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Organisatoriskt engagemang1
 

 

Aleksandra Karanovic och Ewa Werngren Kähler 

Högskolan i Halmstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle. 

 

Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att undersöka vilka faktorer i den psykosociala arbetsmiljön som 

gynnar det organisatoriska engagemanget samt om kommunikation har någon speciell 

betydelse i detta avseende. Tidigare forskning har påvisat samband mellan psykosociala 

arbetsmiljöfaktorer och organisatoriskt engagemang. Tidigare forskning har även påvisat att 

kommunikation är en betydande psykosocial arbetsmiljöfaktor. Undersökningen är genomförd 

på en gymnasieskola i Södra Sverige. Datainsamlingen bestod av intervjuer och enkäter. 

Totalt utfördes två intervjuer samt en enkätundersökning med 47 deltagare. Resultatet visade 

inget samband mellan organisatoriskt engagemang och de undersökta faktorerna 

kommunikation, socialt stöd, påverkansmöjligheter och utvecklingsmöjligheter. I 

diskussionen framgick det att kommunikation var en betydande faktor som hade samband 

med socialt stöd, påverkansmöjligheter och utvecklingsmöjligheter. 

 

Nyckelord: organisatoriskt engagemang, kommunikation, socialt stöd, påverkansmöjligheter 

och utvecklingsmöjligheter. 
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Organizational commitment2
 

 

Aleksandra Karanovic and Ewa Werngren Kähler 

Halmstad University, School of Health and Society 

 

Abstract 

The purpose of this study was to find possible connections between psychosocial work 

environment factors and if the factors co-occur with organizational commitment and if 

communication have a special significance in this correlation. Other studies have shown a 

positive correlation between psychosocial work environment factors and organizational 

commitment. The earlier studies have also shown that communication is a significant 

psychosocial work environment factor.  The study is conducted in secondary school in the 

south of Sweden. Data were collected through interviews and questionnaires. A total of two 

interviews were conducted, and a survey with 47 participants. The results showed no 

correlation between organizational commitment and communication, social support, decision 

latitude and possibilities of growth. The discussion showed that communication was a 

significant factor as it correlated with the factors social support, decision latitude and 

possibilities of growth. 

 

Keywords: organizational commitment, communication, social support, decision latitude and 

possibilities of growth. 
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Det bör ligga i organisationers allmänna intresse att göra analyser av hur olika psykosociala 

faktorer ser ut och hur de inverkar på de anställdas arbetsprestation. Individen och 

arbetsorganisationen kan ses som två parter vilka är i behov av ett ömsesidigt utbyte för att 

kunna utvecklas och växa. I detta tilltänkta utbyte vill vi väcka tanken om de psykosociala 

faktorerna kommunikation, socialt stöd, påverkansmöjligheter samt utvecklingsmöjligheter 

har en betydande inverkan på det organisatoriska engagemanget. Genom kartläggning av 

samverkande psykosociala faktorer kan organisationer och individer erbjudas bättre 

utvecklingsverktyg. Utvecklingsverktyg som får organisationer att vilja förnya sig och 

medlemmar i organisationer att vilja engagera sig och stanna i organisationen. Det 

organisatoriska engagemanget kan tänkas vara nyckeln till organisatorisk framgång samt 

individens personliga utveckling och välmående. En arbetsmarknad där framgångssträvan 

ligger i att arbetsorganisationer grundas på att organisationen jobbar för individen och 

gemenskapen inom organisationen hellre än att individen själv tar på sig ett (för) omfattande 

ansvar för organisationens presterade resultat. 

 

Samhället i västvärlden genomgick under 1990- talet en förändring som ökade företagens 

internationella expansion, förändringen uppstod bl.a. som en effekt av nyutvecklade 

informations- och kommunikationsteknologi. Den internationella expansion bidrog till att 

marknadskraftens inflytande ökade vilket i sin tur förändrade västvärldens arbetsmarknad. 

Arbetsmarknadens ökade krav på arbeten (och det som skulle presteras på arbetet) var samtida 

med en ökande konkurrens som uppstod kring tillgången av arbeten. De ökade kraven har i 

sin tur lett till en konkurrens förskjutning, vilket innebär att i ”det nya arbetslivet” konkurrerar 

individer i större utsträckning utifrån individuella - istället för kollektiva egenskaper. Detta 

har bidragit till att många av de gemensamma förutsättningarna i den nya typen av arbetsliv 

har försvunnit. Arbetet handlar inte längre om kollektiv nyttighet och gemenskap, istället blir 

arbetet ett personligt utvecklingsprojekt. (Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson & 

Lundberg, 2006). 

     Syftet med denna studie är att undersöka hur organisationer kan påverka engagemanget 

hos de anställda. Rent spekulativt leder detta till ökad lönsamhet för både individ och 

organisation.  

 

Utifrån detta har följande frågeställning tagits fram: 

 Vilka faktorer i den psykosociala miljön gynnar ett starkt organisatoriskt 

engagemang? 

 Vilken speciell betydelse har kommunikation i ovanstående avseende? 

 

En gemensam nämnare för människans utveckling och överlevnad är den sociala, 

kommunikativa kontexten vi lever i. Dahlgren och Dahlgren (1981) konstaterar att människan 

har ett starkt inre behov att få samarbeta med andra människor.  

     I det västerländska samhället hör det även till det normala att vuxna individer identifierar 

sig med- och spenderar en stor del av sin vakna tid på arbetet. Dahlgren och Dahlgren (1981) 

menar vidare att det arbete som utförs i organisationer därför bör innefatta samarbete anställda 

emellan, den psykosociala arbetsmiljön bör vara utformad på ett vis som gynnar kontakt 

mellan anställda. Generellt sätt är människan beroende av en grundläggande kunskap om sin 

omgivning för att kunna skapa sig en helhetssyn på sin situation och på så sätt veta vad denne 

förväntas prestera. För att kunna fylla detta behov hos individen samt ge denne möjlighet att 

påverka sin arbetssituation är en fungerande kommunikation i alla organisationer nödvändig. 

Ett antal undersökningar har gjorts kring organisatoriskt engagemang och dess 

inverkansfaktorer. Begreppet organisatoriskt engagemang definieras som den grad av affektivt 

engagemang som en organisations medlemmar har gentemot sin organisation (van den Hooff 
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& de Ridder, 2004). Van den Hooff och de Ridder (2004) visar i en studie att organisatoriskt 

engagemang och kommunikationsklimat är två faktorer som har en signifikant positiv 

inverkan på graden av kunskapsdelning inom en organisation. Undersökningen utfördes i fem 

olika organisationer (med ett totalt deltagarantal på 417 personer) med hjälp av fyra olika 

etablerade frågeformulär. Van den Hooff och de Ridder (2004) menar vidare att i dagens 

samhälle är en av de stora framgångsfaktorerna i organisationer just att ha tillgång till en stor 

kunskaps-/kompetensbank. Om organisationer på ett effektivt sätt lyckas utnyttja den kunskap 

som finns i organisationen och samtidigt får anställda att engagera sig organisatoriskt, kan 

denna gynnsamma kombination bidra till ökad organisatorisk framgång. Organisatorisk 

framgång är i sin tur en faktor som är nära sammanlänkad med hur ledningen i organisationer 

kommunicerar samt med hjälp av andra faktorer motiverar anställda till att prestera. Två 

liknande enkätundersökningar (som Van den Hoff och Riders) har gjorts. Resultat av dessa har 

visat att dålig organisatorisk kommunikation har en negativ inverkan på organisatoriskt 

engagemang hos anställda (Kramer, 1999; Rodwell, Kienzle & Shadur, 1998). Yousef (2000) 

utförde en studie som visade ett positivt signifikant samband mellan organisatoriskt 

engagemang och anställdas prestation i arbetet. Undersökningen utfördes i sammanlagt 30 

olikartade, större arabiska organisationer. Undersökningsunderlaget innefattade 430 besvarade 

frågeformulär. 

 

Psykosocial arbetsmiljö är samspelet mellan individ och miljö på en arbetsplats, där individen 

påverkar miljön och miljön påverkar individen. Den psykosociala arbetsmiljön innefattar inte 

de fysiska aspekterna av arbetet utan istället arbetets upplägg, ledningen och de relationer som 

finns mellan medarbetarna. (Jeding et al., 1999).  Enligt Angelöw (2006) bidrar en bra 

psykosocial arbetsmiljö till bättre hälsa hos anställda, ökat välmående samt en effektivare 

organisation. Angelöw (2006) menar vidare att god psykosocial arbetsmiljö även kan ses som 

en konkret framgångsindikator i högpresterande organisationer.  

     I en studie utförd av He, Lai och Lu (2011) undersöktes sambandet mellan socialt stöd och 

den anställdes grad av organisatoriskt engagemang. Undersökningen utfördes med etablerade 

och standardiserad frågeformulär. 210 personer anställda i kinesiska hotellorganisationer 

deltog i undersökningen. Resultatet visade att den typ av socialt stöd som var av störst 

betydelse för den anställdes organisatoriska engagemang var det stöd som gavs från 

överordnade samt medarbetare i den anställdes organisation. Jeding et al. (1999) betonar 

också vikten av erhållet socialt stöd på arbetet. Enligt Jeding et al. (1999) är det sociala stödet 

en betydelsefull psykosocial variabel för individens upplevda hälsa och trivsel i 

organisationen. Detta i sin tur är faktorer som har en positiv inverkan på anställdas effektivitet 

i arbetsutförandet. (Jeding et al., 1999). Rhoades och Eisenberger (2002) förstärker 

ovanstående resonemang i en utförd metaanalys. Resultat visade att de anställdas uppfattning 

om deras organisatoriska engagemang påverkas starkt av kvalitén på det sociala stöd som de 

erhåller från organisationen.  

     I en metaanalys gjord av Syventek, Goodman, Benz och Gard (1999) visar resultatet att 

stödjande relationer (i kontexten av uppbyggnad av samarbetande organisationsteam) har ett 

signifikant positivt samband med prestation och reducering av stress. Vidare har Kraimer, 

Seibert, Wayne, Liden och Bravo (2011) genom en utförd enkätundersökning funnit stöd för 

ett positivt samband mellan anställdas utvecklingsmöjligheter samt deras prestation på arbetet 

(en förutsättning för detta samband var dock att det inom den anställdas organisation fanns 

möjlighet att ”karriär klättra”). Studien visade även att den anställdes möjlighet till samarbete 

med ledningen samt möjlighet till karriärs mentorskap var två fördelaktiga psykosociala 

arbetsmiljöfaktorer. Faktorerna var nämligen positivt relaterat till den anställdes upplevda stöd 

för utvecklingsmöjligheter inom organisationen.  

     Individens upplevda psykosociala arbetsmiljö och dennes arbetsprestation kan även 
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påverkas av-/bero på hur hög grad av påverkansmöjlighet den anställde har i sitt arbete. 

Niedhammer, Chastang och David (2008) gjorde en omfattande enkätundersökning i 

Frankrike där 24 486 personer deltog. Resultatet visade att en låg grad av 

påverkansmöjligheter är en hög riskfaktor för anställdas grad av upplevd ohälsa samt 

sjukfrånvaro på arbetet. 

 

De slutsatser som kan dras av ovanstående studier är att den psykosociala arbetsmiljön är 

betydelsefull för människors välmående och prestation på arbetet. Bra arbetsprestationer 

bidrar i sin tur till organisationers lönsamhet och utveckling. 

 

Organisatoriskt engagemang 
Organisatoriskt engagemang kan definieras som en generell affektiv respons gentemot en 

organisation. Denna affektiva respons uppstår som ett resultat av anställdas generella 

helhetsuppfattning av deras grad av socialt engagemang i deras organisation. Den 

helhetsuppfattning som finns i organisationen förväntas ha en inverkan på de beteenden som 

anställda uppvisar i syfte att uppnå det som är bäst för organisationen (Bjarnason, 2009). Det 

organisatoriska engagemanget definieras också som den grad av individuell tillfredsställelse 

och den samhörighetskänsla som den anställde upplever i sin organisation. Det 

organisatoriska engagemanget handlar om det jobb som den anställde utför i organisationen 

med hjälp av sin inre drivkraft och vilja. Bjarnason (2009) visar i sin studie att det 

organisatoriska engagemanget inte motiveras av externa materiella belöningar som finns i den 

anställdes arbetsmiljö.  

 

Studier av Meyer och Allen (2007) har resulterat i identifiering av tre olika typer av 

organisatoriskt engagemang:  

     Den första dimensionen är affektivt engagemang. Det affektiva engagemanget är en 

dimension där engagemanget innefattar att identifiera sig med- och engagera sig i 

organisationen på ett emotionellt plan. Den anställda upplever sig ha en emotionell 

anknytning till organisationen. Affektivt engagemang motiverar individen till att i framtiden 

vilja vara fortsatt anställd i organisationen. 

     Pågående engagemang är den andra identifierade dimensionen. Dimensionen innefattar om 

individen skulle vilja lämna organisationen så skulle detta upplevas som högst ofördelaktigt 

för dennes personliga kompetensutveckling. Detta i sin tur skapar en känsla hos individen där 

denne upplever ett behov av att fortsätta vara en del av organisationen. 

     Den tredje definierade dimensionen är normativt engagemang, dimensionen handlar om att 

den anställda engagerar sig i de normer som är etablerade inom organisationen. Högt 

normativt engagemang innebär att den anställde har upplevelse av att organisationens normer 

bidrar positivt till den anställdes vilja att fortsätt vara anställd i organisationen. 

Organisationens normer och den anställdes egna normer upplevs av den anställde som 

överensstämmande.   

 

Chen, Silverthorne och Hung (2006) genomförde en studie med hjälp av frågeformulär, där 

urvalet bestod av både chefer och medarbetare från olika organisationer. Studien innefattade 

300 personer och syftade till att undersöka om organisatorisk kommunikation samt 

organisatoriskt engagemang hade någon inverkan på anställdas upplevda stress på arbetet och 

de anställdas arbetsprestation. Resultat visade att en hög grad av organisatorisk 

kommunikation hade ett positivt samband med en hög grad av organisatoriskt engagemang 

och den anställdes prestation i arbetet. Vidare visades det även att anställdas upplevda stress i 

arbetet inte hade något signifikant samband med varken organisatorisk kommunikation eller 

med prestation i arbetet. 

http://occmed.oxfordjournals.org/search?author1=Isabelle+Niedhammer&sortspec=date&submit=Submit
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     Chen, Silverthorne och Hungs studie är bara en av flera studier som påvisar 

kommunikationens betydelse i organisationer. I nedanstående text beskrivs olika aspekter av 

kommunikation. 

 

Kommunikation 

Kommunikation kan definieras som överföring/utbyte av information. Kommunikationen är 

en process där en person, grupp eller organisation är sändare. Denna sändare överför en typ av 

information (ett budskap) till en annan person, grupp eller organisation som då blir 

informationens mottagare. (Kaufman & Kaufman, 2010). Kommunikation kan även definieras 

som en överföringsprocess av information där människor på ett gemensamt sätt reglerar deras 

sociala omgivning (Trenholm & Jensen, 2008). 

 

Kommunikation kan ses som den mest centrala och avgörande processen för om en 

organisation ska lyckas prestera eller ej. Det är genom kommunikation som anställda får reda 

på vad ledningen förväntar sig att de ska prestera på jobbet, får veta hur de ska utföra sina 

arbetsuppgifter samt blir medvetna om hur andra uppfattar deras prestationer. (Likert, 1993, 

Schuler, 1995). 

    Orpen (1997) gjorde en enkätundersökning på 135 chefer vid 21 olika företag och bekräftar 

i denna studie ovanstående resonemang, dvs. att en välfungerande kommunikation i 

organisationer är av stor betydelse. I studien visar resultatet även på ett positivt signifikant 

samband mellan variabeln ”kommunikations engagemang” och anställdas 

arbetstillfredsställelse samt deras grad av motivation i arbetet. 

 

Kommunikation kan ses som processen för att interaktion mellan människor ska ske. I 

kommunikationsprocessen är informationen innehållet i denna process, dvs. information är 

det som utbyts i kommunikationsprocessen. (Larsson, 2008). 

 

     Den kommunikativa basmodellen. Mathematical Theory of Communication är namnet 

på den ursprungliga kommunikationsmodell som utvecklades 1949 av Claude Shannon och 

Wharren Weaver (ref i Fiske, 1997). Shannon och Weavers modell är egentligen teknologisk, 

den utvecklades för att beskriva hur informationsteknologin fungerar, t.ex. hur telefonen eller 

radiovågarna, förmedlar budskap. (Fiske, 1997).  

 

Komponenterna i den kommunikativa basmodellen kan beskrivas enligt följande: 

Informationskällan är det ursprungliga meddelandet som ska förmedlas samt beslutar vilket 

meddelande som ska sändas iväg. Det utvalda meddelandet omvandlas av sändaren som väljer 

vilken typ av kanal meddelandet ska sändas iväg genom. Meddelandet kan till exempel sändas 

via talarens mun, signalen utgörs av de ljudvågor som passerar genom luftens kanal och den 

lyssnande individens öra är mottagaren. Destinationen är den som tar emot meddelandet. 

Modellen tar även upp komponenten brus, komponenten innefattar störningar som kan finnas 

i signalen mellan sändaren och mottagaren och som inte kommer ifrån informationskällan. 

(Fiske, 1997). 

 

Många efterföljare (inom kommunikationsområdet) anser att feedback är en värdefull 

komponent i en kommunikationsprocess. I kommunikationsprocessen menar Dimbleby och 

Burton (1999) att det ges möjlighet till respons på det översända meddelandet. Fiske (1997) 

menar att responsen tyder på att sändaren kan anpassa sitt meddelande till mottagarens behov 

och gensvar. 

 

Kommunikationsprocessen är en tvåvägskommunikation och består enligt Kaufmann och 
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Kaufmann (2010) av sändare och mottagare samt fyra stycken huvudkomponenter: 

     Kodning är individens avsikt att framföra en idé eller tanke om vad organisationen vill. 

Detta sker muntligt eller skriftligt via individens ordval. Kodningen sker via en kanal.  

     Via kommunikationskanalerna kodas budskapet, och det gemensamma målet för all 

kommunikation är att via kommunikationskanalerna sända den kodade informationen på ett 

sådant vis så att det mottages så nära dess ursprung som möjlig av den önskade mottagaren.    

     Avkodning sker när informationen nått fram till mottagaren. Mottagaren översätter 

förmedlat budskap till sin egna begripliga form.  

     Feedback är det sista som sker i kommunikationsförloppet. Det är här mottagaren 

returnerar ett meddelande till avsändaren. Feedback ger avsändaren möjlighet till eventuella 

korrigeringar. 

 

Organisatorisk kommunikation 

Begreppet organisatorisk kommunikation innefattar både organisationens rådande 

kommunikationsklimat (dvs. den grad av kvantitet och kvalitet som den organisatoriska 

kommunikationen upplevs ha av dess medlemmar) samt de olika typer av 

kommunikationskanaler som används inom organisationen (Van den Hooff & de Ridder, 

2004). 

     Organisationskommunikation innefattar alla kommunikativa handlingar och interaktioner 

som ryms inom en organisation. Kommunikationen inom en organisation kan struktureras och 

delas in på olika sätt: den interna och externa kommunikationen samt den formella - och 

informella kommunikationen. (Larsson, 2008). 

 

     Intern kommunikation. Intern kommunikation har definierats som det budskapsmönster 

och de mänskliga interaktioner som sker i kontexten av en organisation (Kreps, 1990). 

Richmond & McCroskey (2005) har delat in den interna kommunikationen i sex olika typer 

av organisationsfunktioner:  

     Den informativa funktionen handlar om att se till så medarbetarna har tillräcklig och 

relevant information för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Informationen kan komma 

uppifrån, nedifrån eller vertikalt från andra medarbetare.  

     Den regulativa funktionen handlar om kommunikation kring regler, normer, policy och 

värderingar (dvs. det som styr tänkandet och handlandet i organisationen).  

     Integrationsfunktioner syftar till att fokuset läggs på att kommunicera hur koordinering av 

uppgifter ska gå till (dvs. arbetstilldelning, gruppkoordinering eller att få anställda att arbeta 

mot gemensamma organisationsmål).  

     Ledningsfunktionens fokus ligger i att kommunicera ut hur medarbetarna ska göra för att 

nå målen. Denna process gynnas av att ledningen lär känna medarbetarna och skapar goda 

relationer med dem.  

     Den övertalande funktionen, denna funktion är en följd av ledningsfunktionen, här handlar 

funktionen om att ledning vid behov vill kunna övertala eller påverka medarbetarna att göra 

något särskilt.  

     Socialiseringsfunktionen är den mest centrala funktionen då den handlar om individens 

överlevnad i organisationen. Funktionen syftar till att individen ska bli integrerad i 

organisationens befintliga kommunikationsnätverk och därigenom lära sig vem de ska gå till 

för att få tillgång till information. Denna funktion innefattar även att individen ska förvärva 

lärdom av vad som får sägas, d.v.s. vilka informella normer som är aktuella.  

 

En välfungerande intern kommunikation kan enligt Eriksson (2005) skapa ett flertal 

gynnsamma effekter inom en organisation. God intern kommunikation gynnar anställdas: 

helhetsbild av organisation, den gemensamma strävan mot uppfyllande av uppsatta 
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organisationsmål, arbetsmotivationen samt utvecklingsmöjligheterna. Väl fungerande intern 

kommunikation kan även bidra till ökad decentralisering och delegering i organisationen 

möjliggörs och att utgångspunkten för att fatta beslut blir bättre.   

     Eriksson (2005) menar vidare att det finns tre olika typer av kommunikationskanaler som 

kan användas vid intern kommunikation: skriftliga, muntliga och elektroniska. Skriftliga 

kanaler är de kanaler där information som förmedlas tryckt på papper eller något annat 

material, exempelvis nyhetsbrev, pm och rapporter. Elektroniska kanaler är alla kanaler som 

förmedlas genom elektroniska meddelandesystem (e-post, telefonkonferenser, intranät, 

databaser etc.). Muntliga kanaler används när människor möts och har direkt kontakt med 

varandra. Muntliga kanaler består exempelvis av möten (planerade eller informella), 

konferenser, utbildningar eller seminarier. 

 

     Formell och informell kommunikation. Kommunikation kan delas in i två olika typer, 

formell och informell. Begreppet formell kommunikation innefattar alla de kommunikativa 

aktiviteter organisationsledningar organiserar och förutsätter att anställda ska utföra. Den 

formella kommunikationens utformning är beroende av den aktuella organisationens struktur. 

Informell kommunikation är all den kommunikativa interaktion som medarbetare skapar vid 

sidan av den formella kommunikationen. Informell kommunikation infattar både verbala - och 

icke verbala kommunikationsuttryck. (Larssson, 2008). 

 

     Öppet och tydligt kommunikationsklimat. Kommunikation är ofta sedd som den 

viktigaste processen i ledning och styrningssammanhang (Hård af Segerstad, 2002). Norén 

(2001) menar att relationen mellan chef och medarbetare gynnas av att arbeta för en öppen 

och tydlig kommunikation. Begreppet öppet kommunikationsklimat innebär att det finns 

förutsättningar för en öppen dialog mellan individer på företaget.  

    I ett öppet kommunikationsklimat respekteras inte enbart de positiva 

kommunikationsaspekterna utan även svårlösta frågor och oenigheter som finns inom 

organisationer. Genom att ha ett öppet kommunikationsklimat skapar det möjligheter för 

medarbetare att framföra sin åsikt. Detta är viktigt vid eventuella omorganisationer då 

medarbetarna anses vara de som vet vilka åtgärder som behöver genomföras i arbetet. 

(Hagermann, 1990). Hagermann (1990) menar att ett öppet kommunikationsklimat inte är 

möjligt om chefen inte är tillgänglig och visar öppenhet gentemot medarbetarna.  

 

Enligt Bruzelius och Skärvad (2004) är det även viktigt att en ledare är tydlig i sin 

kommunikation med medarbetarna för att de skall vara införstådda med organisationens mål 

och förväntningar. Medarbetaren känner därigenom också ett större engagemang och får en 

tydligare helhetsbild för hur de i sin tur kan bidra till organisationen på bästa sätt. Genom en 

tydlig kommunikation blir det en gynnsam effekt för både organisation och medarbetare samt 

ökad prestation hos medarbetaren.  

 

Socialt stöd 

Socialt stöd är det stöd (hjälp, information) som individen får från sin omgivning. Socialt stöd 

kan delas upp i tre olika dimensioner när det gäller källor till varifrån individen erhåller sitt 

sociala stöd. På sin arbetsplats så kan det finnas två olika typer av stöd: stöd från 

överordnande (främst från ledningen) samt stöd från medarbetare. Utöver dessa två 

dimensioner så kan socialt stöd även erhållas utanför arbetet från familj och vänner. (Jeding et 

al., 1999).  

House (1981, ref. i Landy & Conte, 2010) menar att det finns fyra olika typer av socialt stöd 

på en arbetsplats. Instrumentellt stöd är det stöd som innebär direkt hjälp. Detta stöd sker ofta 

naturligt mellan medarbetarna. Instrumentellt stöd kan vara en medarbetare som ser att en 
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kollega behöver paus och då föreslår en promenad på lunchen. Emotionellt stöd handlar om 

att den som ger stödet är intresserad, förstående och bryr sig om samt känner sympati för en 

annan persons problem. Det emotionella stödet förses ofta av en terapeut eller en 

familjemedlem. Informativt stöd innefattar att ge information för att hjälpa medarbetare att 

lösa problem, ofta tillhandahålls detta stöd av en mer professionell person. Bedömningsstöd är 

feedback om en persons funktionalitet. Feedbacken bör syfta till att höja den andre personens 

självkänsla. Bedömnings stöd ges oftast av någon familjemedlem, nära vän eller någon annan 

medlem av en stödgrupp.   

 

Waldenström och Härenstam (2006) har identifierat socialt stöd som en positivt bidragande 

faktor till skapandet av en god psykosocial arbetsmiljö i organisationer. Att ledningen deltar i 

diskussioner med anställda samt med hjälp av sitt sätt att kommunicera bidrar till att det finns 

en tydlig ansvarfördelning i organisationen är två faktorer som bidrar positivt till bra 

arbetsförhållanden. Waldenström och Härenstam (2006) menar vidare att ett kollektivt ansvar 

för organisationens prestation samt att anställda hjälper varandra vid hög arbetsbörda också är 

faktorer som gynnar goda arbetsförhållanden. 

 

Påverkansmöjligheter   
Begreppet påverkansmöjligheter kan likställas med begreppet kontroll i arbetet. Kontroll i 

arbetet har definierats i krav, kontroll och stödmodellen (Karasek, 1979; Karasek & Theorell, 

1990; ref. i Berggren & Josefsson, 2010, Jeding et al, 1999). Begreppet kontroll kan delas in i 

tre olika delar: uppgiftskontroll, deltagande i beslutfattning, och färdighetskontroll.  

     Med uppgiftskontroll menas hur stort upplevt handlingsutrymme den anställde har över att 

själv kunna utöva inflytande över hur planeringen av arbetsdagen ska se ut. Det innebär även 

att den anställde väljer hur denne vill utföra arbetsuppgifterna. (Jeding et al., 1999). 

     Deltagande i beslutsfattning syftar till i vilken grad individen har beslutsutrymme att kunna 

delta och påverka organisationen kring arbetet, arbetstider och förändringsarbete. Information 

är en viktig faktor i deltagandet för att kunna förstå och förutsäga hur arbetsbelastningen 

kommer att se ut och då hur individen kan fatta korrekta och informativa beslut (Jeding et al., 

1999). 

     Färdighetskontroll (skicklighet i arbetet) handlar om ett kontrollbegrepp som berör 

individens kunskaps- och färdighetsanvändande i arbetet. Exempel på detta är att: inte ha ett 

repetitivt eller monotont arbete, ha möjlighet att lära sig något nytt i arbetet och ha kreativa 

eller problemlösande inslag i arbetet. En betydande faktor är även att organisationen tar till 

vara på individens bakgrund och utbildning för att på så sätt maximera potentialen och att inte 

riskera ohälsa. Organisationen ska även se till att individen får utöva den kunskap som denne 

besitter för att kunna visa sin skicklighet i arbetet (Jeding et al, 1999).  

 

Utvecklingsmöjligheter inom organisationen 
Organisatoriskt stöd för utvecklingsmöjligheter definieras som den anställdes generella 

uppfattning angående om dennes organisation erbjuder program och möjligheter som gör det 

möjligt för den anställde att utveckla sin kompetens och ledarskapsförmåga (Kazlowski & 

Farr, 1988).  

 

Upplevd möjlighet till karriärsutveckling definieras som den anställdes uppfattning av i vilken 

utsträckning dennes arbetsuppgifter matchar personens intressen till att ”karriärsklättra” eller 

uppnå andra uppsatta mål inom den aktuella organisationskontexten. Denna definition 

innefattar att varje anställds uppfattning är subjektiv angående om organisationen erbjuder 

möjlighet till karriärsutveckling eller ej. (Kraimer, Seibert, Wayne, Liden & Bravo, 2011). 
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Utifrån ovanstående inledning och teoretiska referensram kring psykosociala faktorers 

betydelse för det organisatoriska engagemanget, har en mer specifik frågeställning 

uppkommit: 

 Finns det något samband mellan organisatoriskt engagemang och kommunikation, 

socialt stöd, utvecklingsmöjligheter samt påverkansmöjligheter i den undersökta 

organisationen? 

 Är ledningens uppfattning angående eventuella samband mellan det organisatoriska 

engagemanget och andra undersökta psykosociala faktorer överensstämmande med de 

anställdas uppfattning i den undersökta organisationen? 

 

Metod 

Försökspersoner 

Urvalet bestod av 68 lärare (i studiens enkätdel) samt två rektorer (i studiens intervjudel). 

Undersökningen hade ett bortfall på 21 personer (dvs. undersökningen hade ett deltagande på 

47 personer). Deltagarna var av båda manligt och kvinnligt kön samt i varierande ålder mellan 

25 och 65 år (denna information fick undersökningsledarna från en av rektorerna). Faktorerna 

kön och ålder har dock ej efterfrågats i de utdelade frågeformulären på grund av anonymitets 

skäl. Deltagarna var anställda på en gymnasieskola i Södra Sverige. 

 

Material/ apparatur 

I den kvantitativa delen av undersökning användes en enkät som omfattade fem olika 

frågeformulär (Bilaga 1). Frågeformuläret om kommunikation utformades av 

undersökningsledarna. Varje fråga i kommunikationsformuläret innehöll fem olika 

svarsalternativ. 

     Resterande fyra frågeformulär: organisatoriskt engagemang (Allen & Meyer, 1990), socialt 

stöd (Dallner et al., 2000), påverkansmöjligheter och utvecklingsmöjligheter 

(personalbarometer, Högskolan i Halmstad, 2005) var standardiserade och etablerade 

formulär, frågeformuläret om organisatoriskt engagemang översattes dock från engelska till 

svenska. De fyra etablerade och standardiserade frågeformulären hade en svarsskala mellan  

1 - 6.  

 

Alphavärde är ett värde som mäter sambandet mellan frågorna i ett frågeformulär, dvs. hur 

lika deltagarna besvarar frågorna inom varje enskild undersökt faktor. Ett alphavärde på 0,70 

eller högre anses vara bra då det indikerar att frågorna inom varje enskild undersökt faktor 

mäter samma sak. Studiens alpha värden för det undersökta faktorerna visas i nedanstående  

tabell: 
 

Cronbach´s  Alpha   N 

Organisatoriskt engagemang                                 0,56   24 

Kommunikation                                                     0,88 9 

Socialt stöd                                                            0,79 9 

Påverkansmöjligheter                                            0,41 6 

Utvecklingsmöjligheter                                         0,69 7 

n= antal enkätfrågor för varje enskild undersökt faktor. 

 

Till intervjudelen av undersökning utformades en intervjuguide. Intervjuguiden bestod av nio 

grundfrågor, några utav grundfrågorna hade följdfrågor. Intervjufrågorna speglade studiens 

fem undersöknings variabler: organisatoriskt engagemang, kommunikation, socialt stöd, 

påverkansmöjligheter och utvecklingsmöjligheter.  
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Procedur 

Undersökningen påbörjades med telefonkontakt med två av skolans rektorer som tillfrågades 

om de samt lärarna (som de ansvarade för på gymnasieskolan) var villiga att ställa upp. De 

tillfrågade rektorerna och lärarna var villiga att ställa upp. En vecka efter den inledande 

telefonkontakten så fastställdes tid för intervjuer och datainsamling enligt de två rektorernas 

önskemål. Därefter genomfördes intervjuer samt utlämning och insamling av enkäten. 

Intervjuerna tog ca 30 minuter att genomföra. Enkäter delades ut och samlades in i samband 

med de två genomförda rektorsintervjuerna. 

  

Innan deltagarna besvarade enkäten informerades de muntligt av undersökningsledarna samt i 

medföljande informationsbrev om att allt material skulle behandlas konfidentiellt och 

anonymt samt att deras deltagande var frivilligt. De två rektorerna blev muntligt informerade 

om motsvarade information och fick även veta att intervjun skulle spelas in. Innan en intervju 

påbörjades tillfrågades aktuell intervjuperson om ett godkännande. 

 

Design och analysmetod 

Enkäternas siffervärden sammanställdes och resultatet behandlades sedan i datorprogrammet 

SPSS. I SPSS genomfördes det korrelationstest och regressionstest (Brace, Kemp, Snelgar, 

2006). Resultatet visar även på vilka medelvärden och standardavvikelse som fanns i de olika 

undersökta faktorerna. Korrelationstestet och regressionstestet valdes som analysmetod i 

denna undersökning då det syftar till att undersöka om det finns ett samband mellan 

organisatoriskt engagemang samt de övriga fyra undersökta faktorerna (dvs. kommunikation, 

socialt stöd, påverkansmöjligheter och utvecklingsmöjligheter).  

 

Vid analysen av de transkriberade intervjuerna användes metoden ”constant comparative 

method to analyze”. Den går till så att samtliga intervjuer först görs om till individuella 

profiler, dvs. en sortering av relevanta citat görs och kopplas till de fem undersökta 

psykosociala variablerna enligt frågeställningarna. Därefter sammanställs de individuella 

profilerna och bildar en gemensam profil. Alla citat sammanställs och utgör slutgiltiga 

enheter, varje citat kommer att hamna under en av de specifika temakategorierna och utifrån 

detta kommer det kunna dras slutsatser om vilka övergripande huvudresultat som intervjuerna 

har påvisat (Maykut & Morehouse, 1994). 

 

Resultat 

Enkätresultat 

Tabellerna redovisar resultatet av den utförda studien. Resultatet består av medelvärden och 

korrelationstester (pearsons r) för de undersökta faktorerna: organisatoriskt engagemang, 

kommunikation, socialt stöd, påverkansmöjligheter och utvecklingsmöjligheter. 

 

Tabell 1: medelvärde (M), standardavvikelse (Sd) samt antal personer (N) på faktorerna: 

organisatoriskt engagemang, kommunikation, socialt stöd, påverkansmöjligheter och 

utvecklingsmöjligheter. 
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Tabell 1 
Faktorer      M      Sd    N 

Organisatoriskt engagemang  3,20 0,33 47 

 

Kommunikation 

 

2,60 

 

0,60 

 

47 

 

Socialt stöd 

 

4,11 

 

0,60 

 

47 

 

Påverkansmöjligheter 

 

2,52 

 

0,42 

 

47 

 

Utvecklingsmöjligheter 

 

2,43 

 

0,47 

 

47 

    

 

Värdena för standardavvikelsen är låga för alla de undersökta faktorerna, dvs. spridning i de 

olika enkätsvaren är liten. Detta innebär att många av deltagarna har besvarat frågorna på ett 

likartat sätt, mest likartat har deltagarna svarat när det gäller faktorn organisatoriskt 

engagemang.  

 

Tabell 2: Resultatet av de utförda korrelationstesterna. Resultatet i tabellen visar inte på något 

signifikant samband mellan organisatoriskt engagemang och övriga undersökta faktorer: 

kommunikation, socialt stöd, påverkansmöjligheter samt utvecklingsmöjligheter. 

 

Tabell 2 
 Organisatoriskt 

engagemang 

Kommunikation Socialt 

stöd 

Påverkans 

möjligheter 

Utvecklings 

möjligheter 

Organisatoriskt engagemang 

 

Kommunikation                                             

 

0,001 

0,02  

0,11 

0,19 

0,001 

 

0,42** 

0,47** 

0,45** 

0,02  

0,42** 

 

 

0,31* 

0,11 

0,47** 

 

 

0,56** 

0,19 

0,45** 

0,31* 

0,56** 

 

Socialt stöd   

 

Påverkansmöjligheter 

 

Utvecklingsmöjligheter  

*= P –värde < 0.05 

**= P –värde < 0.01 

 

 Resultatet i tabellen visar dock på ett signifikant samband mellan faktorerna: 

     Kommunikation och socialt stöd, påverkansmöjligheter samt utvecklingsmöjligheter. 

     Socialt stöd och utvecklingsmöjligheter. 

     Påverkansmöjligheter och utvecklingsmöjligheter. 

 

Alla de signifikanta sambanden var positiva vilket innebär att en högre grad av den ena 

faktorn även medför en högre grad av den andra signifikanta faktorn. 

 

En regressionsanalys gjordes på beroende variabeln organisatoriskt engagemang och de 

oberoende variablerna: kommunikation, socialt stöd, påverkansmöjligheter och 

utvecklingsmöjligheter. Regressionsanalysen gjordes för att undersöka den sammanlagda 

effekten av kommunikation, socialt stöd, påverkansmöjligheter och utvecklingsmöjligheter på 

organisatoriskt engagemang. Resultatet visade att organisatoriskt engagemang varken kunde 

förklaras av någon av de variablerna som undersöktes eller av deras sammanlagda effekt.  

Nedanstående cirkeldiagram redovisar resultat i frågorna 43 och 44 av undersökningsledarnas 
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egenutformade frågeformulär om kommunikation. Frågorna har inte sammanställts i SPSS då 

inget av de fem svarsalternativen kan kategoriseras på en femgradig skala. Det som redovisas 

från de fem olika svarsalternativen, är hur många procent av deltagare som valt respektive 

svarsalternativ. Frågorna valdes att ta med i undersökningen då de tar upp en intressant aspekt 

av hur kommunikationen i organisationen ser ut. 

 

Cirkeldiagramsresultatet (frågorna nummer 43 och 44 i frågeformuläret om kommunikation) 

visar att lärarna anser att organisationens kommunikation består av: till 8,5 % nästan alltid 

formell information, till 17 % oftast formell information, till 62 % lika delar formell och 

informell information, till 10,5 % oftast informell information, till 2 % nästan alltid informell 

information. Vidare visar resultat att när lärarna tar initiativet till kommunikation med någon 

utav sina kollegor (både medarbetare och ledning) så riktar den sig: till 17 % nästan alltid till 

medarbetare, till 53 % oftast till medarbetare, till 30 % lika ofta till medarbetare och ledning 

samt att 0 % av kommunikationen riktas oftast till ledningen eller nästan alltid till ledningen. 

 

 
 

Intervjuresultat 

Analyssvaren kategoriserades enligt de undersökta psykosociala faktorerna. De undersökta 

faktorerna redovisas en och en. Resultatet nedan kommer att framställa exempelcitat inom de 

undersökta psykosociala faktorerna organisatoriskt engagemang, kommunikation, socialt stöd, 

påverkansmöjligheter och utvecklingsmöjligheter.  

 

     Organisatoriskt engagemang. Ett av samtalsämnena under intervjun var hur det 

organisatoriska engagemanget såg ut hos de anställda i organisationen:  

 

     ”Det är roligt att gå till jobbet men ibland tycker en del att det är för mycket   

     arbetsuppgifter, helhetsbilden är positiv tycker jag”, ”Jag känner att det är en trivsam   

     skola, jag trivs jätte bra här jag har varit här som sagt i ett år drygt nu och jag trivs jätte  

     bra, det är gott arbetsklimat”, ”Ja då skulle jag säga att vi jobbar tillsammans alltså att vi  

     försöker göra saker tillsammans man är inte ensam i sin roll som lärare, vi gör saker och  

     ting tillsammans, det är nog styrkan tror jag”, ”Känslomässiga är ju att det är ett väldigt  

     kreativt jobb att vara lärare och skolledare, det är ju naturligtvis när man ser att eleverna  

43. Kommunikation består av 

Nästan alltid
formell
information

Oftast formell
information

Lika delar
formell/informell
information

Oftast informell
kommununikation

Nästan alltid av
informell
information

44. När du tar intiativ till kommunikation 
med någon utav dina kollegor (både 

medarbetare och ledning) så riktar den 
sig  

Nästan alltid till
medarbetare

Oftast till
medarbetare

Lika ofta till
medarbetare och
ledning

Oftast till ledning

Nästan alltid till
ledning
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     utvecklas och når bättre resultat, det är ju klart att det är viktigt för att trivas på jobbet”. 

 

Vid tolkning av citaten verkar det som att det enligt intervjupersonerna finns ett bra 

organisatoriskt engagemang. Samarbetet i organisationen verkar vara av stor betydelse för det 

organisatoriska engagemanget. I övrigt är det mer diffust vad som egentligen ligger bakom det 

organisatoriska engagemanget hos de anställda.     

 

      Kommunikation. Våra intervjupersoner belyste olika sätt att kommunicera med sin 

omgivning samt effekten av dessa kommunikationssätt:  

 

”Vi har ju, dels har vi ju det som vi kallar för möte, alltså vanliga arbetsplatsträffar. Som 

jag tycker är ganska tråkiga, det är ofta en envägs kommunikation”, ”Sen har vi ju andra 

möten, elev genomgångar som jag sa och andra arbetsplatsträffar där vi träffas för att 

diskutera olika saker, sen använder vi oss också av fronter som det heter, alltså data, vi 

kommunicerar genom e-mail”, ”Sen försöker jag då som arbetschef här, att vara ut i 

verksamheten, det tycker jag är väldigt viktigt, den här vardagskommunikationen om jag 

uttrycker mig så”, ”Jag har ingen så att säga, något arbetssätt eller någon metod att 

säkerställa det med, utan att det är ju mera att man ser att informationen har gått fram 

genom att folk handlar eller gör det som man har informerat om”, ”Jag tycker att det 

fungerar alldeles utmärkt, fronter funkar ju på så sätt att alla vet var informationen finns. 

Sen är det inte alltid så att alla alltid har förberett sig inför ett möte men då är det ju upp 

till de själva”, ”Ja tror att det är viktigt att man visar att man lyssnar det är oerhört viktigt 

för mig att jag som chef lyssnar, sen är det ju inte alltid man får som man vill men att man 

ändå försöker tillsammans, att vi tillsammans ska driver detta, det är ju inte bara jag som 

ska driva det utan det är ett helt gäng som ska göra det”.   

 

Intervjupersonerna verkar anse att kommunikationen är tillräcklig i alla riktningar samt 

omfattande nog. Det framgår även att olika typer av kommunikationskanaler används på ett 

situationsanpassat sätt.  

 

     Socialt stöd. Intervjupersonerna tog upp vikten av socialt stöd i organisationen: 

  
”Sen hoppas jag ju då naturligtvis att jag har en sådan relation med medarbetarna, mina 

anställda att de kan komma till mig när som för att diskutera”, ”Då får vi ju skapa tid och 

rum och möjligheter för att jobba oss förbi en situation. Skapa ett stöd”, ”I 

organisationen, där finns det ju stödfunktioner, vi har en skolpsykolog vi har en HR 

avdelning, där det finns det lite experter på de sakerna då som jag känner ligger utanför 

mitt kompetensområde. På så sätt går jag vidare i så fall”, ”jag tror att de känner att de 

kan komma och få stöd om det skulle vara så att de behöver det, verktyg finns det ju också i 

allmänhet, det är ju stöttning på olika sätt”. 

 

Utifrån intervjuerna framgår det att det finns ett etablerat socialt stöd i organisationen. De 

uttrycker även att olika stödfunktioner finns för att ge stöd på ett situationsanpassat sätt.    

 

     Påverkansmöjligheter. I intervjuerna togs det upp vilka påverkansmöjligheter de 

anställda hade över sin tid och sitt arbete:  

 

”Man kan till viss del påverka sina arbetstider, alltså slut och början tider. Även till viss 

del sitt schema också då. Men det blir ju dock väldigt styrt av alla kurser. Vi har ju 1300 

elever och 150 lärare så det blir ju på ett sätt ett fyrkantigt schema så, till viss del kan man 
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ändå ha önskemål om det”, ”Sen när det gäller själva innehållet, hur man utför själva 

uppdraget. Där är det ju ganska fritt att göra det. Men sen så vill vi ju då, försöker jag ju 

här från skolledningens perspektiv att hitta tillsammans med personalen ett arbetssätt. 

Såhär vill vi jobba för att eleverna ska få en så bra utbildning som möjligt”, ”Vi försöker 

lägga en ram såhär ska ni jobba. Men själva utförandet äger ju läraren rätten att göra”. 

 

I intervjuerna framgår det att de anställda har möjlighet att påverka sin arbetssituation inom 

styrda ramar. Det poängteras dock i intervjuerna att den anställda äger rätten att påverka och 

styra hur deras utförande av arbetsuppgifter ska ske.  

  

     Utvecklingsmöjligheter. Slutligen så togs det i intervjuerna upp hur ledningen ser på de 

anställdas utvecklingsmöjligheter i arbetet: 

  
”Vi har ju medarbetarsamtal. Det har vi ju var och en för sig en gång per termin, en på 

hösten och en på våren”, ”Jag menar vi brister i den enskilde individens utveckling lite 

grann, jag tycker att vi kan bli bättre på att driva både den enskildes utveckling men även 

arbetslagen”, ”Sen brukar jag i allmänhet nästan alltid prata om kompetensutveckling i 

arbetsgruppen. Vad är det vi behöver?”, ”Det finns ju de lärare som inte är behöriga för 

det arbete de har och då måste vi ju definitivt göra en strategisk plan tillsammans med 

läraren. Man kan säga att vi har påbörjat det arbetet från arbetsgivarens sida man kan 

säga att vi inte har kommit så långt ännu med det men med lärarna som du träffade i 

tisdags där jobbar vi så och där har jag börjat med det, där är ett par som ska gå 

kompetensutveckling. Där är det ju så att jag diskuterar det enskilt med dem men även i 

grupp”. 

 

I intervjuerna framgår det att den kollektiva utvecklingsplanen finns och används men att den 

enskildes utvecklingsmöjligheter är bristande och skulle kunna bli bättre.  

 

Tabell 4 innehåller en sammanfattning av de teman som togs upp under de två utförda 

intervjuerna. Tabellen presenterar hur stor del i procent varje enskilt tema har inom den totala 

intervjukontexten. Vi kommer inte att skilja på de svar som de två olika intervjupersonerna 

har angivit då dessa svar inte skiljde sig anmärkningsvärt från varandra. Att skilja på svaren är 

även irrelevant då syftet med urvalsgruppen var att få en bredd i intervjupersonernas (d.v.s. 

ledningens) svar och på så sätt kunna få en helhetsbild av deras åsikt.  

 

Tabell 4 
Teman                                             Procent 

Organisatoriskt engagemang            17% 

Kommunikation                                40% 

Socialt stöd                                       12% 

Påverkansmöjligheter                       17% 

Utvecklingsmöjligheter                    14%    

 

Diskussion 

Resultatet i studiens första frågeställning om hur organisatoriskt engagemang påverkas av 

kommunikation, socialt stöd, påverkansmöjligheter, och utvecklingsmöjligheter visade att 

organisatoriskt engagemang inte påverkades av någon av de variabler som ingick i 

undersökningen. Det utfördes även en regressionsanalys på beroende variabeln organisatoriskt 

engagemang och de oberoende variablerna: kommunikation, socialt stöd, 

påverkansmöjligheter och utvecklingsmöjligheter. Resultatet av regressionsanalysen visade att 
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ingen av de oberoende variablerna hade en effekt var för sig eller tillsammans med beroende 

variabeln organisatoriskt engagemang. Studiens resultat motsäger det resultat som har 

framkommit i tidigare forskning (jämför med tidigare studier på sida 2).  

 

Det kan spekuleras kring förklaringar till de icke överrensstämmande resultaten (mellan 

utförd studie och tidigare forskning). En förklaring kan ligga i att undersökningsgruppen 

svarade mycket likartat på frågorna som ingick i dimensionen organisatoriskt engagemang, 

dvs. spridningen i organisationsvariabeln var liten. Anledningen till att en liten spridning i 

beroende variabeln (stor homogenitet hos gruppen) har avgörande betydelse för hur 

variationen kan förklaras är naturligtvis att det inte finns så mycket variation att förklara. Ett 

exempel kan kanske ytterligare klargöra detta, anta att en undersökning vill förklara 

tentamensprestationerna på en grupp om 20 studenter. Som förklarande variabler har valts 

t.ex. antal timmar per dag som nedlagts på studier. Det visar sig att det finns en variation i 

gruppen i detta avseende. Däremot visar resultatet att samtliga studenter presterar VG på 

tentan. Då finns det således inte någon variation i beroende variabeln att förklara och 

korrelationen mellan studietid och tenta resultat blir således noll för gruppen (trots att 

studietid sannolikt påverkar studieresultat vid undersökning på en annan mer heterogen 

grupp). Sett till ovanstående exempel så kan det som en jämförelse till den utförda studien 

förklara att det kan vara så att inom den undersökta organisationen finns det faktorer som 

påverkar de anställdas organisatoriska engagemang. Det är dock faktorer som inte är 

undersökta. I syfte att ta reda på vilka dessa faktorer är kan det finnas behov att göra en mer 

djupgående analys kring vad faktorn organisatoriskt engagemang består av för delar och om 

dessa beståndsdelar generellt sätt påverkas av mätbara psykosociala faktorer i individers 

arbetsmiljö eller om det snarare handlar om högst individspecifika faktorer. 

 

Den teoretiska referensram som har legat till grund för den utförda studien har fokuserat på 

hur kommunikation, socialt stöd, påverkansmöjligheter och utvecklingsmöjligheter påverkar 

det organisatoriska engagemanget samt hur ovanstående faktorer enskilt påverkar individer 

och deras organisationer. Den teoretiska referensramen tar dock inte upp hur faktorerna 

kommunikation, socialt stöd, påverkansmöjligheter och utvecklingsmöjligheter påverkas 

sinsemellan av varandra. Studiens resultat uppvisade dock starka positiva signifikanta 

samband mellan faktorerna:  

    Kommunikation och socialt stöd, påverkansmöjligheter samt utvecklingsmöjligheter.  

    Socialt stöd och utvecklingsmöjligheter. 

    Påverkansmöjligheter och utvecklingsmöjligheter.  

 

Den utförda studiens resultat visade att faktorn kommunikation inte hade någon signifikant 

betydelse för det organisatoriska engagemanget. Det visade sig dock att kommunikation var 

den faktor som hade flest signifikanta samband i och med att den inverkade på alla övriga 

undersökta faktorer förutom det organisatoriska engagemanget. Den analys som kan göras 

utifrån detta är att kommunikation är en betydande psyksocial faktor i organisationers 

arbetsmiljö. Rent spekulativt kan kommunikationen i en organisation påverka graden av 

upplevt socialt stöd. Utan en välfungerande kommunikation blir det svårt att förmedla det 

sociala stödet som finns inom organisationen, vilket kan förklara att det finns ett signifikant 

samband mellan faktorerna. En välfungerande kommunikation kan även tänkas vara en 

grundläggande faktor för att skapa en möjlighet för anställda att påverka sitt arbete och 

utvecklas i arbetet. I detta avseende kan det vara fördelaktigt att dessutom ha en 

kommunikation av både formellt och informellt slag samt att kommunikationen fungerar från 

en medarbetare till medarbetare och mellan medarbetare samt ledning.  
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     På frågan om hur kommunikationen i organisationen ser ut med avseende på formella och 

informella kommunikationskanaler och med vem kommunikationen sker, dvs. mellan 

arbetskamrater och ledningen (se resultat på sida 11) så kan det göras en analys av resultatet. 

Organisationen verkar ha en tillfredställande blandning av informell och formell information i 

deras organisationskommunikation. Det bör ses som fördelaktigt då en samverkan mellan den 

formella - och informella information kan tänkas vara en bra kombination (tvådimensionell 

information kan generellt sett ses som mer fördelaktig än endimensionell information). Vidare 

så framkommer det i resultatet att när lärare tar initiativet till kommunikation så pratar de som 

grupp generellt sätt oftare lärare till en annan lärare än lärare till ledningen. Det kan nog ses 

som helt normalt då lärarna jobbar mer ofta med varandra än vad de jobbar med ledningen. 

Det bör dock ses som fördelaktigt att det faktiskt existerar en kommunikation mellan lärare 

och ledningen.  

 

Fortsättningsvis har de genomförda intervjuernas resultat analyserats och jämförts med 

mittpunkten i enkätens svarskala (se resultat på sida 9). Detta har gjorts i syfte att besvara 

studiens andra frågeställning: är ledningens uppfattning angående eventuella samband mellan 

det organisatoriska engagemanget och andra undersökta psykosociala faktorer 

överensstämmande med de anställdas uppfattning i den undersökta organisationen? 

 

Intervjucitat om organisatoriskt engagemang tolkas som att ledningen anser att det finns ett 

bra organisatoriskt engagemang. Dock kan det finnas andra psykosociala faktorer som har 

betydelse för det organisatoriska engagemanget än de som utförd studie fokuserat på, t.ex. 

lärarens glädje i att se elever utvecklas. Medelvärdet av de anställdas uppfattning gällande 

organisatoriska engagemang ligger på en nivå över svarsskalans mittpunkt. Ledningen tycks 

även anse att det finns tillräcklig kommunikation i organisationen och att det finns en 

situationsanpassad kommunikation med lärarna. Detta styrks även av de anställdas åsikt om 

en tillräcklig kommunikation då den undersökta faktorn ligger på en nivå strax över 

svarsskalans mittpunkt. Ledningen uttryckte i intervjuerna att de har olika 

kommunikationskanaler för olika typer av information. Denna åsikt styrks även av de 

anställda. Vad gäller det sociala stödet i organisationen anser ledningen att det finns ett 

välfungerande socialt stöd. Ledningen känner sig trygga i att lärarna kommer till dem när 

behov finns samt att ledningen kontinuerligt ger stöd till lärarna genom att bland annat vistas 

ute i verksamheten. De anställda delar sannolikt ledningens åsikt då medelvärdet låg nära max 

nivå på enkätens svarsskala. Ledningen anser att lärarna kan påverka sitt utförande av 

arbetsuppgifter till stor del själva men att ledningen ger ramar för vilka arbetsuppgifter som 

ska utföras. Ledningen jämför här med många andra yrken där medarbetare i mindre 

utsträckning kan påverka utförandet av arbetsuppgifter. Även här verkar de anställda vara av 

likartad uppfattning. Individuella utvecklingsmöjligheter inom organisationen anser ledningen 

vara bristfällig. Däremot menar ledningen att det sker kontinuerlig kompetensutveckling i 

samråd med lärarna men även i samråd med arbetslagen vad de tillsammans anser 

kompetensen bör utvecklas. På denna punkt verkar de anställda också vara samstämda med 

ledningens uppfattning, då värdet för utvecklingsmöjligheter ligger strax under medelvärdet 

på enkätens svarsskala.   

 

Utifrån ovanstående intervjuanalys är helhetsintrycket av de undersökta faktorerna att de alla 

har en relativt fördelaktig inverkan på lärarnas arbetsmiljö. Ledningen poängterar dock att 

faktorn utvecklingsmöjligheter bör utvecklas för att göra arbetsmiljön ännu bättre för lärarna. 

Detta har skapat ett intryck av en ledning som vill utveckla en väl fungerande organisation till 

att bli ännu bättre. De anställda verkar överlag i sina enkätsvar visa att de är samstämda med 

ledningens uppfattning. 
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Den sammanfattande analys som kan göras utifrån ovanstående jämförelse är att det finns en 

god överrensstämmelse mellan ledning och anställda. Den överensstämmande uppfattningen 

kan säkerligen förklaras utifrån många olika faktorer. En av dessa faktorer är troligtvis att det 

mellan ledningen och anställda finns en tydlig struktur och plan för uppfyllande av 

gemensamma mål. En annan förklaring kan vara att ledningen och de anställda har ett 

välfungerande samarbete och därigenom har en likartad bild av organisationen som helhet. 

Dessa faktorer gynnas troligtvis av organisationens välfungerande kommunikationssätt, 

kommunikationskanaler samt den återkoppling som ges till anställda från ledningen. 

 

Metoddiskussion 

Metodvalet för studien var enkätundersökningen samt intervjuer. Det samlades in 47 

besvarade enkäter och utfördes två intervjuer vilket resulterade i en utförd analys i 

dataprogrammet SPSS samt analysering av intervjuteman som togs upp i de utförda 

intervjuerna.  

 

Studiens deltagarurval var inte speciellt varierat sett till den urvalsgrupp som undersökts. Alla 

försökspersonerna jobbade på en och samma gymnasieskola och hade relativt likartade 

yrkesbefattningar, motsvarande gäller de intervjuade rektorerna. Den något begränsade tid för 

genomförandet av studie medförde dessutom att alla studiedeltagare kom från en stad i Södra 

Sverige. Med hänsyn till detta blir studiens resultat svårt att generalisera till lärar- och 

rektorsyrket överlag samt rent geografiskt.  

     Studiens generaliserbarhet brister även i det avseende att försökspersonerna endast var 47 

stycken, detta gör att det är tveksamt om resultat kan relateras i någon större utsträckning till 

en större population av lärare. Studiens styrka ligger dock i att den är utförd med hjälp av två 

olika metoder, d.v.s. enkätundersökning samt intervjuer. 

 

I syfte att öka studiens reliabilitet så följdes en fastställd intervjuguide vid de utförda 

intervjuerna. För att öka reliabiliteten i enkätundersökningen användes det standardiserade 

och etablerade frågeformulär i den mån det gick (fyra av fem frågeformulär uppfyllde dessa 

krav) och det egen utformade frågeformuläret om kommunikation utformades av 

undersökningsledarna i samband med handledning från en universitetslektor i psykologi. 

 

Det finns vidare en annan intressant reliabilitetsdiskussion att föra i den utförda studien. 

I metodavsnittet redovisas bl.a. alphavärdet för faktorn organisatoriskt engagemang (0,56). 

Alphavärdet mäter sambandet mellan frågorna i ett frågeformulär, dvs. hur lika man besvarar 

frågorna inom den undersökta faktorn. Ett alphavärde på under 0,70 anses vara mindre bra då 

det indikerar att frågorna inom varje enskild undersökt faktor inte riktigt mäter samma sak 

eller att organisatoriskt engagemang innehåller flera dimensioner. Resultatet visar inte heller 

på något signifikant samband mellan organisatoriskt engagemang och övriga undersökta 

faktorer. Frågeformuläret organisatoriskt engagemang var etablerat och standardiserat men 

översattes dock från engelska till svenska av undersökningsledarna. I en efterhands analys av 

resultatet så kan det tänkas vara så att ett lågt alphavärde och inget funnet signifikant samband 

mellan organisatoriskt engagemang och de övriga undersökta faktorerna kan indikera på en 

eventuell bristfällig översättning av frågeformuläret från engelska till svenska, i och med det 

så kan frågeformuläret om organisatoriskt engagemang ha fått ett lägre reliabilitetsvärde än 

det ursprungliga.  

 

Vidare kan studiedeltagarnas ha påverkats av ytterligare ett antal faktorer.  

     Sett till intervjupersonerna så kan det vara så att de i sin yrkesroll är högst benägna att 
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agera professionellt. Detta faktum och att intervjupersonerna skulle kunna vara rädda föra att 

identifieras skulle kunna leda till att intervjupersonerna kan ha varit något försiktig med 

vilken typ av svar de gett på intervjufrågorna, dvs. ärligheten i svaren kanske inte blev 

hundraprocentigt. Dock fick alla intervjupersonerna veta innan intervjun att det var deras 

spontana, personliga åsikt som var viktigast för studiens syfte vilket förhoppningsvis bör ha 

lett till att intervjupersonen kände en ökad trygghet i sitt sätt att svara. Utifrån detta kan det 

antas att studiens grad av validitet i intervjuaspekten bör vara tillfredsställande. Studiens 

validitet i intervjuaspekten bör även vara relativt hög eftersom intervjupersonerna själva fick 

välja tid och plats för utförandet av intervjun. Detta bör ha ökat chansen för en positiv känsla 

vid intervjutillfället vilket i sin tur borde ha påverkat intervjupersonernas svar på ett positivt 

sätt (dvs. de tog sig tid att svara utförligt på de ställda intervjufrågorna). Validiteten bör även 

ha främjats av att informanterna informerades i förväg om ungefär hur lång tid intervjun 

skulle ta samt att personliga och utförliga svar var önskvärt.  

     När det gäller studiens utförda enkätundersökning så anses även denna vara av relativt hög 

validitet. Deltagarna som besvarade enkäterna uppvisade inte att de hade några problem med 

att förstå frågorna. Studien hade ett bortfall på 21 personer, det bör dock poängteras att alla 

personer (förutom en individ som valde att inte besvara enkäten pågrund av tidsbrist) som var 

på plats när enkäterna delandes ut, valde att besvara den tilldelade enkäten. Enkäterna som 

samlades in av undersökningsledarna visade sig dessutom vara besvarade på ett korrekt sätt 

dvs. samtliga frågor i enkäterna besvarades. Trots detta bör aspekten att undersökningsledarna 

inte kan veta hur personerna kände sig när de skulle besvara enkäten poängteras. Alla 

deltagarna fick gå över tiden lite då de skulle ha slutat sitt arbetsmöte tidigare om de inte hade 

behövt besvara enkäterna. Detta kan öka sannolikheten för att deltagarna slarvar lite och inte 

ger helt ”korrekta” svar. En faktor som dock bör gynna validiteten i enkätsvaren kan vara det 

faktum att alla frågeformlär var anonym och inte innehöll några som helst bakgrundsfrågor 

(exempelvis om kön, ålder etc.). Detta gör deltagarna helt omöjliga att identifiera, vilket bör 

ge deltagarna större trygghet i deras upplevelse av att det kan svara ärligt på enkätfrågorna. 

 

Framtida forskning 

Denna studie belyser vikten av utvalda faktorers påverkan på organisatoriskt engagemang, 

olyckligtvis fann vi inga samband. En spekulation kring studiens icke funna resultat har 

utvecklats och sammankopplats med resonemang kring förslag om framtida forskning. 

     Samhället har utvecklats snabbt och så även organisationer (Allvin et al., 2006). Rent 

spekulativt har forskningen ej genomgått utveckling i samma fart som samhället och 

organisationerna gällande vad det är som påverkar det organisatoriska engagemanget. En 

reflektion som har gjorts i samband med utförandet av studien är svårigheten i att finna 

tidigare forskning som tar upp hur organisatoriskt engagemang kan se ut i olika typer av 

yrkesgrupper. Med tanke på ovanstående kan undersökningen av studiens faktorer i samband 

med organisatoriskt engagemang vara missvisande (då den utförda studien endast undersökte 

en yrkesgrupp och inte flera olika yrkesgrupper). I efterhand kan det antas att organisatoriskt 

engagemang ej påverkas signifikant av faktorer så som kommunikation, socialt stöd, 

påverkansmöjligheter samt utvecklingsmöjligheter utan istället beror på exempelvis 

individens personliga egenskaper eller andra faktorer. En reflektion kopplat till detta 

resonemang kan göras utifrån en av rektorsintervjuerna där det uttrycktes att viljan för att lära 

ut kan vara en starkt bidragande faktor till en hög grad av organisatoriskt engagemang. Inför 

framtida forskning rekommenderar vi därför att intervjua olika yrkesgrupper separat och på så 

sätt se vad som bidrar till specifika yrkesgruppers organisatoriska engagemang. Utifrån gjorda 

intervjuer kan sedan olika enkäter utformas utifrån det resultat som framkom av intervjuerna 

inom varje enskild yrkesgrupp. I de framtida enkätstudierna kan sedan inverkansfaktorer på 

organisatoriskt engagemang mätas på ett olikartat sätt med hänsyn till specifika yrkesgruppers 
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skillnader i arbetet (exempelvis skillnader i fysisk och psykisk belastning). Att omvänt studera 

vad som i olikartade organisationer och yrkesgrupper bidrar till organisatoriskt engagemang. 

 

En annan aspekt som kan vara intressant att undersöka i framtida forskning är hur hög grad av 

organisatoriskt engagemang som är optimalt i utvecklingssyfte för individen. Att undersöka 

var det ultimata utvecklingsmålet finns för att få människan i balans mellan dennes personliga 

intressen och dennes organisatoriska intressen. Detta skulle kunna göras genom 

observationsstudier där olika scenarier testas, varpå undersökningsdeltagarna får utvärdera 

deras upplevelse. Genom dessa observationsstudier skulle det kunna fås fram indikationer på 

var individens optimala balansnivå gällande variablerna organisatoriskt engagemang och 

personlig utveckling.  
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 Bilaga 1 

Informationsbrev 

 

Hej! 

Vi heter Aleksandra och Ewa och går tredje året på psykologiprogrammet vid Halmstad 

Högskola. Just nu skriver vi en c-uppsats där vi gör en studie som undersöker sambandet 

mellan organisatoriskt engagemang och andra psykosociala variabler så som kommunikation, 

socialt stöd, utvecklingsmöjligheter samt påverkansmöjligheter. 

 

Vi uppskattar din medverkan i undersökningen då det gynnar vår studie. Vi vill dock 

poängtera att medverkan är frivillig, dina svar kommer att vara anonyma samt hanteras 

konfidentiellt. 

 

Den enkät som du har fått tar cirka 10-15 minuter att besvara. Vi är tacksamma om du tar dig 

tid och läser igenom frågorna och försöker besvara dem så gott du kan.  

 

Syftet med undersökningen är att kartlägga på vilket sätt de undersökta faktorerna påverkar 

anställdas engagemang i en organisation. Enkäternas resultat kommer att sammanställas och 

så småningom redovisas skriftligt för er organisation. Om just du vill komma i kontakt med 

oss och ta del av vår färdiga uppsats och vårt resultat så kan vi nås via telefon eller e-post. 

Tack på förhand. 

 

 

Aleksandra Karanovic                                                     Ewa Werngren Kähler 

Tel. 0732-300222                                                       Tel. 0708-491993 

E-post: Alekar08@student.hh.se                                       E-post:Ewakahler@hotmail.com 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Organisatoriskt engagemang 

 
         Stämmer precis                                                   Stämmer inte alls 

 

Affektivt engagemang  

1. Jag skulle trivas väldigt bra  

med att tillbringa resten av min  

karriär i den här organisationen.     1                              2               3               4                              5 

 

2. Jag gillar att diskutera min  

organisation med människor  

som står utanför organisationen.      1                              2               3               4                              5 

 

3. Jag känner verkligen att  

organisationens problem är mina  

problem.   1                              2               3               4                              5 

 

4. Jag upplever att jag skulle ha  

lätt för att trivas i en annan  

organisation på samma sätt som  

jag trivs i min aktuella  

organisation.  1                              2               3               4                              5 

 

5. I min organisation känner jag  

mig inte som en i ”familjen”.  1                              2               3               4                              5 

 

6. Jag känner mig inte  

känslomässigt anknuten  

till den här organisationen.  1                              2               3               4                              5 

 

7. Den här organisationen är av  

stor personlig betydelse för mig.  1                              2               3               4                              5 

 

8. Jag känner inte en stark känsla  

av tillhörighet till min  

organisation.   1                              2               3               4                              5 

 

9. Jag är inte speciellt rädd för  

vad som kommer att hända om  

jag slutade på mitt jobb samtidigt  

som jag inte hade ett annat jobb  

som väntade på mig.  1                              2               3               4                              5 

 

10. Det skulle vara väldigt svårt  

för mig att lämna min organisation  

just nu, även ifall jag ville det.  1                              2               3               4                              5 

 

11. För mycket i mitt liv skulle  

slitas upp/störas om jag bestämde  

mig för att jag ville lämna min  

organisation i nuläget.  1                              2               3               4                              5 

 

12. Det skulle inte vara allt för  

kostsamt för mig att lämna  

organisationen i nuläget.  1                              2               3               4                              5 



 

 

       Stämmer precis                                                   Stämmer inte alls 

 

13. Just nu så stannar jag i  

organisationen lika mycket  

pågrund av nödvändighet som  

av lust.   1                              2               3               4                              5 

 

14. Jag upplever att jag har för få 

valmöjligheter för att kunna  

överväga att lämna min  

organisation.  1                              2               3               4                              5 

 

15. En av dom få seriösa  

konsekvenser av att lämna  

organisationen skulle vara att jag  

vore rädd för att inte ha några  

andra tillgängliga organisationer  

att gå till.   1                              2               3               4                              5 

 

16. En av huvudanledningarna till  

att jag fortsätter jobba i  

organisationen är att om jag  

skulle lämna organisationen så  

skulle det innebära en stor  

personlig uppoffring (en annan  

organisation kanske inte har  

möjlighet att matcha alla dom  

fördelar jag upplever att jag har 

 i min nuvarande organisation).  1                              2               3               4                              5 

 

17. Jag tror att människor i  

dagens samhälle byter  

arbetsplats alldeles för ofta.  1                              2               3               4                              5 

 

18. Jag tror inte att en person 

 alltid måste vara lojal mot hans 

eller hennes organisation.   1                              2               3               4                              5 

 

19. Jag tycker inte alls att det är  

oetiskt att ofta byta arbetsplats  

från en organisation till en annan.  1                              2               3               4                              5 

 

20. En av huvudanledningarna till 

 att jag fortsätter arbeta för min  

aktuella organisation beror på att  

jag tycker att lojalitet är viktigt  

och därför känner jag att jag har 

en moralisk skyldighet till att  

fortsätta vara en del av  

organisationen.  1                              2               3               4                              5 

       

 

 

 

     



 

 

       Stämmer precis                                                   Stämmer inte alls 

 

21. Om jag fick ett nytt, bättre  

jobb erbjudande inom en annan 

organisation så skulle det inte  

kännas rätt att lämna min  

nuvarande organisation.  1                              2               3               4                              5 

 

22. Jag har fått lära mig att tro på  

värdet av en kvarvarande lojalitet  

mot en organisation.  1                              2               3               4                              5 

 

23. Det var bättre förr när  

människor jobbade på samma  

arbetsplats under hela sitt  

yrkesliv.    1                              2               3               4                              5 

 

24. Jag tycker inte att det längre  

finns något värde i att identifiera  

sig med sin organisation, som t.ex.  

att jag är ”en Volvo människa”.  1                              2               3               4                              5 

 

Kommunikation 

 
                                     ungefär 

nästan                            hälften av         oftast     nästan 

alltid             ofta           gångerna            inte        aldrig 

34. Om du vänder dig till ledningen  

med en ide/ ett förslag/ ett problem  

m.m. anser du dig då få gehör?   1                      2                 3                     4                 5 

 

35. Kommunikation från ledningen är  

tydlig och koncis?   1                      2                 3                     4                 5 

 

36. Kommunikation från ledning är  

alltid entydig?   1                      2                 3                     4                 5 

 

37. Är din kommunikation med  

ledningen tillräckligt omfattande?   1                      2                 3                     4                 5 

 

38. Är du nöjd med den information  

som du får från ledningen när det  

gäller hur du i praktiken ska utföra  

ditt arbete?   1                      2                 3                     4                 5 

 

39. Anser du att ledningen väljer att  

kommunicera budskap via rätt  

kommunikationskanal i olika  

typer av situationer?   1                      2                 3                     4                 5 

 

 

 



 

 

                     Stämmer
   Stämmer      Stämmer                            oftast         Stämmer  

precis             ofta           neutral            inte            inte alls 

40. Den information som  

kommuniceras angående  

organisationens värderingar och mål  

ger mig en tydlig helhetsbild av hur  

jag ska utföra mitt arbete på bäst sätt?  1                      2                 3                     4                 5 

 

41. Jag är nöjd med informationen jag  

mottar angående min framtid och mina  

utvecklingsmöjligheter i denna  

organisation?   1                      2                 3                     4                5 

 

42. Vid behov kan jag kommunicera  

med ledningen på ett individanpassat  

sätt?   1                      2                 3                     4                5 
 
                Nästan alltid      Oftast           Lika delar           Oftast     Nästan  alltid 

                   av formell        formell     formell/informell   informell   av informell 

                 information     information    information     information   information 

43. Kommunikationen består av 
     

 
                Nästan alltid                           Lika ofta till             

                       till              Oftast till       medarbetare      Oftast till    Nästan alltid 

                medarbetare    medarbetare     och ledning        ledning       till ledning 

44. När du tar initiativ till  

kommunikation med någon utav  

dina kollegor (både medarbetare  

och ledning) så riktar den sig? 

 

Socialt stöd 

 
mycket     

sällan                           mycket  

eller           ganska                        ganska       ofta eller 

aldrig         sällan        ibland          ofta            alltid 

 

25. Om du behöver, får du då stöd och 

hjälp med ditt arbete från dina 

arbetskamrater ? 1                2                3                4                 5 

 

26. Om du behöver, får du då stöd och 

hjälp med ditt arbete från din närmaste 

chef ? 1                2                3                4                 5 

 

27. Om du behöver, är dina arbetskamrater 

då villiga att lyssna på problem 

som rör ditt arbetet ?  1                2                3                4                 5 

 

 

 



 

 

28. Om du behöver, är din närmaste chef 

då villig att lyssna på problem som rör 

ditt arbete? 1                2                3                4                5 

 

29. Om du behöver, kan du då tala med 

dina vänner om problem som rör ditt 

arbete?  1                2                3                4                5 

 

30. Om du behöver, kan du då tala med 

din make/maka eller någon annan 

närstående person om problem som 

rör ditt arbete? 1                2                3                4                5 

 

 

31. Får du uppskattning för dina 

arbetsprestationer från din 

närmaste chef ? 1                2                3                4                5 

 

32. Har du lagt märke till störande 

konflikter mellan arbetskamrater ?    1                2                3                4                5 

 

mycket     

lite                      

eller           ganska                ganska       väldigt 

inte alls        lite            något         mycket      mycket 

33. Känner du att du kan få stöd från dina 

vänner/din familj när det är besvärligt 

på arbetet ?    1                2                3                4                5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 



 

 

 

Bilaga 2 

Intervjuguide 

 

1. Hur kommunicerar ni internt i organisationen (dvs. den operativa ledningen och 

medarbetarna)? 

- Hur säkerställer du att information når mottagaren (främst pedagoger)? 

- Vilka kommunikationskanaler använder ni er främst av? 

- Används kommunikationskanaler på ett situationsanpassat sätt? Beskriv hur. 

 

2. Tror du att medarbetarna uppfattar den kommunikation som finns i organisationen som 

tillräckligt omfattande? 
 

3. Om dina medarbetare känner oro, ängslan, över sitt arbete? Finns det tid och verktyg 

att hantera dessa situationer? 

 

4. Hur stor chans har medarbetare att påverka sina dagliga: arbetsuppgifter och sin 

disponerade arbetstid (eget och elevers schema)? 

 

5. Hur arbetar du/ ni med medarbetarnas utvecklings möjligheter? (utvecklingssamtal, 

medarbetarsamtal, kompetensutveckling, mer utmanande arbetsuppgifter?)  

 

6. Hur tror du att dina medarbetare upplever och värderar det sociala stöd och de 

utvecklingsmöjligheter som ledningen erbjuder? 

 

7. Vad gör ni i ledningen för att engagera medarbetarna i organisationens utveckling? 

 

8. På vilket sätt tror du att medarbetarna upplever en känslomässig anknytning till 

organisationen? 

- Vad anser du skapar lojalitet och trygghet hos organisationens medarbetare? 

 

9. Vad tror du gör att medarbetarna stannar i just denna organisation? 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


