat ett 

motståndsbeteende inför förändringar. Finns sådant motståndsbeteende kan 

försvarsmekanismer sättas igång då förändringar kommer på tal.   

Ovanstående pekar på att individens personliga erfarenhet och självförtroende i 

hög grad påverkar nivån av engagemang i ett förändringsarbete. För att skapa 

engagemang hos medarbetare bör det således vara av vikt att fokusera på de 

individuella behoven hos vardera medarbetare.  

 

Lärande i arbetslivet 

Enligt Bergman och Klefsjö (2007) gynnas medarbetares personliga utveckling av ett 

engagerat och aktivt deltagande i arbetet där möjligheter skapats för att underlätta 

initiativtagande. För att lyckas med det krävs en organisation som tillåter medarbetare 

att misslyckas utan negativa konsekvenser. En sådan organisation hjälper 

medarbetarna att våga och att vilja prova något nytt och då samtidigt utsätta sig för 

risken att misslyckas (Bergman & Klefsjö, 2007). Genom att reflektera över både 

framgångar och motgångar skapas ett lärande som utvecklar individen och även 

organisationen. Lärande är en varaktig beteendeförändring som uppkommer av en 

individs samspel med sin omgivning, genom övning och av erfarenhet (Ellström, 1996; 

Gyllensten, Palmer & Palm Beskow, 2011; Kotter, 2012). Det krävs en annan 

inlärningsförmåga inom arbetslivet än inom skolan enligt Knowles, Holton och 

Swanson (2005). De menar att det erfordras socialkompetens då deltagande i 

utbildningsformer inom arbetslivet ofta innebär samverkan mellan människor.   

Argyris (1993) belyser att ett lärande uppstår varje gång ett fel identifieras och 

korrigeras. Med fel menas all avvikelse mellan avsikt och resultat. Korrigeringen som 

tillämpas måste vara varaktig för att lärande ska uppstå eftersom det annars endast blir 

en tillfällig lösning. För att skapa varaktig förändring4 krävs att orsaken till problemet 

identifieras och reds ut. Argyris (1993) menar att det behövs tid för analys och 

reflektion av problemet för att hitta och lösa underliggande orsaker till det. Under en 

sådan analys kan både obehag och känslan av hot uppkomma då ens eget arbete kan 

komma att ifrågasättas. Orsaken till problemet kan dessutom finnas i någon annan del 

av organisationen, vilket kan leda till att de medarbetare som arbetar där kan känna sig 

påhoppade då det kommer på tal. Argyris (1993) kallar analysen av det problemets 

underliggande orsak för en kritisk reflektion och menar att en sådan analys krävs för 

att en organisation ska kunna utvecklas. Det är rädslan för obehag som kan vara 

grunden till att endast det synliga problemet hanteras och som leder till att den 

underliggande orsaken kvarstår. Figur 4 visar skillnaden mellan att ta bort de synliga 

problemet och att kritiskt reflektera och analysera för att finna den underliggande 

orsaken till problemet, vilket i figuren kallas för Single Loop Learning och Double 

Loop Learning (Argyris, 1993). 

                                                 
4 Varaktig förändring betyder i detta arbete förändringar som blir bestående och 

inte återgår till ursprungligt tillstånd. 
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Figur 4. Double Loop Learning (Nwlink, 2013). 

 

Sammanfattande reflektion 

Om lärande kan uppstå varje gång ett fel identifieras och korrigeras bör det vara av 

värde att uppmärksamma problem eftersom lärande utvecklar både individen och 

även organisationen. Får medarbetare möjlighet att prova på nya saker och dessutom 

kritiskt reflektera och analysera problem gynnas deras personliga utveckling och 

engagemang. 

 

Engagemang i organisationsutveckling 

Om ett projekt har en början och ett tydligt slut anser Melén Fäldt (2010) att det är 

lättare att relatera till än om det är en kontinuerlig förändring som pågår parallellt med 

det ordinarie arbetet (Melén Fäldt). Finns det synliga positiva effekter av ett 

förändringsarbete blir motiven för det tydligare och det tenderar att skapa tilltro till 

förändringen. Om motiv och syfte för förändringen är oklart och om medarbetarna 

som berörs av den inte får vara med och komma till tals kan det leda till misstro och 

skeptisk inställning till förändringen (Berglund, Karling & Mellby, 2011).  

Vidare menar Berglund, Karling och Mellby (2011) att en grundläggande 

förutsättning för ett hållbart engagemang är delaktighet. Vid avsaknad av delaktighet 

har medarbetare svårt att förstå beslut och kan bli stressade tillföljd av att de saknar 

kontroll och överblick. Med delaktighet menas att få information och möjlighet att 

påverka och att få gehör för sina synpunkter. Detta kräver att utrymme och redskap 

finns för att tillvarata de åsikter och initiativ som delaktigheten kan generera 

(Berglund, Karling & Mellby, 2011; Thelander, 2003).  För att skapa delaktighet 

erfordras träning på arbetsplatsen, vilket kan tillhandahållas genom medverkan i 

förändringsprojekt. Den kunskap och insikt som deltagande i projekt utvecklar ligger 

till grund för delaktighet i kommande arbete med förändringar i vardagen då projektet 

är avslutat (Thelander, 2003).  

Genom nya roller och ansvarsområden kan medarbetare enligt Beer, Eisenstat och 

Spector (1990) drivas till kunskapsutveckling och ändrat beteende. Sådana nya 

förutsättningar ökar medarbetarnas delaktighet, deras samarbete och förenklar 

dessutom informationsutbyte. Det räcker emellertid inte med att enbart låta 

medarbetarna vara delaktiga i förändringsarbetet för att övervinna motstånd som kan 

finnas för förändring i organisationen. Det räcker inte heller med enbart genomföra 

kompetensutveckling för att få alla att bli positivt inställda till förändring utan det som 

är avgörande är ledarskapet. Det finns dock även ledare som känner motstånd till 

förändringar och det är då av stor vikt att högsta ledning vågar byta de ledare som inte 
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kan verka i den nya organisationen trots att de fått möjlighet och stöd till att göra det 

(Beer, Eisenstat & Spector, 1990). 

Rother (2010) liknar organisationsförändring med idrott där det inom idrotten 

krävs en tränare som observerar atleten och kommer med återkoppling för att utveckla 

träningen och på det sättet närma sig sitt mål. Om det inte är någon som observerar 

och kommer med synpunkter finns risk för att atleten tränar på fel saker eller inte har 

rätt teknik. Likadant är det inom verksamheter med uppsatta mål. För att nå målet 

krävs observation av medarbetare och återkoppling till dem för att de skall utvecklas åt 

rätt håll. Vidare tar Rother (2010) upp att endast information i ett klassrum såsom en 

föreläsning eller en workshop inte kan få medarbetare att ändra sitt beteende utan att 

det på sin höjd ger deltagarna insikt i ämnet som tas upp. För att en 

beteendeförändring skall ske krävs att det inlärda implementeras i vardagen. Det är 

först då det inlärda praktiseras som det går att se om individen förstår innebörden eller 

ej. Det är dessutom av vikt att förändringen som vill åstadkommas är kopplad till ett 

mätbart mål. Figur 5 visar ett scenario där målet med förändringen är agerandet 

medan det i det andra scenariot finns ett mätbart mål att sträva mot där det inte är 

beskrivet vad som behöver göra för att ta sig dit. En del i inlärningsprocessen är att 

komma fram till hur målet skall nås. Här är det av betydelse att inte ledaren själv talar 

om för den som skall lära sig hur denne skall göra utan låter individen tänka själv 

(Rother, 2010).    

 

 
 

Figur 5. Olika mål med förändringsarbete (Rother, 2010, s. 107). 

Sammanfattande reflektion 

Genom att låta medarbetare vara med i förändringsprojekt skapas inte bara delaktighet 

utan även träning i att vara delaktig. Med ledarskap där medarbetare själva får tänka 

igenom vad som behöver göras för att nå målet istället för att ledaren säger det till dem 

genereras lärande.  

Eftersom kontinuerliga förändringar inte är lika lätta att relatera till som 

förändringsinsatser som har en början och ett tydligt slut kan det underlätta att nya 

roller och ansvarsområden skapas för få medarbetare att bli delaktiga.  

Lärande skapas således enligt ovanstående genom att medarbetare får vara 

delaktiga och får ta ansvar samt att de får möjlighet att själva tänkta ut lösningar till 

problem och välja ut vägar till att nå mål. 
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Drivkraft 

Studier har visat att mer än hälften av de anställda i USA inte känner sig engagerade i 

sitt arbete och att uppemot 20 procent av de anställda är helt oengagerade. Pink (2010) 

menar att det är ledarskapet som är problemet. Han talar om individers drivkraft där 

självstyre är ett centralt tema och något som föder engagemang. Det enda som räknas i 

självstyre är resultatet som levereras. Vägen dit får medarbetaren själv styra över. Det 

är ingen som kontrollerar hur, när eller var arbetet genomförs bara att resultatet 

levereras. Pink ser kontroller som motsatsen till självstyre. Det ligger i människans 

natur att vara nyfiken och självstyrd, vilket är långt ifrån dagens ledarskap där det 

antas att medarbetare utan belöning eller bestraffning är passiva och overksamma 

(Pink, 2010).  

 
Vi vet – om vi har tillbringat någon tid med små barn eller minns hur vi själva var när vi var 

som bäst – att vårt öde inte är att vara passiva och fogliga. Vi är skapade för att vara aktiva 

och engagerade. Och vi vet att de mest givande erfarenheterna i våra liv inte uppstått ur ett 

högljutt krav på bekräftelse från andra utan när vi lyssnat till vår egen röst – och gör något 

som har betydelse, gör det bra och gör det för att tjäna ett syfte som är större än oss själva. 

(Pink, 2010, s. 135)  

 

Friheten som ligger i att själv få styra över sina uppgifter, sitt arbetssätt och sin tid går 

inte att jämföra med klassiska belöningar som pengar eller flexibel arbetstid. Dagens 

medarbetare vill dessutom ofta göra något gott åt andra, vilket även det är 

engagerande (Pink, 2010).  

Sammanfattande reflektion 

Enligt Pink, 2010, är friheten att styra över sitt eget arbete en stark drivkraft till 

engagemang och han menar att det ligger i människans natur att vara nyfiken och 

självstyrd. En reflektion i sammanhanget är huruvida engagemang kan väckas om det 

saknas spännande element att bli nyfiken på. Om inte spänningen finns för uppgiften 

kanske det inte räcker att få helt fria händer till att nå målet.  
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 Syfte 
Studien syftar till att beskriva vad sex managementkonsulter uppfattar som 

framgångsfaktorer till varaktigt engagemang hos medarbetare i en 

organisationsutveckling. Problemställningen är därför:  

 Vad upplevs skapa5 varaktigt engagemang hos medarbetare inom 

organisationsutvecklingsprojekt? 

 

 

                                                 
5 Skapa såsom ordet används i problemställningen handlar om att ge förutsättning 

till varaktigt engagemang hos medarbetare. 
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 Metod 
Ansats 

Eftersom studiens syfte är att beskriva vad som upplevs skapa varaktigt engagemang 

hos medarbetare inom organisationsutvecklingsprojekt utgår studien från en kvalitativ 

metod med en hermeneutisk ansats. Detta då den kvalitativa metoden är särskilt 

lämpad för att hantera praktiska problem där tolkning av skrivna eller talade 

formuleringar står i fokus (Merriam, 1994). Hermeneutikens grund är texttolkning där 

avsikten inte är att ta redan på hur världen är utan istället se hur den tolkas och 

uppfattas (Hartman, 2004). Det hermeneutiska området har vidgats från att 

ursprungligen tolka enskilda bibliska texter till att skapa förståelse av handlingar som 

efter hand satts in i sammanhang med hela världshistorien som bakgrund. Det centrala 

har ända från början varit tanken om att ”meningen hos en del endast kan förstås om 

den sätts i samband med helheten”. (Alvesson & Sköldberg, 2008, s.193) Detta kallas 

för den hermeneutiska cirkeln. Tanken med liknelsen av en cirkel är att det krävs en 

förförståelse för att tolka en händelse och sätta in den i ett sammanhang för att genom 

det förstå helheten. Den nya förståelsen och insikten ökar förförståelsen hos individen 

och det är den nya förförståelsen som används nästa gång en liknande händelse tolkas. 

Den nya kunskapen och insikten har ökat individens förståelse och det kallas inom 

hermeneutiken för att individen har vidgat sin förståelsehorisont (Alvesson & 

Sköldberg, 2008; Nationalencyklopedin, 2013b).  

I litteraturstudien tolkades det första materialet genom min egen kunskap och 

erfarenhet och utifrån dess presenterade sammanhang. Efter hand då mer material 

tillkom ökade min kunskap och insikt i ämnet och materialet kunde tolkas i större 

sammanhang då data redan insamlats. Efter att ha strukturerat upp materialet och 

kategoriserat det skapades nya sammanhang och ny helhetsförståelse formades och 

presenterades i sammanfattande reflektioner.  

Efter att intervjustudien tolkats och kategoriserats skapades nya sammanhang och 

ny helhetsförståelse formades och presenterades såsom i litteraturstudien i 

sammanfattande reflektioner. Därefter sattes den empiriska förståelsen in i 

sammanhanget som den teoretiska bakgrunden bildat och nya insikter skapades.  

 

Datainsamlingsmetod 

Litteraturstudien 

Då det finns ett stort utbud av litteratur inom valt ämne är litteraturstudien begränsad 

till litteratur som stödjer sig på aktuell forskning. Litteraturen studerades och 

begränsades utifrån sitt innehåll och sin vikt för studien. Den artikel som är medtagen 

är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Harvard Business Review.  

För att söka litteratur till studien användes sökmotorer som ERIC och Libris där 

forskningsrapporter och intervjuer inom ämnet anträffades. Sökord som Change 

management, commitment, medarbetare, engagemang, varaktig och förändring samt 

förändringsledning användes. I arbeten av betydelse för denna studie granskades dess 

referenslista för att söka efter ytterligare relevant litteratur.  
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Genom att ta del av forskning som anträffades i litteraturstudien identifierades 

svagheter och luckor inom ämnet, vilket låg till grund för syftet för uppsatsens studie. 

Intervjuer 

Intervjuerna genomfördes på tre konsultbolag verksamma inom 

organisationsutveckling baserade i Stockholm. En personlig kontakt till författaren 

med insikt i branschen gav förslag på företag och managementkonsulter som passade 

in på urvalskriterierna för studien. De konsulter som valdes ut kontaktades via e-mail 

inför intervjuerna. I e-mailet presenterades studiens syfte och intervjuns tidsram på 30 

minuter samt en förfrågan om att få spela in intervjun. Med e-mailet bifogades ett 

missiv med information om att undersökningen genomfördes med hänsyn till 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. 

 

Urval 

Ett målinriktat urval användes för att få med respondenter inom företag med bred 

kompetens och erfarenhet inom organisationsutvecklingsprojekt.   Respondenterna 

som medverkade är ett icke- sannolikhetsurval då alla individer inte har haft samma 

möjlighet att vara med i studien (Merriam, 1994). Avsikten med att använda två 

respondenter på vartdera företag är att öka studiens reliabilitet. Detta då det genom att 

utföra densamma intervjun två gånger inom ett företag kan påvisas om intervjuernas 

resultat skiljer sig åt (Bell, 2006). Företagen har valts utifrån tre faktorer: 

1. De erbjuder tjänster inom organisationsförändring 

2. De har varit verksamma i minst tio år 

3. De har uppdrag inom näringslivet som inom den offentliga sektorn 

 

Instrument 

Intervjustudien genomfördes med delvis strukturerade frågor där frågeställningarna i 

förväg var formulerade med utrymme för spontana frågor under själva intervjutillfället 

(Merriam, 1994). En mobiltelefon fungerade som ljudinspelare under intervjuerna. 

Efter genomförd intervju transkriberades intressanta avsnitt av det inspelade 

materialet och noteringar fördes av övriga avsnitt.  Under transkriberingen 

reducerades talspråkstypiska omtagningar och viss del av talspråket omvandlades till 

skriftspråk för att underlätta tolkning av texten.  

 

Procedur 

Intervjuerna genomfördes på de utvalda företagens kontor. Inför varje intervju 

informerades respondenten muntligt om studiens syfte. Intervjuerna startade med tre 

introducerandefrågor rörande respondenternas ålder, utbildning och verksamma år 

inom organisationsutveckling. De fördefinierade frågorna ställdes i bestämd ordning 

och följdes av olika följdfrågor beroende på respondentens svar. Efter första intervjun 

reviderades den sista frågan bort då den inte kändes relevant för studien. Den typiska 

intervjun tog 30 minuter och som längst tog en intervju 37 minuter och som kortast 20 

minuter. Som avslut på varje intervju ställdes en fråga om det företag som 

respondenten representerar får vara namngivet i uppsatsens litteratur och referenslista.  
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Analysmetod 

Analysen genomfördes med analytisk induktion för att minska risken att påverka 

respondenterna under intervjuerna och för att undvika att bortprioritera data i ett 

tidigt skede. Med analytisk induktion menas att analys av data först sker då 

insamlingen är genomförd (Hartman, 2004).  

Det första steget i analysen var att koda det insamlade materialet genom att 

identifiera intressanta och återkommande begrepp. Detta gjordes genom att läsa 

igenom materialet flera gånger och markera begrepp som återkom. Eftersom 

respondenterna uttryckte sig på olika sätt lästes intervjuerna efter varandra, i olika 

ordning och om igen för att få förståelse för likheter och olikheter i dess innehåll. De 

identifierade begreppen och de utvalda delarna av texten sorterades sedan in i 

kategorier. Då kategoriseringen var färdig valdes rubriker ut till vardera kategori för 

att underlätta analysen av relationer mellan dem i enlighet med den hermeneutiska 

metoden. Rubrikerna bearbetades under analysens gång då förståelse och insikt i 

materialet växte fram. Genom att förstå hur de olika företeelserna hänger samman med 

den teoretiska bakgrunden skapades en analytisk induktiv teori (Hartman, 2004). 

 

Etiskt ställningstagande 

Grundläggande för god forskningssed, enligt Vetenskapsrådet, är att studien utförs 

med respekt för människovärdet och i beaktning för de mänskliga rättigheterna 

(Codex, 2013a). De individer som ska delta i en undersökning skall informeras om 

studien och om vad deras medverkan innebär. Inför denna intervjustudie sändes 

information, i enlighet med etikprövningslagen, ut med e-mail och ett missiv (Codex, 

2013b).  

Eftersom risken finns att respondenten under intervjun upplever minskad kontroll 

över situationen och känner sig tvungen att svara på frågor som denne annars inte haft 

avsikt att svara på fick alla respondenter i intervjustudien muntligen information om 

att de närhelst under intervjun kunde välja att inte svara eller att avbryta sin 

medverkan. Detta fick de även skriftlig information om i missivet som sändes till dem 

inför deras medverkan i studien (Merriam, 1994).  

I genomförd intervjustudie finns inga uppgifter om vilka respondenter som 

deltagit. Resultatet av studien är konfidentiell, vilket innebär att det inte går att 

identifiera vilken respondent som sagt vad. Medverkande företag finns namngivna i 

litteratur och referenslistan efter att respondenterna givit sitt samtycke till detta (Bell, 

2006).  

 

Metoddiskussion 

Det målinriktade urvalet av respondenter upplevdes som givande då samtliga 

deltagare i intervjustudien hade lång erfarenhet inom ämnet organisationsutveckling. 

Det var en fördel att intervjua personer som i kraft av sitt yrke genomfört och deltagit i 

ett större antal förändringsprojekt än vad den gängse medarbetaren i en linjeposition 

har.  

Intentionen att skapa högre reliabilitet genom att använda två respondenter per 

företag var inte tillämpningsbar då varje deltagares kunskapsbas var personcentrerad 
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och företagen inte använde sig av standardiserade metoder utan i hög grad anpassade 

tillämpade metoder och verktyg till varje kunds unika belägenhet och utmaning. 

 Eftersom intervjustudien var delvis strukturerad och bestod av öppna 

fördefinierade frågeställningar och dessutom spontana följdfrågor utgör den en felkälla 

för tillförlitligheten i studien. De öppna frågorna gav en spridning av fokusområden i 

svaren som försökte minskas genom val av följdfrågor. 

Intervjuerna genomfördes i deltagande företags lokaler och skapar genom det 

förutsättning för validitet samtidigt som faktorn att endast en person genomfört 

intervjuerna minskar trovädrigheten för studien (Hartman, 2004). Då det endast är en 

intervjuare och densamme analyserar materialet kan skevhet förekomma omedvetet 

eftersom förutfattade uppfattningar och åsikter kan påverkar intervjun genom tonfall 

och ordalag (Bell, 2006).  

En möjlig svaghet i undersökningen är att endast managementkonsulter har 

intervjuats och inte deras kunder där medarbetares engagemang kan mätas. Ingen av 

respondenterna arbetade med att följa upp varaktigheten i engagemanget hos 

kundernas medarbetare. 

Eftersom ett starkt engagemang i ämnet och egna värderingar kan påverka val av 

litteratur och data finns en risk för skevhet i detta trots att en strävan om att vara 

objektiv varit närvarande under hela arbetets gång. Då det inte finns något etiskt 

alternativ till att göra sitt bästa för att hålla en objektiv och ärlig syn under studien är 

det av vikt att läsaren är medveten om detta (Bell, 2006; Merriam, 1994).  

Författarna som är representerade i bakgrunden till uppsatsen har olika bakgrund 

och kunskapsnivå att utgå ifrån i sin forskning. Melén Fäldt (2010) har skrivit en 

avhandling om förändringsledning med en empiriskstudie av Försäkringskassan som 

grund för sin ståndpunkt i ämnet. Berglund, Karling och Mellbys (2011) uppfattningar 

om engagemang bygger på Berglunds avhandling (Berglund, 2010) kring medarbetares 

medverkan i införande av verksamhetsstrategin Lean baserat på en studie av tre 

företag inom tillverkningsindustrin medan Kotter (2012) är professor i ledarskap vid 

Harvard Business School och har skrivit 17 böcker om ledarskap och 

förändringsledning. Eftersom författarnas erfarenhet inte påverkat dess utrymme i 

uppsatsens bakgrund kan det utgöra en möjlig svaghet.  
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 Resultat  
Det empiriska materialet presenteras här i underrubriker utifrån de kategorier som 

formats under analys och tolkning. Citaten är bitvis omformulerade från talspråk till 

skriftspråk för att underlätta läsarens förståelse.  

För att förtydliga resultatet ska det poängteras att samtliga respondenter har haft 

uppfattningar rörande de kategorier som presenteras. Deras åsikter, formuleringar och 

vad de fokuserat på har skilt sig åt. Där motstående ståndpunkter framförts belyses det 

genom citat. Nedan framkommer min tolkning av vad som framkommit. 

 

Förståelse 

Vikten av att förstå varför en förändring ska genomföras är återkommande i 

intervjuerna och ofta med tyngd på att medarbetare behöver veta hur förändringen 

påverkar dem för att kunna engagera sig. Brist på förståelse för förändring nämns som 

en stark orsak till motstånd till utvecklingsprojekt.  

 
De flesta håller sig skeptiska till den större bilden tills man rätt ut den personliga bilden. 

 

Det tar olika lång tid för individer att skapa en förståelse för nya saker och den tiden 

måste det få ta om målet är att engagera så många som möjligt. 

 
Ge dem tid, jag tror de flesta vill göra ett bra jobb och känna att de bidrar. 

 

För att åstadkomma förståelse hos de negativt inställda medarbetarna kan 

ifrågasättande från deras håll vändas tillbaka till dem själva. 

 
Man behöver ha med några som ifrågasätter för att man vet att man kommer möta dem sen 

ändå. Det gäller att bolla tillbaka frågan - Hur skulle du lösa det? Hur tycker du att vi ska 

göra? 

 

En annan respondent menar: 
 

Man kan försöka hitta en samsyn eller gemensam nämnare mellan vad de negativa 

medbetarna söker i sin roll på jobbet och vad som åsyftas med förändringen. 

 

Eller: 

 
Det handlar om uppmärksamhet. Ger man dem tillräckligt mycket uppmärksamhet, 

tillräckligt mycket belöning och tillräckligt mycket ansvar får man ut det man vill ha. 

 

En annan utväg till att engagera eller i alla fall intressera negativt inställda 

medarbetare är att försöka få med sig de informella ledarna i organisationen för att 

genom dem få med sig de andra. 

 
Det handlar om förtroendekapital – är man osäker själv eller inte riktigt ser hur det fungerar 

och har en kollega man litar på som ser det kan man nog själv tro på det också.  
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Gemensamt för respondenterna är deras upplevelse av att det sällan går att få alla 

medarbetare engagerade i utvecklingsprojekt. 
 

Det är en omöjlig uppgift att tro och ta på sig att ta med alla på tåget. Det kommer alltid vara 

några som sitter i, som man säger, sista vagnen och dem ska man inte lägga för mycket tid 

på utan man ska lägga tid på dem som sitter i vagn ett och två och sen kanske eventuellt 

dem i vagn tre som man kan putta över till andra vagnen. 

 

En annan respondent menar: 

 
Det är människor som är med i utvecklingsprojekt på grund av sin erfarenhet, kunskap och 

kompetens, vilket är jättebra men de kommer inte vara oumbärliga. De som är oumbärliga 

är de som driver engagemanget och de som vill och får med sig andra att vilja göra det här. 

 

Det är av vikt att ledningen förstår bakomliggande orsaker till förändringen för att 

kunna förmedla det vidare i organisationen.   

 
Det är väldigt viktigt att man som ledare i en organisation företräder på rätt sätt eftersom 

folk tenderar att ta efter hur en ledare beter sig. 

 

Dessutom: 

 
Man måste prata med människor på det sättet som dem lyssnar.  

 

Förståelse för målbilden och för syftet till förändringen är en återkommande faktor, 

vikten av att förstå varför.  

 
Jag tror man måste ha en tydlig målbild och sen förankra den genom att få medarbetarna att 

förstå varför det är viktigt att jobba mot den här målbilden och vad deras insatser betyder.  

 

En annan respondent menar: 

 
Du måste få individerna att se nyttan med det de förväntas göra – What’s in it for them?  

 

Sammanfattande reflektion 

Om tid avsätts till att informera medarbetare om hur en kommande förändring 

kommer att påverka dem och informationen lämnas på olika sätt beroende på de 

individuella behov som kan finnas för att ta in det som förmedlas kan förståelse 

skapas. Det behövs dessutom finnas förståelse för förändringen i ledningen då deras 

agerande påverkar medarbetarna. Det är dock inte alla som förstår eller har viljan att 

ens försöka förstå förändringen. För att skapa förståelse hos dem kan försök göras att 

få med de medarbetare som har inflytande, de så kallade informella ledarna, vilka kan 

påverka andra medarbetares inställning.  

Det kan vara en fördel att börja med att identifiera vilka medarbetare som har 

inflytande hos andra medarbetare i en organisation där ett utvecklingsprojekt ska 

genomföras. Genom att prioritera deras förståelse samt ledningens förståelse av 
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projektet bör det underlätta arbetet med att få resterande medarbetare att komma till 

insikt i vad förändringen innebär.  

 

Förtroende 

Både ledare och medarbetare behöver våga för att utveckla förtroende. För att en 

ledare ska delegera ansvar till sina medarbetare måste ett förtroende för individerna 

finnas då det innebär minskad kontroll och risk för att utfallet inte blir som ledaren 

tänkt. Medarbetaren behöver känna att denne har förtroende från ledningen genom att 

få befogenhet till att ta beslut och lyfta problem.   

 
På längre sikt är det förtroende för både förändringen i sig men också för hur förändringen 

hanteras som kan motverka engagemang. […] Om det är en förändring som sker som inte 

alls ligger i linje med vad jag vill göra eller hur jag ser på min identitet i den här 

organisationen eller på organisationens identitet i stort då kommer det vara svårt att 

engagera sig.  

Sammanfattande reflektion 

För att förtroende för förändring, medarbetare och ledning ska finnas måste alla våga 

lita på varandras förmåga och inställning. Återkommande från flera respondenter var 

ordet äkta, att det måste finnas ett äkta engagemang där ledningen vill ha med 

medarbetarna i utvecklingen och inte bara säger det utan att egentligen anse det.   

En tanke som växt fram under reflektion av det som sagts kring förtroende är vad 

som krävs för att medarbetare och ledning ska kunna lita på varandra och om det är 

något som kan skapas om det tidigare förekommit misstroende mellan parterna. 

 

Belöning 

Återkommande i intervjuerna har varit att engagemang skapas av någon form av 

belöning. Vad det är för belöning råder det olika meningar om. Det kan vara: 
 

Synliggör för hela organisationen då någon gör någonting bra så det skapas hjältar. Jag tror 

mer på det än på att få en pott i lönekuvertet.  

 

Eller: 
 

På det mest grundläggande planet är det personlig feedback, muntlig eller skriftlig feedback 

från någon auktoritär figur, oftast chefen. Premiera dem som tar de första stegen, att få dem 

att våga mer eller gå i bräschen för andra som ska våga. 

 

Eller:  

 
Människor drivs av olika faktorer; en lönemodell, middag ihop eller ett erkännande.  

 

Känslan av att känna sig behövd är en annan belöning som en respondent tar upp.  

 
Jag tror engagemang handlar om två delar huvudsakligen; att känna sig behövd och att ens 

arbete betyder någonting är viktiga pusselbitar. Det finns ingenting som är så nedslående för 

medarbetare än att känna att dem inte behövs eller att de inte bidrar. 
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Sammanfattande reflektion 

Belöning och uppskattning påverka medarbetares engagemang. Frågan är vad som ses 

som belöning och som har inverkan att engagera individen. Kanske är det individuella 

värderingar som medarbetare har som påverkar detta och som ska fokuseras på vid val 

av belöning.  

 

Delaktighet 

Alla respondenter nämnde vikten av deltaktighet för att skapa engagemang. 

 
Ju mer ansvar jag själv får ta, ju högre engagemang har jag. 

 

Genom att medarbetare är deltaktiga i utvecklingsprojekt skapas en förståelse för 

varför projektet behövs och vikten av deras egen insats. Om medarbetarna dessutom är 

med från början av projektet underlättar det förankringen i organisationen.  Det går 

inte alltid att involvera alla i ett utvecklingsprojekt utan i vissa fall får deltagare väljas 

ut och sedan representera sina kollegor i projektet. För att få övriga medarbetare att 

känna sig delaktiga i utvecklingen behövs regelbunden återkoppling med information 

om projektet där möjlighet finns att ställa frågor och komma till tals.  

 
Medarbetare får vara med och utveckla och ta fram de nya arbetssätten och vara delaktiga i 

hela resan.  

 

Nivån på det egna ansvaret och på mandatet som medarbetare får av ledarna handlar 

mycket om målet med förändringen. En av respondenterna ansåg att brist på mandat 

och en allt för start hierarki är det största hindret för engagemang hos medarbetare.  
 

Om man snarare blir detaljstyrd än målstyrd då… det är en jättebegränsning.  

 

Och: 

 
Har man tillräckligt med mandat och får bestämma själv, då har man förutsättningarna. 

Sammanfattande reflektion 

Genom att ge mandat och få medarbetarna delaktiga till den grad det är möjligt för 

målet med förändringen skapas engagemang, Ju mer eget ansvar desto större 

engagemang menar många respondenter. Vid reflektion över detta uppstår en tanke 

kring om alla medarbetare engageras av att ta ansvar eller om det kan det vara 

beroende på medarbetarens egen drivkraft.  

 

Uppföljning 

Uppföljning av utvecklingsarbetet är av betydelse för varaktigheten talar de flesta 

respondenter om. På vilket sätt det ska ske och till vilket syfte uppföljningen 

genomförs skiljer dock respondenternas åsikter åt.  

 
Det måste finnas ett bra system, en bra struktur och att man synliggör dem som gör något. 

Jag tror inte på förslagslådor eller grupper som ska utvärdera förslag.  
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Eller:  

 
Man kan jobba med förbättringsförslag och förbättringslistor.  

 

En annan respondent menar: 

 
Om man ska hålla engagemanget uppe så måste förändringsarbetet vara levande, om det 

bara är något som ligger på ett månatligt möte där man går igenom ett par punkter så blir 

det inte ett engagemang. 

 

En respondent belyser: 
 

En förändring som kräver ett bibehållet engagemang, då har det inte blivit rutin, då har det 

inte blivit normalt. Målet är att det nya ska bli det normala. Det ska inte behövas ett extra 

engagemang. Utmaningen är istället att få den förändrade situationen att vara normen.  

 

Vidare talas det om att det inte är förrän medarbetarna ska prestera utifrån resultatet 

av utvecklingsprojektet som det framkommer om de har förstått innebörden av det. 

Det är en sak att arbeta i ett projekt och en annan att börja arbeta efter det nya i sitt 

vardagliga arbete.  

 
Först är det jättekul att vara med i projektet men det är först då det hamnar i linjen som man 

fattar att det handlar om beteenden. 

 

Tid tas upp som en viktig faktor för uthålligt engagemang. Det handlar både om tid 

som behövs för att få alla medarbetare att förstå syfte och mål med utvecklingen och 

det handlar dessutom om tid som behöver dediceras till arbete med 

utvecklingsprojektet och implementeringen av utvecklingens olika delar.  

 
Om man inte ger tid till medarbetare för saker som utveckling som ligger utanför deras 

vanliga arbetsuppgifter är det svårt att få ett engagemang. De flesta medarbetare kan tycka i 

början att man har ett projekt vid sidan av och tycker det är kul men då man ska göra sina 

ordinarie arbetsuppgifter också kan engagemanget tappas av. 

 

Ingen av respondenterna har arbetat med att specifikt följa upp engagemanget hos 

medarbetare som deltagit i utvecklingsprojekt. Orsaken till att detta är att det inte har 

efterfrågats från deras kunder. 

Sammanfattande reflektion 

En stor utmaning för att bibehålla engagemang i utvecklingsarbete är att forma en 

struktur och ett system för uppföljning som gör att förändringen efter hand blir en del 

av vardagen. En del tror på förbättringslådor som bra uppföljning medan andra tror på 

att synliggöra prestationer och individer.  

 

Gott ledarskap 

De övre kategorierna är alla på något sätt relaterade till ledarskapet och samtliga 

respondenter är överrens om att ledarskapet har stor betydelse för medarbetares 

engagemang.  
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Återkommande i flera intervjuer är att det krävs tydlighet i ledarskapet. Dessutom 

nämns vikten av en ärlig och konsekvent insats från ledningen för att synliggöra varför 

medarbetare ska engagera sig. 

 
Engagemang kommer uppifrån. […] Det kan inte bli något om inte ledningen står för vad de 

säger, de måste vara starka i vad de säger för det föds nedåt. Beteendet att förändra beteende 

kommer uppifrån.  

 

En annan respondent menar:  
 

De som är med måste ha tydliga ansvarsområden så att de hela tiden vet vad som är min 

uppgift i det här, vad är det som förväntas av mig, vilka verktyg har jag att tillgå, vem kan 

stödja mig i det här arbetet? 

 

Betydelsen av att ledaren vågar låta medarbetare göra fel är förekommande i 

intervjuerna. Medarbetare måste få försöka och göra sitt bästa utan att vara rädda för 

att det kan leda till negativa konsekvenser.  
 

Det ska vara högt i tak i organisationen att alla faktiskt kan komma med förslag på 

förbättringar utan att det uppfattas som kritik av den befintliga lösningen. […] Man ska 

känna att man kan göra det utan att bli bestraffad. 

 

Genom att medarbetare får känna ansvar och bli medvetna om att resultatet helt är 

beroende av deras insats kan engagemang genereras samtidigt som det kräver mod till 

att våga göra det. 

 
Om mentaliteten hos chefen är att hela tiden försöka få den mindre modiga personen att 

göra sitt bästa kommer man förr eller senare få en person som är självgående. 

 

För att få en varaktig utveckling behöver arbetet vara förankrat på hög nivå, hos högsta 

ledningen.  

 
Det måste finnas ett äkta och ärligt engagemang från högsta ledningen där de satt 

förändringsarbetet på agendan. 

 

Det framkom i alla intervjuer att det inte är några generella modeller eller verktyg som 

skapar engagemang. Varje förändring kräver sin egen resa och sina egna modeller 

utefter de behov och de mål som identifieras i organisationen.  

 
Man skapar inte ett engagemang med Excel, man skapar engagemang med karismatiska 

ledare som går runt och säger rätt saker och det gör man inte med en verktygslåda.  

Sammanfattande reflektion 

Ledarskapet som krävs för att skapa engagemang hos medarbetare i ett 

utvecklingsprojekt ser ut att handla mycket om att se individerna i medarbetarna och 

lyfta dem genom att visa förtroende, ge befogenhet och beröm.   
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 Diskussion 
Eftersom syftet med studien är att undersöka vad som uppfattas som 

framgångsfaktorer till varaktigt engagemang hos medarbetare i en 

organisationsutveckling har diskussionen delats upp i tre kategorier. Varje kategori 

belyser en faktor med underliggande komponenter som uppfattats som avgörande för 

ett varaktigt engagemang. Faktorer och komponenter har formats genom tolkning av 

hur resultatets kategorier hänger samman med den teoretiska bakgrunden varifrån en 

analytisk induktiv teori skapats.  

 

Drivkraft 

Mål 

Ett tydligt och mätbart mål leder till en gemensam syn på varför en förändring behövs 

och är viktig. För att forma den gemensamma synen krävs att information presenteras 

på ett sådant sätt att alla medarbetare förstår dess innebörd. Eftersom medarbetare har 

olika förutsättningar för att förstå och få insikt i målet och dess betydelse krävs att det 

finns tidsutrymme för varderas behov. Vägen mot målet är beroende av 

organisationens unika belägenhet och utmaning. Grundläggande är att inte ett 

företagsövergripande förändringsprogram eller generella verktyg och modeller 

används för att nå målet utan att det istället är behovet i organisationen och målet i sig 

som styr vägen (Beer, Eisenstat & Spector, 1990; Pink, 2010; Rother, 2010).  

Uppmärksamhet 

Genom att synliggöra positiva effekter av förändringen och ge beröm och 

uppmärksamhet förstärks medarbetarens handling och motivationen ökar. Om goda 

exempel från utvecklingsprojektet dessutom lyfts fram av ledningen kan inspiration 

spridas i organisationen (Berglund, Karling & Mellby, 2010; Gyllensten, Palmer & Palm 

Beskow, 2011). 

Belöning  

Det finns en samsyn om att belöning är en nyckel till drivkraft. Åsikterna rörande vad 

som ses som lämplig belöning varierar dock stort. Det rör sig om alltifrån personlig 

återkoppling och erkännande till lön och gemensamma aktiviteter. Pink (2010) trycker 

hårt på att frihet i form av självstyre får all övrig belöning att blekna och bli ointressant.  

 

Gott ledarskap 

Mod 

Viljan och modet till att prova något nytt och samtidigt riskera att utsättas för risken att 

misslyckas kräver en grundtrygghet.  För att skapa förutsättning till att medarbetare 

känner grundtrygghet krävs att ledningen vågar låta medarbetare begå misstag utan 

att kritisera eller bestraffa dem (Berglund, Karling & Mellby, 2011; Bergman & Klefsjö, 
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2007) Det behövs dessutom mod för att ledaren ska lämna över mandat till 

medarbetare och betro dem med befogenhet att agera (Kotter, 2012). Genom att våga 

delegera och skapa förutsättningar i form av nya roller och ansvarsområden möjliggörs 

delaktighet för medarbetare. Delaktighet kan leda till kunskap och insikt samt 

förståelse för vikten av ens egen insats. Det i sin tur kan skapa en känsla av att vara 

behövd och att ens arbete är betydelsefullt, vilket ger förutsättningar för engagemang 

(Beer, Eisenstat & Spector, 1990; Thelander, 2003). 

För att engagemang och utveckling ska kunna bli varaktigt krävs mod till att 

kritiskt reflektera över fel och problem som uppstår (Argyris, 1993). 

Engagemang 

För att skapa förtroende hos medarbetare i en organisationsutveckling krävs ett 

konsekvent, äkta och tydligt ledarskap. Ledarens engagemang påverkar möjligheten 

för förankring av utvecklingsprojektet i organisationen. Dessutom är regelbunden och 

tydlig kommunikation viktig för att få med alla medarbetare i utvecklingsarbetet 

(Kotter, 2012). 

 

Förtroende 

Förståelse 

För att skapa förtroende för utvecklingsprojektet behövs en förståelse för att det är 

nödvändigt och inte kan undvikas hos både ledning och medarbetare. Det behövs 

dessutom finnas dedikerad tid till medarbetarnas utvecklingsarbete för att skapa 

förståelse kring det. Denna tid bör minskas allteftersom förändringen blir en del av 

vardagen (Kotter, 2012). 

Förankring 

Förtroendet för högsta ledningens engagemang i utvecklingsprojekt är avgörande för 

dess framgång och varaktighet. Ledningen måste agera tydligt och stå bakom 

förändringen för att den ska ha möjlighet att förankras i organisationen (Beer, Eisenstat 

& Spector, 1990).  

Förväntningar 

Det behövs en balans mellan medarbetarens förväntningar på organisationen och 

organisationens förväntningar på medarbetaren för att skapa ett förtroende. Det är av 

vikt att ta med i åtanken då ett utvecklingsprojekt planeras (Melén Fäldt, 2010).  

 

Avslutande reflektion 

Sammanfattningsvis behövs tre faktorer för att skapa engagemang hos medarbetare. 

Det krävs drivkraft som skapas genom uppmärksamhet, belöning och målfokusering. 

Det behövs ett engagerat ledarskap där tid dedikerats till utvecklingsarbete och mod 

innehas av ledningen och skapas åt medarbetarna. Dessutom fordras förtroende som 

kreeras genom förankring, förståelse och rätt förväntningar. 
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Framtida forskning 

För att se om de upplevda faktorerna de facto påverkar medarbetares varaktiga 

engagemang behövs en studie omfattande hur medarbetare som varit delaktiga i eller 

berörda av organisationsutvecklingsprojekt upplever sitt engagemang. Eftersom 

respondenterna till den empiriska studien inte upplevt någon efterfrågan på 

uppföljningsprojekt för att mäta engagemang hos medarbetare kan en sådan studie 

kanske skapa efterfrågan för det.  

 

Tack! 

Ett stort tack vill jag rikta till min handledare Jan Perselli som på ett konstruktivt och 

tydligt sätt givit mig återkoppling på mitt arbete. Hans vägledande ord har inte enbart 

hjälpt till att forma min uppsats utan de har även vidgat min förståelsehorisont. Jag vill 

också framföra ett tack till de konsulter som bidragit med sin tid och sin kunskap till 

min studie. Tack! 
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Organisationsutveckling – Varaktigt engagemang i praktiken  

Som självständigt arbete under sista terminen på det beteendevetenskapliga 

programmet vid Mittuniversitetet genomför jag en studie kring engagemang. Studien 

syftar till att undersöka vad det finns för framgångsfaktorer som upplevs skapa 

varaktigt engagemang hos medarbetare i en organisationsutveckling. 

 

För att skapa en bild av vilka faktorer som managementkonsulter upplever bidra till 

varaktigt engagemang hos medarbetare inom organisationsutveckling är min avsikt 

att intervjua respondenter inom företag med bred kompetens och erfarenhet från 

organisationsutvecklingsprojekt. Intervjustudien kommer att omfatta två 

managementkonsulter på vardera tre företag.  

 

Intervjun kommer att ske med hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer. Detta innebär att deltagandet är frivilligt och att du när som helst kan 

stoppa intervjun om du önskar och således avbryta ditt deltagande i studien. Alla 

uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt under vetenskaplig handelning.  

 

Min förhoppning är att undersökningen skall leda till möjliga förbättringar inom 

varaktig organisationsutveckling. Givetvis kommer du att få en kopia av det slutförda 

arbetet.  

 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

Therese Fahlgren 

Student vid Mittuniversitet 

Tfn: 0708 75 70 42 



 

 

 

 BILAGA 2: Intervjufrågor  

1. Vilken utbildningsbakgrund har du? 

2. Hur länge har du varit verksam inom organisationsutveckling? 

3. Hur gammal är du? 

4. Vad upplever du motverkar varaktigt engagemang hos medarbetare? 

5. Vad upplever du tillför varaktigt engagemang hos medarbetare? 

6. Har du några specifika metoder för att skapa engagemang i ett 

organisationsutvecklingsprojekt? 

7. Om ja, vilka är de centrala dragen i de metoderna? 

8. Vilka forskningsrön stödjer metoderna? 

 


