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Abstract/Sammanfattning:  
 
The purpose of this essay has been to find out how a commune can work with commitment as 

a part of the attractive work in order to reduce staff turnover among social workers. 

Furthermore, the essay refers to contribute the theoretical knowledge in the field. In order to 

achieve this purpose ten semistructured interviews were conducted, of which eight were with 

socialworkers and two with unit managers of the social workers in the commune studied. The 

result showed that the definition of engagement also includes the feeling of caring and 

wanting to do more than you’re expected to. The result also showed that the social workers 

engagement are affected of work features, the organization, the leadership and the team of 

colleagues. Another result show that theese contents can not be statically prioritized, but 

instead should be put in relation to to the group and the individual's current needs. Based on 

what was identified as the current needs of the social workers, a result was also a number of 

development proposals for how the commune and unit managers for social security workers 

can work to create engagement. 

 

Keywords: Engagement, commitment, HRM, attractive work, disengagement, reduced staff 

turnover, social workers, leadership 

 

Syftet med uppsatsen har varit att ta reda på hur en kommun kan arbeta med engagemang som 

en del av det attraktiva arbetet för att minska personalomsättning bland socialsekreterare. 

Vidare avser uppsatsen bidra med teoretisk kunskap inom området. För att uppnå syftet har 

tio semistrukturerade intervjuer genomförts, varav åtta var med socialsekreterare och två med 

enhetschefer för socialsekreterare i den studerade kommunen. Resultatet visade att 

definitionen av begreppet engagemang också inkluderar en känsla av att bry sig och vilja göra 

mer än man förväntas. Resultatet visade också att socialsekreterarnas engagemang påverkas 

av arbetets egenskaper, organisationen, ledarskapet och arbetsgruppen. Ytterligare en slutsats 

är att ovanstående faktorer och dess innefattande aspekter inte kan statiskt prioriteras utan bör 

stå i relation till gruppen och individernas nuvarande behov. Utifrån vad som identifierades 

vara socialsekreterarnas nuvarande behov blev ett resultat även ett antal utvecklingsförslag för 

hur kommunen och enhetschefer för socialsekreterare kan arbeta för att skapa engagemang. 

 
Nyckelord: Engagemang, HRM, attraktivitet i arbetslivet, disengagemang, minskad 

personalomsättning, socialsekreterare, ledarskap. 



  



Förord 

 
Vi vill börja med att tacka kommunen som gett oss möjlighet att samla in datamaterial, stort 

tack till alla som deltagit i studien! Vi vill även tacka de personer som deltagit i våra 

testintervjuer. Vår tacksamhet riktas också till vår handledare, Alexis Rydell, för flexibilitet, 

engagemang och stöd. Vi vill också tacka våra kurskamrater som under opponeringar och 

diskussioner bidragit till större medvetenhet hos oss med sin uppriktighet. 
 

Victoria Klang & Josefine Aufrecht 
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1. Introduktion 
 

1.1 Inledning 
Begreppet personalomsättning avser en typ av rörlighet på arbetsmarknaden där en anställd 

väljer att avsluta sin anställning (Orkan, 1974). Det ekonomiska perspektivet är en av de 

största anledningarna till varför hög personalomsättning i organisationer betraktas som ett 

betydande problem idag. Såväl rekryteringsprocessen, upplärningsprocessen, och 

avslutningsprocessen av anställningar genererar kostnader för organisationen. En högre 

personalomsättning genererar därmed även högre kostnader för organisationen (Gustafsson & 

Holm, 2005). Ett annat problem som identifierats vara kopplat till hög personalomsättning är 

högre arbetsbelastning och sämre arbetstillfredsställelse för de kvarvarande medarbetarna, 

vilket i sin tur ökar risken för fortsatt hög personalomsättning (Orkan, 1974). I och med detta 

kan vi också se en risk för att arbetsgivarvarumärket påverkas negativt då medarbetarna inte 

tycks vilja stanna kvar i organisationen. Idag behöver organisationer erbjuda attraktiva 

arbetsplatser för att kunna hitta och behålla rätt arbetskraft. Att kunna rekrytera och behålla 

kompetent personal ses som en betydelsefull fråga för organisationens fortsatta överlevnad 

och utveckling. Personalen bör även vara engagerad i sitt arbete för att kunna bidra till 

organisationens framgång (Åteg & Hedlund, 2011).  

 

Bristen på socialsekreterare har utvecklats till något av en nationell kris. På de flesta håll 

runtom i landet är det svårt att behålla socialsekreterare, istället har kommuner blivit allt mer 

beroende av dyr inhyrd personal. Enligt fackförbundet Akademikerförbundet, som organiserar 

70 % av landets socialsekreterare, så ligger personalomsättningen i landet på ca 40 % på två 

år (SVT nyheter inrikes, 2016). 

 

Med anledning av ovanstående är det motiverat för kommuner att idag arbeta med att skapa 

högre attraktivitet i arbetslivet för sina medarbetare och på så vis minska 

personalomsättningen. I tidigare forskning har vi kunnat identifiera engagemang som en 

viktig del i arbetet med attraktivitet. I arbetet med dessa frågor ser vi att HR har en betydande 

roll och därför är problemet relevant att studera i förhållande till personal- och 

arbetslivsprogrammet. 
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1.2 Syfte 
Avsikten med uppsatsen är att ta reda på hur en kommun kan arbeta med engagemang som en 

del av det attraktiva arbetet för att minska personalomsättning bland socialsekreterare. Vidare 

avser uppsatsen bidra med teoretisk kunskap inom området engagemang.  

 

1.3 Frågeställningar 
Tre frågeställningar har utformats för att kunna besvara syftet: 

- Vad innebär begreppet engagemang för socialsekreterare i kommunen? 

- Hur skapas engagemang hos socialsekreterare i kommunen? 

- Hur kan kommunen och enhetschefer för socialsekreterare arbeta för att skapa 

engagemang hos socialsekreterare i kommunen? 

 

1.4 Disposition och avgränsningar 
Inledningsvis introduceras läsaren för en överblick av teori och tidigare forskning inom 

området attraktivitet i arbetslivet med fokus på engagemang. Därefter följer en redogörelse 

över vald metod samt metoddiskussion. Sedan presenteras en sammanställning av resultat och 

analys där det empiriska materialet ställs i förhållande till teori. Avslutningsvis presenteras en 

diskussion av resultat och analys som mynnar ut i ett antal slutsatser och förslag till fortsatta 

studier. 

 

Denna studie är avgränsad till en kommun och två yrkesgrupper, socialsekreterare och 

enhetschefer för socialsekreterare. Ytterligare en avgränsning är att fokus kommer att ligga på 

engagemang, som en del av skapandet av attraktivitet i arbetslivet. 

 

1.5 Bakgrund – kort presentation av kommunen 
Kommunen som studerats ligger i Dalarna och är sett till antalet invånare en medelstor 

kommun. Det är en politiskt styrd organisation och organisationsstrukturen är hierarkiskt 

uppbyggd. Kommunen har verksamheter som innefattar alla delar som behövs för att skapa 

trygghet och säkerhet i kommunen som samhälle. Däribland miljö, utbildning, omsorg och 

socialarbete. 
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2. Teori 
Nedan presenteras en överblick av tidigare forskning och litteratur inom ämnet attraktivitet i 
arbetslivet med fokus på engagemang. Begrepp, teorier och modeller lyfts fram och 
diskuteras löpande i avsnittet. De engelska begrepp som inte går att direkt översätta till 
svenska har i detta arbete fortsatt benämnts med den ursprungliga formuleringen om inte 
annat anges. 
 

2.1 Attraktivitet i arbetslivet 
2.1.1 Attraktivitet i arbetslivet – vad är det? 

Tyngdpunkten i human resources management (HRM) är att skapa kvalitet i arbetet och 

engagera anställda. Det innefattar att locka till sig kompetenta medarbetare samt se till att de 

stannar i organisationen (McKinlay & Starkey, 1992). Utifrån detta står det tydligt att 

attraktivt arbete är en av de viktigaste aspekterna i HRM vilket motiverar ämnets relevans i 

förhållande till personal och arbetslivsprogrammet. Det goda arbetet innebär ett arbete som är 

förståeligt, hanterbart och meningsfullt samtidigt som det tas hänsyn till den anställdes 

värderingar och behov, vilket bidrar till personlig utveckling och hälsa (Kira, 2003). Vad som 

innefattas i det goda arbetet kan ses överlappa med hur attraktivitet i arbetslivet definierats. 

Ett arbete har definierats som attraktivt om en person vill ha, vill stanna kvar samt är 

engagerad i arbetet (Hedlund, 2007). Denna studie lägger inte fokus på attraherande och 

rekrytering av ny personal, utan istället på engagemang som en del av det attraktiva arbetet. 

Engagemang är ett sätt att skapa attraktivitet i arbetslivet och därmed en förutsättning för att 

minska personalomsättning. Här ser vi en kunskapslucka där vår studies fokus bidrar med 

kompletterande kunskap inom området. För att tydliggöra vårt fokusområde och vår teoretiska 

utgångspunkt - engagemang som en del av det attraktiva arbetet, i syfte att få medarbetarna att 

vilja stanna kvar i arbetet - har vi illustrerat detta i figur 1 (se sida 3). Illustrationen är 

inspirerad av Hedlunds (2007) definition av vad attraktivt arbete innebär. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attraktivt 
arbete!

Personen vill ha 
arbetet!

Personen vill 
stanna kvar i 

arbetet!

Personen är 
engagerad i 

arbetet!

Figur 1. Attraktivt arbete 
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Forskning kring attraktivt arbete har främst bedrivits inom små tillverkningsföretag och 

industriverksamheter. Då mindre forskning om attraktivitet i arbetslivet har gjorts i 

kommunala organisationer har vi även här identifierat en kunskapslucka som motiverar vår 

studies relevans för kompletterande kunskap inom området eftersom att vår studies kontext 

och avgränsningar skiljer sig från tidigare forskning. 

 

2.1.2 Engagemang – vad är det? 

Engagement har definierats som ett varaktigt tillstånd av motivationskänslor som uppfyller 

medarbetaren. Vidare kan det beskrivas med att medarbetaren innehar dessa 

sinnesstämningar: Kraft, i detta fall karaktäriserat av höga energinivåer och en vilja att 

anstränga sig. Hängivenhet, i detta fall karaktäriserat av entusiasm, inspiration och en känsla 

av att det man gör är av betydelse. I sin tur leder detta till att medarbetaren har vilja att anta 

utmaningar samt identifierar sig med arbetet. Försjunkenhet, i detta fall karaktäriserat av en 

slags upptagenhet och koncentration i den grad att medarbetaren har en känsla av att tiden går 

fort och att denne inte blir distraherad lätt (Åteg & Hedlund, 2011). I nutida litteratur har 

commitment beskrivits som en faktor som är avgörande för personalomsättningen, där bristen 

av commitment från medarbetarens sida leder till en högre personalomsättning. Tre delar av 

begreppet commitment som påverkar om medarbetaren stannar kvar eller lämnar 

organisationen är: Affective commitment, hur medarbetaren känslomässigt identifierar sig med 

organisationen; Normative commitment, huruvida medarbetaren känner sig förpliktigad att 

stanna kvar i organisationen eller inte; och Continuance commitment, vilka kostnader 

och/eller negativa konsekvenser medarbetaren förknippar med att lämna organisationen (Åteg 

& Hedlund, 2011).  

 

Effectory International (2014) menar att det finns en skillnad mellan begreppen engagement 

och commitment. Engagement handlar om att medarbetare lägger ned energi i sitt arbete och 

commitment om att medarbetare identifierar sig med sitt arbete (Effectory International, 

2014). Åteg och Hedlund (2011) beskriver dock commitment och engagement som två 

begrepp som överlappar varandra i både dess mening och i hur de använts i tidigare forskning. 

I denna studie kommer commitment och engagement båda att översättas till engagemang. 

Begreppet engagemang har också förklarats med den motivation som får medarbetarna att 

utföra sitt arbete med energi (Bhuvaniah & Raya, 2014). En annan definition av begreppet 

engagemang är i vilken utsträckning man tycker om och tror på vad man gör och känner sig 

värdefull för att man gör det (Wellins, Bernthal & Phelps, 2005). Ytterligare ett sätt att 
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definiera begreppet engagemang är genom att beskriva innebörden av ett konträrt begrepp, i 

detta fall tillexempel begreppet disengagemang. Begreppet disengagemang beskrivs innefatta 

känslor av frustration och uppgivenhet, vilket kan leda till att den disengagerade drar sig 

undan och slutar engagera sig i gruppen och de gemensamma frågorna (Astvik & Melin, 

2013). Utifrån ovanstående kan det utläsas att engagemang, motsatsen till disengagemang, är 

att medarbetaren känner sig tillfreds och motiverad, vilket då också leder till att denne 

engagerar sig i gruppen och de gemensamma frågorna. 

 

Det saknas en absolut definition av begreppet engagemang vilket visar på komplexitet och att 

engagemang kan ha flera olika betydelser och innebörder. För att ringa in de beskrivningar av 

begreppet engagemang som identifierats vara återkommande och som även inbegriper andra 

beskrivningar har vi sammanfattat begreppet såhär: Begreppet engagemang innefattar 

motivationskänslor som genererar energi, glädje och lust i det man gör samt en känsla av att 

det man gör är av betydelse och att man identifierar sig med det. Vår sammanfattade 

definition av begreppet engagemang, som också är en teoretisk utgångspunkt som används 

som ett analysverktyg, har vi illustrerat i figur 2 (se sida 5).  

 

 

  

Engagemang!

Motivation 
& energi!

Glädje & 
lust!

Betydelse & 
identifiering!

Figur 2. Engagemang 
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2.2 Påverkansfaktorer för medarbetarnas engagemang 
2.2.1 Arbetets egenskaper och kontext kopplat till engagemang 

Flera teorier behandlar arbetets egenskaper och dess kontext kopplat till engagemang. En av 

dessa är Self-determination theory, en teori som förklarar att medarbetaren mår bra när denne 

har möjlighet att styra sitt eget arbete, vilket också genererar en ökad motivation hos 

medarbetaren (Gagné & Deci, 2005). I denna teori betraktas medarbetarens behov av 

självstyre som viktigare än andra faktorer för motivationen (Åteg & Hedlund, 2011). Detta 

kan kopplas ihop med High involvement working system (HIWS) som innebär en hög grad av 

medarbetarnas egen involvering i arbetet och arbetssituationen (Boxall & Purcell, 2016). 

Oppenauer och Van De Voorde (2016) har studerat HIWS påverkan på medarbetares hälsa 

och välmående. Studien visar att för hög grad av involvering i sin egen arbetssituation leder 

till överbelastning och emotionell utmattning. Vidare framkommer att det är viktigt att se till 

effekterna för den enskilde medarbetaren av HIWS och utifrån detta skapa en balans där 

inflytandets positiva aspekter kan tas tillgodo utan att riskera att det påverkar medarbetarens 

hälsa och välmående negativt (Oppenauer & Van De Voorde, 2016). Detta pekar på att en 

”lagom” och balanserad nivå av självstyre i arbetet genererar engagemang, men att för stort 

självstyre kan generera det motsatta.  

 

En annan modell som behandlar självstyrets påverkan på medarbetarnas engagemang är krav-

kontroll-stöd-modellen, där kontroll kan liknas vid självstyre då det innefattar medarbetarens 

egen kontroll över sin arbetssituation. Karasek och Theorell (1990) redogör för krav-kontroll-

stöd-modellen som syftar till att se vilka krav som ställs på medarbetaren i sitt arbete i 

förhållande till vilken kontroll medarbetaren har att påverka sitt arbete samt vilket stöd 

medarbetaren får för att klara av sitt arbete. En förutsättning för att individen ska kunna 

hantera höga krav är att denne även har hög kontroll och en hög grad av stöd då individen 

annars löper risk för hög stress och utbrändhet (Karasek & Theorell, 1990). Hög stress och 

utbrändhet från arbete kan ses som ett motsatt tillstånd till arbetstillfredsställelse, vilket 

innebär att det inte heller bidrar till engagemang hos medarbetare. Om man ställer krav-

kontroll-stöd-modellen i förhållande HIWS och kritiken mot HIWS är en tanke att hög 

kontroll i arbetet kan fungera som en motvikt mot höga krav då det genererar engagemang för 

medarbetaren - dock endast om det är en ”lagom” och balanserad nivå av kontroll, eftersom 

att för hög grad av involvering i arbetet även det kan medföra negativa effekter för 

medarbetarens välmående och engagemang. Ovanstående resonemang styrker att det finns en 

individuell aspekt som måste tas hänsyn till vad gäller självstyre och kontroll i arbetet och den 
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egna arbetssituationen. Vi saknar idag ett verktyg för att kunna se till effekterna för den 

enskilde medarbetaren av självstyre och vad som är en ”lagom” och balanserad nivå av 

självstyre.  

 

En annan teori som också behandlar arbetets egenskaper och hur de påverkar medarbetarnas 

engagemang är Job-characteristics theory som säger att alla arbeten har motivationspotential 

för medarbetarna och att det baseras på egenskaper i arbetet så som variation i arbetet, 

arbetsuppgiftens innehåll och betydelse, huruvida medarbetaren har möjlighet till att själv 

styra sitt arbete samt huruvida denne får feedback på sitt arbete (Åteg & Hedlund, 2011). Job-

characteristics theory säger också att de nämnda egenskaperna är positivt relaterade till 

medarbetarnas prestationer och arbetstillfredsställelse, vilket genererar låg grad av olovlig 

frånvaro samt låg personalomsättning (Oldham & Hackman, 1976). Ett liknande resonemang 

återfinns i job demands-resources model. Denna modell kategoriserar arbetets egenskaper i 

två olika delar; positiva och negativa (Åteg & Hedlund, 2011). De positiva delarna innefattar 

bland annat socialt stöd, feedback, belöningar, möjlighet till självstyre, lärandemöjligheter 

och karriärmöjligheter. Dessa positiva egenskaper leder till ett ökat engagemang i arbetet 

samt att medarbetaren känner sig sammansvetsad med organisationen och sitt arbete (Åteg & 

Hedlund, 2011). Detta har en koppling till vad work centrality-teorin säger om att 

medarbetare som identifierar sig med arbetet och organisationen också känner högre grad av 

engagemang (Hirschfeld & Feild, 2000). Vidare förklarar work centrality-teorin att 

medarbetarens grad av identifiering med arbetet och organisationen i sin tur påverkas av om 

denne känner att arbetet har betydelse eller ej (Hirschfeld & Feild, 2000). Huruvida 

medarbetaren identifierar sig med arbetet och känner att arbetet har betydelse eller ej påverkas 

av relationen mellan medarbetaren och arbetsgivaren. Vi ser det därför vara av relevans att 

lyfta fram teori som berör denna aspekt kopplat till engagemang. 

 

2.2.2 Relation mellan individ och organisation kopplat till engagemang 

Affective events theory är en teori som beskriver vikten av att vad organisationen utlovar 

också uppfylls, det vill säga att de sociala kontrakten efterlevs (Zhao, Wayne, Glibkowski & 

Bravo, 2007). Detta är en förutsättning för att medarbetaren ska känna förtroende för 

organisationen. Utan förtroende är risken stor att medarbetarens engagemang påverkas 

negativt. Detta har en tydlig koppling till Social exchange theory som beskriver att 

medarbetaren anstränger sig i högre grad, om de vet att det kan generera i någon typ av 

förmån eller belöning. Beteendet styrs således av vad medarbetaren förväntar sig. Om 
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möjligheter att få förmåner eller belöningar för sina prestationer erbjuds är det därför större 

chans att medarbetaren känner större engagemang för att utföra arbetet (Wang & Walumbwa, 

2007). Detta styrks av Lundgren (2007) och Abrahamsson och Andersen (2005) som båda 

lyfter fram förväntningsteorin (expectancy theory). Förväntningsteorin innebär att människans 

förväntningar på sina handlingar styr huruvida människan blir motiverad att utföra handlingen 

eller ej.  

 

Effort-recovery model är en modell som säger att engagemang hos medarbetarna uppkommer 

först då grundläggande behov är uppfyllda (Schaufeli & Bakker, 2004). Maslows 

behovspyramid illustrerar vilka behov människan har för att kunna vara motiverade. 

Pyramiden består av fem behovsnivåer: Fysiologiska behov, trygghet, gemenskap, 

uppskattning och självförverkligande. Utgångspunkten i teorin är att alla människor strävar 

efter att uppnå samtliga behovsnivåer i pyramiden. De högre behovsnivåerna kan inte uppnås 

om inte de grundläggande behovsnivåerna har blivit tillfredsställda (Lindmark & Önnevik, 

2006). Detta styrks av Kaufmann och Kaufmann (2010) som menar att det finns en inre 

strävan hos människan att uppnå de högre nivåerna i Maslows behovspyramid. Organisationer 

bör med anledning av detta sträva efter att i möjligaste mån tillgodose medarbetarnas behov 

för att motivera och tillfredsställa de anställda (Lindmark & Önnevik, 2006). Som tidigare 

nämnts så kan begreppet engagemang definieras som ett varaktigt tillstånd av 

motivationskänslor som uppfyller medarbetaren. Med bakgrund av detta kan Maslows 

behovspyramid, trots att det syftar till att motivera människan, ses ha stark koppling till 

tankarna bakom effort-recovery model som handlar om att främja engagemang hos 

medarbetarna. 

 

Effort-recovery model säger att engagemang uppstår när medarbetaren uppnår mål med sina 

prestationer och att möjligheten till detta underlättas av att kollegor är uppmuntrande och att 

chefer ger feedback (Schaufeli & Bakker, 2004). Med anledning av ovanstående ser vi en 

relevans i att behandla teori som berör ledarskapets roll i skapandet av engagemang hos 

medarbetarna. 

 

2.2.3 Ledarskapets roll i skapandet av engagemang 

Yukl (2012) lyfter fram ett antal egenskaper och färdigheter som anses vara önskvärda hos en 

bra ledare. Bland dessa egenskaper och färdigheter nämns bland annat tekniska färdigheter 

som innebär kunskap om den verksamhet som bedrivs, interpersonella färdigheter som 
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innebär kunskap om mänskligt beteende, social kompetens som i den bemärkelsen innefattar 

förmågan att kommunicera, lyssna och påverka samt begreppsmässiga färdigheter som 

innefattar en allmän analytisk förmåga, logiskt tänkande, kreativt tänkande och 

problemlösarförmåga (Yukl, 2012). Den sociala kompetensen är starkt involverad i 

ledarskapsstilen Transformativt ledarskap som beskrivs ha en positiv inverkan på 

medarbetarnas engagemang (Åteg & Hedlund, 2011). Den transformativa ledarskapsstilen 

innebär bland annat att medarbetarna involveras i beslutsfattande samt att ledarens sätt att 

kommunicera med medarbetarna skapar entusiasm. Den transformativa ledarskapsstilen tros 

också kunna likställa medarbetarnas värderingar med organisationens mål så att de 

överensstämmer med varandra. Att som ledare vara uppmärksam på medarbetarnas behov och 

förse medarbetarna med det stöd de behöver för att öka den individuella utvecklingen tros 

bidra till högre engagemang hos medarbetarna enligt teorin om transformativt ledarskap (Åteg 

& Hedlund, 2011). Ett sätt att bidra med stöd till medarbetarna anser vi är via coaching. 

Coaching är ett begrepp som enligt Berg (2004) syftar till att hjälpa andra att lyckas med att 

nå sina mål. Mer konkret handlar begreppet coaching om att genom samtal hjälpa någon att 

hjälpa sig själv. Detta görs främst genom att ställa frågor, uppmana till handling och ge 

feedback. Coaching är en metod som kan vara önskvärd hos en ledare i organisationer och 

arbetsgrupper där medarbetarna har stort självstyre (Berg, 2004). 

 

2.3 Sammanfattning av teoretiska utgångspunkter 
Det går att urskilja ett antal områden som läggs stor vikt vid i litteratur och tidigare forskning 

kring medarbetares engagemang och vad som påverkar det. Ett av dessa områden är arbetets 

egenskaper och dess kontext innefattande bland annat graden av självstyre, arbetsuppgifternas 

betydelse, socialt stöd, lärandemöjligheter och att medarbetaren identifierar sig med arbetet. 

Ett annat område är relationen mellan individen och organisationen innefattande bland annat 

efterlevnad av sociala kontrakt, medarbetarnas tillgodosedda behov och verktyg att nå sina 

mål. Det sista området är ledarskapets roll för skapandet av engagemang innefattande bland 

annat önskvärda ledarskapsegenskaper, medarbetarnas involvering i beslutsfattande, 

kommunikation som genererar entusiasm och coaching. Sammanfattningsvis går det att 

konstatera att ovanstående faktorer har påverkan på medarbetares engagemang, attraktiviteten 

i arbetslivet och därmed även huruvida medarbetaren är benägen att stanna hos arbetsgivaren 

eller ej.  
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Två teoretiska utgångspunkter har tidigare lyfts fram; engagemang som en del av attraktivt 

arbete för att minska personalomsättningen och den sammanfattade definitionen av begreppet 

engagemang. Utöver dessa är en tredje teoretisk utgångspunkt även ovanstående 

sammanfattning av de områden som i litteratur och tidigare forskning är återkommande vad 

gäller påverkansfaktorer på medarbetares engagemang. Dessa områden har legat till grund för 

utformning av undersökningsinstrument, analys och diskussion. 
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3. Metod 
Nedan presenteras vald metod som löpande analyseras och diskuteras som en del av 
argumentationen för dess lämplighet i förhållande till studien och dess kontext. En 
metoddiskussion presenteras avslutningsvis där våra uppfattningar om metodens för- och 
nackdelar samt faktiska utfall diskuteras djupare. 
 
3.1 Undersökningsdesign 
3.1.1 Undersökningsmetod 

I vår studie ligger strävan i att kunna beskriva vad engagemang i arbetslivet är och vad som 

har inverkan på medarbetarnas engagemang. Centralt för kvalitativa metoder är att personen 

som genomför studien strävar efter att finna beskrivningar eller modeller som bäst skildrar ett 

fenomen eller sammanhang i omvärlden (Bjereld, Demker, & Hinnfors, 2009). Vi kan med 

hänsyn till ovanstående motivera varför vi valt en undersökningsmetod av kvalitativ karaktär. 

Datainsamlingen har skett i form av kvalitativa intervjuer, som enligt Denscombe (2009) 

syftar till att ge en ingående beskrivning av respondentens upplevelse av- och/eller 

erfarenheter av ett fenomen. Vår tanke är att intervjuer lämpar sig bäst i vår studie då 

frågeställningarna som avser att bidra till att kunna besvara syftet är av sådan karaktär som 

kräver beskrivande svar.  

 

I alla studier finns inslag av såväl induktiv- och deduktiv ansats (Bryman, 2016). Med en 

abduktiv ansats tillåts förståelsen succesivt växa fram då den studerande rör sig mellan teori 

och empiri (Patel & Davidson, 2003). Enligt vår tolkning kan man därför säga att en abduktiv 

ansats är en typ av kombination mellan induktion och deduktion. I denna studie kommer vi att 

förflytta oss mellan det empiriska materialet och behandlad teori och utreda relationen mellan 

dessa och vi kan därför konstatera att vår ansats är abduktiv. 

 

3.1.2 Undersökningsinstrument 

Inför datainsamlingen upprättades två intervjuguider, en för socialsekreterarna och en för 

enhetscheferna (Se bilaga II och III). Intervjuguiderna har i förväg prövats på en testgrupp. 

Testgruppen bestod av två personer som inte uppfyller urvalskriterierna för att medverka i 

studien.  

 

Vid en semistrukturerad intervju får alla respondenter samma frågor och öppna 

svarsmöjligheter ges (Kvale & Brinkmann, 2014). En semistrukturerad intervju innebär enligt 

Denscombe (2009) att personen som intervjuar har en färdig lista med ämnen och frågor men 
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är inställd på att vara flexibel i syfte att kunna låta respondenterna utveckla sina svar.   

Ovanstående beskrivning pekar på att våra intervjuer har varit semistrukturerade. 

Intervjuguidernas frågor är av både inledande och uppföljande karaktär. De inledande 

frågorna beskrivs av Kvale och Brinkman (2014) kunna ge spontana och utförliga svar medan 

de uppföljande frågorna kan ge möjlighet till en bredare beskrivning, till exempel ett 

förtydligande eller exempel på vad intervjupersonen just sagt.  

 

Begreppet engagemang är som tidigare nämnt svårdefinierat och innefattar en rad olika 

betydelser och innebörder. För att inte påverka respondenternas uppfattning av begreppets 

definition har ingen definition presenterats, istället har en öppen fråga ställts för att ta reda på 

hur respondenterna själva definierar begreppet engagemang. För att göra det möjligt att 

studera begreppet engagemang har de svar som angivits använts som utgångspunkt för vad 

begreppet innebär. Vidare har vi gjort begreppet engagemang möjligt att studera genom att 

identifiera ett antal beståndsdelar som påverkar engagemanget med hjälp av tidigare forskning 

och litteratur vilket beskrivs i föregående avsnitt (se sida 9). De beståndsdelar som har 

identifierats ligger till grund för utformningen av undersökningsinstrumentet. 

 

3.2 Urval 
3.2.1 Subjektivt urval och strategiskt urval 

Endast personer som innehar en yrkesroll som socialsekreterare i den studerade kommunen 

eller som enhetschef för socialsekreterare i den studerade kommunen har blivit tillfrågade om 

att delta i undersökningen. Detta kan liknas vid vad som kallas ett subjektivt urval som enligt 

Denscombe (2009) innebär att respondenterna ”handplockas” med anledning av att de som 

genomför undersökningen har en förutfattad mening om vilka som kan tänkas ge 

betydelsefulla och relevanta svar för att besvara studiens syfte. Det subjektiva urvalet är 

lämpligt i förhållande till denna studie då respondenterna innehar yrkesroller som 

socialsekreterare eller enhetschefer för socialsekreterare i den studerade kommunen, och 

därmed antas kunna bidra till att besvara studiens syfte i förhållande till dess avgränsningar.  

 

Idag arbetar 33 socialsekreterare och två enhetschefer för socialsekreterare i kommunen. Åtta 

av de 33 socialsekreterarna har intervjuats och utgör därmed respondentgrupp ett. Två av de 

två enhetscheferna har intervjuats och utgör därmed respondentgrupp två. Den höga andelen 

respondenter från respektive respondentgrupp har genererat ett mättat datamaterial. Urvalet 

har skett genom en förfrågan till alla socialsekreterare och enhetschefer för socialsekreterare i 
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den studerade kommunen. Därefter erbjöds de åtta respektive två personer som besvarade 

förfrågan först att medverka i studien. Ovanstående urval kan liknas vid hur Denscombe 

(2009) beskriver ett strategiskt urval, då det är bestämt att de tio första som besvarar förfrågan 

får delta i studien. En nackdel med detta urval ser vi är att variationsbredden kan bli 

begränsad vilket också kan begränsa möjligheten att dra slutsatser utifrån exempelvis kön och 

ålder. Däremot säger Yin (2013) att det finns en fördel med att arbeta med de personer som 

tros kunna bidra med den talrikaste datan. Vår tanke kring detta är att de personer som först 

besvarar förfrågan troligtvis är intresserade av att delta och därmed även kan tänkas bidra med 

talrik och relevant data. 

 

3.2.2 Presentation av respondentgrupper och uppfyllda urvalskriterium 

Av de åtta socialsekreterarna som intervjuats är 6 kvinnor och 2 män. De två enhetscheferna 

som intervjuats är båda män. Åldersspannet mellan respondenterna är 24-60 år. Fem av 

respondenterna har arbetat i sin nuvarande befattning i mindre än 1 år.  Övriga respondenter 

har arbetat i sin nuvarande befattning i mer än 1 år.  

 

Urvalskriterium som respondenterna identifierats uppfylla är bland annat att de alla är 

anställda i den studerade kommunen samt att de idag innehar en yrkesroll som 

socialsekreterare eller som enhetschef för socialsekreterare. Som tidigare nämnt kan ett 

strategiskt urval ge en ökad risk för en låg variationsbredd. Trots detta ser vi att 

respondenterna uppfyller en variationsbredd vad gäller kön och ålder i förhållande till den 

totala populationen.  

 

3.3 Forskningsetik 
Studien har genomgående präglats av de fyra forskningsetiska principerna som enligt 

Vetenskapsrådet (2002) är: Informationskravet, Samtyckeskravet, Nyttjandekravet samt 

konfidentialitetskravet. För att säkerställa respondenternas vetskap om det som innefattas i de 

forskningsetiska principerna, har ett informationsbrev tilldelats respondenterna (Se Bilaga I). 

Informationsbrevet har tilldelats respondenterna via mail i samband med förfrågan om att 

delta i studien. Utöver informationsbrevet bör respondenterna även i förväg bli kontaktade 

angående plats, tid och tidsåtgång för intervjutillfället (Denscombe, 2009). Med anledning av 

detta har respondenterna i samband med utdelandet av informationsbrev och förfrågan om 

deltagande också fått förslag på plats och tid för intervjutillfället samt information om den 

förväntade tidsåtgången.  
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Det inhämtade materialet ska under studiens genomförande hanteras på ett sätt som gör att 

obehöriga ej kan ta del av det (Denscombe, 2009). Med bakgrund av detta har all data 

förvarats i elektroniskt format i form av dokument och ljudfiler. Vi som har genomfört 

studien har datorer utrustade med program som syftar till att motverka virus och intrång samt 

lösenordsskydd för såväl inloggning till datorernas användare samt den mapp där materialet 

förvaras. Efter att datan har bearbetats, sammanställts och presenterats kommer det att raderas 

från datorerna. Detta sätt att hantera datamaterialet anser vi har säkrat att de forskningsetiska 

principerna efterlevts. Endast vi som genomfört studien har tagit del av den primära datan. 

Sammanställningen av materialet har mynnat ut i en kandidatuppsats som presenteras på 

Högskolan Dalarna för studenter och examinatorer. 

 

Då endast en kommun studerats har ett val gjorts att anonymisera kommunens namn för att 

säkerställa att respondenternas anonymitet vidhålls. Med samma argument har alla 

respondenternas svar, oavsett yrkesroll, benämnts som ”respondenter” i syfte att säkerställa 

anonymiteten, med särskild anledning av att respondentgruppen med enhetschefer är fåtaliga 

och utgör hela den tänkbart undersökningsbara populationen. Endast i de fall där det finns en 

relevans i att lyfta fram vilken respondentgrupp uttalandet kommer ifrån har detta 

tydliggjorts. 

 

3.4 Genomförande – intervjutillfället och dess kontext 
Vår intention var att genomföra alla intervjuer i form av fysiska möten, men en intervju 

genomfördes via telefon i syfte att underlätta för respondentens möjlighet att delta. 

Intervjuerna har skett på respondenternas arbetsplats, i enskilda grupprum i en annan del av 

lokalen än där deras ordinarie arbetsplats är lokaliserad. Platsen för intervjutillfället valdes för 

att underlätta respondenternas möjlighet att delta.  

 

Respondenterna har innan intervjun inletts, blivit tillfrågade om att spela in intervjun med 

diktafon. Arrangeringen av placeringen har inneburit att respondenten och vi som intervjuat 

inte har suttit mittemot varandra utan istället jämte varandra för att skapa en mer avslappnad 

situation. Intervjuerna har inletts med ”öppningsfrågor” som syftat till att göra respondenterna 

bekväma i intervjusituationen. Även vid denna tidpunkt presenterades återigen syftet med 

studien samt respondenternas rättigheter för att skapa trygghet i intervjusituationen. 
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Intervjuerna har skett med en respondent i taget och tagit cirka 30-40 minuter vardera. Vi är 

två personer som genomfört intervjuerna där en haft som huvuduppgift att leda intervjun 

utifrån intervjuguiden och den andra haft som huvuduppgift att föra anteckningar, observera 

respondentens kroppsspråk, betoningar, och övriga reaktioner under intervjun samt finnas 

som stöd genom att följa upp med eventuella följdfrågor. Huvuduppgifterna har skett 

alternerande. Att vara två personer som genomför intervjuer ökar objektiviteten i upplevelsen 

av intervjun (Denscombe, 2009). Detta resonemang styrker vårt val av att vara två personer 

som genomfört intervjuerna.  

 

3.5 Trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet 
All forskning behöver något som styrker dess trovärdighet och tillförlitlighet (Denscombe, 

2009). Validitet och reliabilitet är två begrepp som vanligen används för att bedöma hur 

tillförlitlig forskning är. Alternativa begrepp att diskutera är trovärdighet och tillförlitlighet 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Vi anser att begreppen validitet och reliabilitet är starkt 

förknippade med ett traditionellt naturvetenskapligt synsätt och har därför använt oss av 

begreppen trovärdighet och tillförlitlighet i denna studie. För att en studie ska ha hög 

trovärdighet och tillförlitlighet krävs att den ska kunna utföras igen, med samma metod av en 

annan person vid ett annat tillfälle och ändå generera samma resultat. Det är problematiskt att 

lyckas med i kvalitativ forskning och försvårar därmed processen i att styrka studiens 

trovärdighet och tillförlitlighet (Denscombe, 2009). Det bör vara omöjligt att återskapa alla 

faktorer i detalj totalt otolkningsbart. Om den som genomför studien ändå skulle lyckas med 

detta finns det enligt oss en risk för att respondenternas anonymitet inte förblir. Denscombe 

(2009) redogör för att det är problematiskt att den som genomför studien tendenserar att bli 

involverad i insamlingen- och analysen av data. Detta gör det nästintill omöjligt för en annan 

person att få fram samma analys och slutsatser som i föregående forskning. Med insikten om 

denna problematik återfinns olika resonemang över hur man ändå kan tillgodose kvalitativ 

forsknings kvalitet. En undersöknings trovärdighet ökar av utförlig dokumentation 

(Denscombe, 2009). Detta styrks också av Bryman (2011) som använder begreppet thick 

descriptions, som stärker en undersöknings överförbarhet. Därför har vår metod beskrivits så 

utförligt och detaljrikt som möjligt. Den som utför undersökningen ska synliggöra data som 

går emot det generella resultatet med anledning av att det ger en transparens till 

undersökningen, som i sin tur är något som kan styrka en studies trovärdighet (Denscombe, 

2009). Utifrån ovanstående resonemang har vi valt att även presentera och belysa de delar av 

det insamlade datamaterialet som går emot det generella resultatet för att skapa transparens. 
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En kvalitativ studies strävan borde inte ligga i att se till hur sannolikt det är att slutsatserna 

återspeglar sig i andra situationer utan snarare huruvida de skulle kunna göra det eller inte 

(Yin, 2013). Denna studie är av småskalig karaktär vilket begränsar överförbarheten. Vi kan 

ändå se att vår studie kan komma att vara relevant och inspirera andra personer som studerar 

och/eller är yrkesverksamma inom områden som rör engagemang kopplat till attraktivitet i 

arbetslivet i syfte att minska personalomsättning. 

 

3.6 Analysprocess 
Objektiviteten är något som måste ses över för att styrka en undersöknings trovärdighet då det 

är en diskutabel aspekt i alla forskningssammanhang eftersom att den som genomför en studie 

aldrig kommer ifrån sin förförståelse (Denscombe, 2009). Yin (2013) förklarar begreppet 

hermeneutik som innebär ett synsätt med fokus på tolkning av empirin. Inom hermeneutiken 

ligger strävan inte i att finna en absolut sanning då man inte tror att det finns en sådan. Istället 

handlar hermeneutiken om tolkning och förförståelse, innefattande medvetenheten om att det 

påverkar analysens utfall (Kvale & Brinkmann, 2014). Den individuella förförståelsen menar 

vi är alla de tankar om- erfarenheter av- och tolkningar av världen och dess företeelser som 

tillsammans definierar de fördomar man som individ bär på. Vi har sedan tidigare en viss 

förförståelse för såväl studiens område som den studerade kommunen i och med våra studier 

på personal och arbetslivsprogrammet samt arbetsrelaterade kopplingar till kommunen. 

Medvetenheten i sig om våra fördomar medför ett kritiskt tänkande som öppnar upp för 

alternativa sätt att studera och analysera studiens data. Som talesättet säger ”Den farligaste av 

våra fördomar är tron om att vi inte har några”.  

 

Denscombe (2009) beskriver analysprocessen som består av fyra olika steg: Koda data, 

kategorisera koderna, identifiera teman och samband och utveckla begrepp och generella 

uttalanden. Ovanstående modell av analysprocessen har inspirerat denna studies 

analysprocess. För att tydliggöra vilka teman och kategorier som identifierats ur det  

insamlade materialet har en tabell över dessa konstruerats (se tabell 1, sida 17). För att 

tydliggöra hur analysen av det primära datamaterialet har analyserats har en tabell 

konstruerats där vi visar ett exempel på hur analysprocessen har gått till (se tabell 2, sida 17).  
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Tabell 1. Teman och kategorier 
 

 
Tabell 2. Exempel på analysprocessen 

 

Tema Kategori Sub-kategori 

Engagemang – vad är det? Begreppet 

engagemang 

• Definition 

 

 

 

 

Faktorer som har inverkan på 

engagemanget 

Arbetets 

egenskaper 

• Arbetsuppgifterna 

• Arbetsbelastning 

• Lön och förmåner 

Ledarskap • Ledarskapsegenskaper 

• Stöd och feedback 

Organisationen • Kommunens arbete 

• Organisationsstruktur 

Arbetsgruppen • Samarbete 

• Gruppdynamik & 

samhörighet 

Meningsenhet Kondenserad/ 

abstraherad 

meningsenhet 

Kod Sub-kategori Kategori Tema 

Det är väl att 

man bryr sig, 

att man inte 

går till jobbet 

för sina 

timmar” 

Att man bryr 

sig. Att man 

inte går till 

jobbet enbart 

för 

arbetstimmar. 

Bryr sig Definition Begreppet 

engagemang 

Engagemang 

– vad är det? 
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3.7 Metoddiskussion 
En identifierad nackdel med att genomföra intervjuer istället för exempelvis enkäter är 

tidsåtgången för datainsamlingen. Med anledning av det argument som tidigare lyfts fram har 

vi ändå valt att använda oss av intervjuer. Intervjuerna har som tidigare nämnt skett med 

respondenter från två olika yrkesgrupper inom samma kommun som båda är kopplade till 

samma kontext. Detta tror vi har genererat ett rikt insamlat datamaterial då samma kontext 

och fenomen studerats ur två olika perspektiv. Det framkommer även tidigare att 

intervjuguiderna i förväg har prövats på en testgrupp som bestod av två personer som inte 

uppfyller urvalskriterierna för att medverka i studien. Vi anser trots detta att testintervjuerna 

bidragit till att säkerställa intervjufrågornas kvalité i förhållande till studiens syfte då vi fått en 

uppfattning om hur de kan mottas. 

 

Platsen för intervjun ska med fördel vara en avskild plats i en miljö som inte skapar stress 

eller medför några störningsmoment (Denscombe, 2009). Med bakgrund av detta har vi 

identifierat en eventuell nackdel med att utföra intervjuerna på respondenternas egen 

arbetsplats, då tankar kring arbete kan vara ett störningsmoment för respondenten. För att 

minimera risken för ovanstående problem har grupprum för intervjutillfällena bokats i en 

annan del av lokalen än där deras ordinarie arbetsplats är lokaliserad.  

 

Denscombe (2009) lyfter fram tre saker som är viktiga att genomföra vid intervjutillfället 

innan intervjun börjar: Att ställa en fråga som ger bekräftelse på om det är okej att spela in 

intervjun, arrangera placeringen av intervjun på ett sätt som inte tenderar att skapa en otrygg 

atmosfär samt inleda intervjun med ”öppningsfrågor” som syftar till att göra respondenten 

bekväm i intervjusituationen. Detta motiverar vårt tillvägagångssätt vid genomförandet av 

intervjuerna som tidigare nämnts innefattar samtliga ovanstående aspekter. Att vara två 

personer som genomför intervjuer ökar som tidigare nämnt objektiviteten i upplevelsen av 

intervjun enligt (Denscombe, 2009) vilket styrker vårt val av att vara två personer som 

genomfört intervjuerna. Vi kan däremot även urskilja en risk då respondenten, som befinner 

sig i en minoritetsposition, kan känna sig pressad vilket i sin tur kan leda till mindre 

sanningsenliga och/eller utförliga svar. Även detta ser vi styrker vårt tillvägagångssätt under 

genomförandet av intervjuerna där det lagts extra stor vikt vid att skapa en trygg och trivsam 

intervjusituation för respondenterna i form av bland annat arrangeringen av intervjun, 

information om syftet med studien samt ”öppningsfrågor”. 
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Intervjuerna har som tidigare nämnt skett med en respondent i taget och tagit cirka 30-40 

minuter vardera. Fördelen med att intervjua en respondent i taget tror vi är att risken minskar 

för att denne påverkas av andra respondenter. Enskilda intervjuer är mer tidskrävande än 

exempelvis gruppintervjuer men har med bakgrund av ovanstående argument ändå använts. 

Vid den intervju som genomfördes via telefon har observation av respondentens kroppsspråk 

inte kunnat genomföras vilket identifierats som ett eventuellt problem. Då observationerna 

enbart lagts vikt vid i särskilda fall i presentationen av resultatet ser vi dock inte att problemet 

bidrar till några väsentliga konsekvenser för vår studies trovärdighet.  

 

Som tidigare nämnts har ett problem identifierats gällande anonymiteten för den mindre 

respondentgruppen som enbart bestod av två respondenter. Detta har inneburit en avvägning i 

att lyckas förmedla relevant data och samtidigt behålla respondenternas absoluta anonymitet. 

Detta dilemma ser vi vara oundvikligt då dessa två respondenter som tidigare nämnt utgör 

hela populationen för den tänkbara undersökningsgruppen. Utfallet av denna problematik har 

lett till att vi i presentationen av empirin inte kunnat specificera vilken respondent som sagt 

vad. För att förenkla presentationen för läsaren har vi valt att göra likadant med den andra 

respondentgruppen som innefattar socialsekreterare. Följden av detta är att vi inte kunnat göra 

några analyser eller dra några slutsatser kring faktorer så som ålder, kön, anställningstid 

etcetera. 

 

Ett annat problem som identifierats efter insamlingen av datamaterialet är att en del av 

intervjufrågorna gett svar som innehållit specifika exempel vilket riskerat anonymiteten för 

såväl respondenterna som övriga personer kopplade till kontexten och därför inte kunnat 

användas. Trots att vi ser en relevans i att ställa dessa frågor för att kunna besvara studiens 

syfte så hade vi, om studien gjorts igen, valt att utesluta dessa frågor med anledning av 

ovanstående problembeskrivning. De berörda frågorna är: 

 

- Kan du beskriva en situation i arbetslivet som gjort att ditt engagemang har ökat? 

- Kan du beskriva en situation i arbetslivet som gjort att ditt engagemang har minskat? 
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4. Resultat & Analys 
Nedan följer en kort presentation av den studerade kommunen i syfte att skapa ett 
sammanhang för läsaren. Därefter presenteras det bearbetade empiriska materialet och en 
löpande analys där empiri och teori ställs i relation till varandra. Rubrikerna är baserade på 
de områden som i teoriavsnittet identifierats vara essentiella påverkansfaktorer för 
medarbetares engagemang. 
 

4.1 Begreppet engagemang 
Flera respondenter beskrev begreppet engagemang innebära känslor av passion och 

hängivenhet. En del sa att det innebär att man är driven och brinner för det man är engagerad 

i. Extra vikt lades av flera respondenter på att engagemang är att man bryr sig och gör mer än 

bara det som man måste. Vidare beskrevs begreppet engagemang av flera respondenter 

innebära att man är deltagande, att man bryr sig och har ett genuint intresse för det man är 

engagerad i samt att man har en känsla av att det man gör är meningsfullt. Begreppet sades 

vara starkt kopplat till känslor av glädje och trivsel. Exempel på ett uttalande som i stort 

sammanfattar respondenternas definition av begreppet engagemang är: 

 

”Det är väl att man bryr sig, att man inte går till jobbet för sina timmar… 

engagemang är motsatsen till hopplöshet.” 

 

En analys är att det respondenterna säger om att begreppet engagemang är starkt kopplat till 

känslor av glädje och trivsel överensstämmer med en av de utmärkande formuleringarna som 

sammanfattar definitionen av begreppet i teoriavsnittet. Där beskrivs engagemang bland annat 

handla om att man finner glädje och lust i det man gör. En annan analys är att en respondent 

beskriver begreppets betydelse med hjälp av ett ord med motsatt betydelse – hopplöshet - 

vilket även det kan liknas vid innebörden av disengagemang som i teorin beskrivs vara ett 

konträrt begrepp till engagemang. Disengagemang beskrivs enligt (Astvik & Melin, 2013) 

som en känsla av frustration och uppgivenhet vilket kan anses vara synonymt med begreppet 

hopplöshet. I teorin beskrivs begreppet engagemang även innebära ett varaktigt tillstånd av 

motivationskänslor innefattande sinnesstämningar så som kraft, karakteriserat av höga 

energinivåer och en vilja att anstränga sig, hängivenhet, karakteriserat av entusiasm, 

inspiration och en känsla av att det man gör är av betydelse och försjunkenhet, karakteriserat 

av en slags upptagenhet och koncentration (Åteg & Hedlund, 2011). En analys utifrån detta är 

att respondenternas beskrivning, i och med att de belyser hängivenhet och en känsla av att det 

man gör är av betydelse går att koppla till sinnesstämningen hängivenhet. Det återfinns dock 
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inga beskrivningar i resultatet som tydligt kan liknas vid teorins beskrivning av begreppet 

kraft och försjunkenhet. En analys av detta är att respondenterna definierar begreppet 

engagemang med delar av den definition som framkommer i teoriavsnittet, men att en del av 

teorins definition inte innefattas i respondenternas definition. Något som utmärker 

respondenternas definition till skillnad från teorin är att det läggs stor vikt vid att engagemang 

innebär att man bryr sig och gör mer än bara det man måste. Således är en analys att 

respondenternas definition också innefattar delar som inte inbegrips i den definition som 

återfinns i teoriavsnittet. 

 

4.2 Arbetets egenskaper 
4.2.1 Arbetsuppgifterna 

Det framkommer från flera respondenter att det genuina intresset för arbetsuppgifterna 

genererar engagemang. Här lyfts det fysiska mötet med klienter upp som det arbetsmoment 

som skapar engagemang i störst utsträckning. En respondent säger att det idag inte finns så 

mycket tid till möte med klienter som är önskvärt för dennes engagemang. Samma respondent 

säger att det finns möjlighet att själv styra sitt arbete, men att tiden till största del går åt till 

administrativt arbete. Många respondenter säger att det skapar engagemang att få möjlighet 

att hjälpa människor. Flera respondenter säger att det skapar engagemang när man kan göra 

förändring, tillexempel hjälpa en klient att bli självförsörjande eller komma ut i arbetslivet. En 

respondent säger att det är en känsla av att man är behövd och kan bidra med någonting som 

skapar engagemang.  

 

I job-characteristics theory beskrivs arbetets egenskaper kopplat till engagemang, där bland 

annat arbetsuppgifternas betydelse och medarbetarnas möjlighet att själv styra sitt arbete 

inbegrips (Åteg & Hedlund, 2011). Dessa faktorer är kopplade till om medarbetaren känner 

arbetstillfredsställelse eller inte vilket påverkar engagemanget (Oldham & Hackman, 1976). 

Sett till detta är en analys att det är en positiv aspekt för socialsekreterarnas engagemang att 

det idag finns stora möjligheter att själva styra och organisera sitt arbete. Vad som däremot 

identifieras som ett problem i detta sammanhang är att den möjlighet till självstyre som finns 

blir begränsad på grund av att de administrativa uppgifterna kräver för stor tidsåtgång.  

 

En av respondenterna säger att det saknas tydliga riktlinjer för hur arbetsuppgifterna är tänkta 

att utföras. Fördelarna med detta säger respondenten är att det skapar möjlighet att hitta nya 

tänkbara sätt att hantera arbetsuppgifterna på och att det därför ger frihet till de anställda 
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vilket enligt respondenten kan skapa engagemang. En analys är att detta kan liknas vid HIWS 

som enligt Boxall och Purcell (2016) innebär ett stort självstyre hos medarbetaren. Self-

determination theory säger också att möjligheten att styra sitt eget arbete gör att medarbetaren 

mår bra vilket också generar en ökad motivation hos medarbetaren (Gagné & Deci, 2005). 

Analysen av detta är att avsaknaden av riktlinjer för arbetets utförande kan generera en större 

frihet i arbetet vilket i sin tur leder till ett ökat engagemang hos socialsekreterarna. 

Nackdelarna med avsaknaden av riktlinjer för arbetets utförande beskriver en respondent med 

följande ord: 

 

”... när man är ny kan det skapa en känsla av att man känner sig lost vilket sänker 

engagemanget, tror jag.” 

 

En analys är att de negativa aspekterna som lyfts fram ovan stämmer överens med tidigare 

kritik som riktats mot HIWS. Van De Voorde (2016) säger att för hög grad av involvering i 

sin egen arbetssituation kan skapa överbelastning och emotionell utmattning. Utifrån detta är 

en analys att tydliga riktlinjer för nyanställda socialsekreterare är avsevärt betydande för 

engagemanget, då en nyanställd inte engageras av för hög grad av självstyre och således 

riskerar generera negativa effekter för socialsekreterarnas engagemang.  

 

4.2.2 Arbetsbelastning 

En respondent säger att arbetet i sig innebär en utsatthet och risk för aggressivitet från 

klienter. Samma respondent säger att det främst beror på att det finns ett ”tryck” och höga 

krav från klienterna att få sitt ärende utrett snabbt vilket är svårt att bemöta i vissa fall. Vidare 

uttrycker respondenten sitt missnöje över detta såhär: 

 

”När man känner att man inte får resurser för att kunna göra ett riktigt bra jobb och det inte 

blir som man har tänkt... Då känns det lite, ja, det kan väl hända att man känner hopplöshet” 

 

Maslows behovspyramid illustrerar enligt Lindmark och Önnevik (2006) människans behov 

för att skapa motivation, där trygghet är en av de mest grundläggande faktorerna för 

skapandet av motivation. Då motivation som tidigare nämnt är starkt förknippat med 

engagemang är det också nödvändigt för skapandet av engagemang att skapa en trygg 

arbetssituation för medarbetarna. En analys utifrån ovanstående är att den aggressivitet 

socialsekreterarna utsätts för är en risk för att en trygg arbetssituation inte uppnås, vilket i sin 
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tur missgynnar socialsekreterarnas förutsättningar att kunna känna engagemang i arbetet och 

arbetssituationen. Hur arbetet kring säkerheten för socialsekreterarna idag ser ut framkommer 

inte i det empiriska materialet. 

 

Det framkommer från flera respondenter att arbetsbelastningen har inverkan på 

engagemanget, men hur engagemanget påverkas finns det delade upplevelser av. Några 

respondenter påvisar att de är för få anställda idag för den arbetsvolym som förväntas utföras. 

En respondent säger att det har blivit mindre arbetsbelastning den senaste tiden då de 

rekryterats fler socialsekreterare, men att det upplevs vara en ojämn arbetsbelastning där de 

som vart anställda längre får ta ett större ansvar. Flera respondenter säger att 

arbetsbelastningen får negativa följder för engagemanget. En respondent säger att 

underbemanningen gör att engagemanget för arbetet minskar eftersom att fokus ligger på hur 

situationen ska bli bättre snarare än på arbetet i sig. Samma respondent menar att om man har 

för mycket att göra så blir man stressad vilket genererar dålig stämning och mindre tid till 

samarbete vilket i sin tur leder till ett minskat engagemang. En respondent uttrycker tydligt att 

arbetsbelastningen är för hög för att denne ska må bra. 

 

”Nu har jag kommit till en punkt när jag inte orkar mer.” 

 

En förutsättning för att individen ska kunna hantera höga krav är att denne även har hög 

kontroll och en hög grad av stöd då individen annars löper risk för hög stress och utbrändhet 

(Karasek & Theorell, 1990). Hög stress och utbrändhet från arbete kan ses som ett motsatt 

tillstånd till arbetstillfredsställelse, vilket innebär att det inte heller bidrar till skapande av 

engagemang. Utifrån krav-kontroll-stöd-modellen är en analys att det råder en obalans i 

förhållandet mellan faktorerna krav, kontroll och stöd i den nuvarande arbetssituationen. 

Detta baseras på att arbetsbelastningen idag upplevs generera stress. 

 

En annan respondent påvisar en ojämn arbetsbelastning men syftar då till att 

arbetsbelastningen är varierande i olika perioder i månaden. Samma respondent säger att de 

lugnare perioderna skapar en känsla av tristess och att det finns en önskan om att få ett större 

ansvar för att behålla sitt engagemang under dessa perioder. En respondent säger att 

möjligheten till utveckling är viktigt för dennes engagemang och att det i nuläget inte finns 

tillräckligt med utvecklingsmöjligheter i den nuvarande arbetssituationen. Detta kan kopplas 

till job demands-resources model som lyfter fram ett antal olika positiva påverkansfaktorer på 
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medarbetarnas engagemang där bland annat lärandemöjligheter och karriärmöjligheter 

innefattas (Åteg & Hedlund, 2011). En analys av detta är att de interna möjligheterna för 

lärande och utveckling idag inte räcker till för att tillgodose behovet hos de socialsekreterare 

som blir engagerade av utveckling. 

 

4.2.3 Lön och förmåner 

En av respondenterna lyfter fram lönen som en bidragande faktor till engagemanget. Samma 

respondent uttrycker irriterat att denne funderat på att lämna arbetet, delvis på grund av att 

lönen inte lever upp till vad respondenten tycker att arbetet är värt.  Maslows behovspyramid 

tar upp fem olika behovsnivåer som alla har inverkan på engagemanget. De grundläggande 

behoven måste vara tillgodosedda för att kunna nå de högre nivåerna i behovspyramiden 

(Lindmark & Önnevik, 2006). Sett till Maslows behovspyramid är en tolkning att lönen tillhör 

ett av de grundläggande behoven snarare än de högre nivåerna som innefattar bland annat 

utveckling och självförverkligande. Förväntningsteorin säger som tidigare nämnt att 

människans förväntningar på konsekvenserna av sina handlingar styr huruvida denne blir 

motiverad att utföra handlingarna eller ej (Lundgren, 2007). Detta kan också liknas vid social 

exchange theory som beskriver att medarbetare anstränger sig i högre grad om det genererar 

någon form av förmån eller belöning (Wang & Walumbwa, 2007). En analys av ovanstående 

är att lönen är ett grundläggande behov och en självklar belöning som motiverar arbete och 

skapar förutsättningar för engagemang. Vidare är en analys att ett identifierat problem i detta 

fall är att socialsekreterarnas förväntningar på lönen i förhållande till det utförda arbetet inte 

stämmer överens med den verkliga lönen vilket har en negativ inverkan på engagemanget.  

 

Två respondenter lyfter fram att arbetstiderna är något som påverkar deras engagemang. 

Åsikterna om hur arbetstiderna påverkar engagemanget skiljer sig åt mellan respondenterna. 

En av respondenterna säger att årsarbetstiden, det vill säga att de har ett antal timmar som ska 

arbetas under året och kan fördelas relativt fritt, är gynnande för dennes engagemang. Vidare 

uttrycker samma respondent att ovanstående är en avgörande förmån för att denne 

fortsättningsvis ser kommunen som en bra arbetsgivare och vill stanna kvar hos arbetsgivaren. 

En annan respondent säger att årsarbetstiden inte tillåter de anställda att vara tillräckligt 

flexibla eftersom att de ändå förväntas vara på arbetsplatsen vissa tider på dygnet. Samma 

respondent menar att det skulle göra mycket för dennes engagemang om det fanns möjlighet 

att anpassa arbetstiderna till privatlivet i större utsträckning. I affective events theory beskrivs 

vikten av att vad organisationen utlovar också uppfylls för att medarbetarna ska känna 
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engagemang (Zhao et al., 2007). En analys av ovanstående är att socialsekreterarnas 

förväntningar på årsarbetstiden innefattar frihet i arbetssituationen och att årsarbetstiden 

således genererar engagemang för de som upplever att förväntningarna på årsarbetstiden har 

uppfyllts. Ytterligare en analys är att socialsekreterare som inte upplever att årsarbetstiden 

lever upp till vad de har förväntat sig inte heller blir engagerade av årsarbetstiden.  

 

En respondent påvisar att arbetstiderna är viktiga för engagemanget eftersom att det påverkar 

dennes återhämtning. Respondenten önskar att arbetsgivaren istället kunde införa 

”sextimmars-arbetsdagar” för att öka möjligheten till återhämtning under hektiska perioder. 

Resonemanget om vikten av återhämtning är något som styrks av effort recovery model som 

enligt Schaufeli och Bakker (2004) säger att engagemang hos medarbetarna uppkommer först 

när de grundläggande behoven är uppfyllda. En analys av detta är att återhämtning är ett av de 

grundläggande behoven och därmed också nödvändigt för skapandet av engagemang. 

Huruvida detta bör ske genom kortare arbetsdagar eller förändring av arbetstider är inget som 

kan styrkas av teorin. En respondent lyfter fram friskvårdspengen som en faktor som skulle 

kunna bidra till återhämtning och ett ökat engagemang, men som idag inte lever upp till 

förväntningarna. Samma respondent menar att friskvårdspengen idag är för liten samt att det 

finns begränsningar för vad de får och kan användas till vilket missgynnar dennes 

engagemang. Ovanstående går återigen att koppla till förväntningsteorin som Lundgren 

(2007) lyfter fram angående vikten av att de sociala kontrakten efterlevs. En analys av detta är 

att de sociala kontrakten gällande friskvårdspengen idag inte efterlevs vilket kan missgynna 

socialsekreterarna engagemang.  

 

4.3 Organisationen 
4.3.1 Kommunens arbete 

Det framkom att majoriteten av respondenterna inte har någon uppfattning om vad kommunen 

som arbetsgivare gör för att skapa engagemang för sina medarbetare. En respondent uttryckte 

det på följande vis: 

 

”Nu tror inte jag att kommunen i sig är så himla drivande i den här frågan faktiskt, utan det 

är väl mer individer isåfall som är det. Jag tror inte de ser det som en prioritet.” 

 

En respondent skiljer sig från övriga och säger att kommunen märkbart arbetar för att skapa 

engagemang för sina medarbetare. Samma respondent lyfter fram kommunens värdegrunder 
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som ett exempel på detta samt de två dagar om året som kommunen anordnar för 

medarbetarna. Under dessa dagar kan man enligt respondenten lyssna på föreläsningar, vara 

med i workshop etcetera, allt för att skapa möjligheter till utveckling vilket kan öka 

engagemanget enligt respondenten. En respondent från respondentgruppen med enhetschefer 

säger att kommunen arbetar med engagemang rent konkret genom att ha arbetat fram en 

värdegrund. Samma respondent säger också att kommunen arbetar för medarbetarnas 

engagemang genom att erbjuda val av sysselsättningsgrad och årsarbetstid. En analys av detta 

är att det finns en skillnad mellan respondentgruppen bestående av socialsekreterare och 

respondentgruppen bestående av enhetschefer där enhetscheferna i högre grad har en 

uppfattning om kommunens arbete för medarbetarnas engagemang. Utifrån ovanstående är en 

analys att det finns brister i kommunikationen av detta i ledet mellan enhetschefer och 

socialsekreterare. Vidare är en analys att omedvetenheten om kommunens arbete kring 

skapandet av engagemang inte ger några förutsättningar för socialsekreterarnas engagemang. 

Denna analys har gjorts med bakgrund av vad som framkommer i teoriavsnittet där det 

uppvisats att möjligheten att få förmåner eller belöningar för sina prestationer medför ett 

större engagemang hos medarbetaren att utföra arbetet (Wang & Walumbwa, 2007). 

 

4.3.2 Organisationsstruktur 

Det framkommer att flera respondenter tycker att organisationsstrukturen har påverkan på det 

individuella engagemanget. En respondent säger att engagemanget ökar när ”det flyter på”, 

när samverkan såväl internt som externt fungerar. Vidare menar samma respondent att 

strukturen och arbetssätten behöver tas om hand om för att fungera på bästa möjliga vis. En 

respondent förklarar att kommunens organisationsstruktur är hierarkisk med många chefsled. 

En respondent säger att det ibland känns som att dennes närmsta chef inte har så stor 

bestämmanderätt och i många fall måste ta ärendet vidare till sin chef vilket gör att feedback 

på ärendet tar lång tid eller inte blir av alls. En respondent påvisar att organisationsstrukturen 

är negativ för engagemanget i och med de många chefsleden. Respondenten uttrycker det på 

detta vis: 

 

”Det gör liksom att förslag och problem tappas bort mellan de olika cheferna och ibland får 

man inte ens återkoppling. Det försvinner ut i cyberspace och det gör väl en del av 

engagemanget också.” 
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Effort recovery model säger att engagemang uppstår när medarbetaren uppnår mål med sina 

prestationer och att möjligheten till detta underlättas av bland annat feedback från chefer 

(Schaufeli & Bakker, 2004). Utifrån detta är en analys att den hierarkiska 

organisationsstrukturen bidrar till förlängd tid för feedback eller avsaknad av feedback på 

idéer och ärenden vilket kan missgynna socialsekreterarnas engagemang. 

 

4.4 Ledarskap 
4.4.1 Ledarskapsegenskaper 

Alla respondenter har påvisat att ledarskapet har betydelse för skapandet av engagemang. 

Vilka faktorer i ledarskapet som uttryckts ha betydelse har skiljt sig åt mellan respondenterna. 

Det framkom också från flera respondenter att det finns en upplevd skillnad i hur 

enhetscheferna på respektive enhet arbetar för att skapa engagemang. Hur dessa skillnader ger 

uttryck är något som respondenterna inte lyfter fram. Ledarskapsgenskaper som är 

gynnsamma för medarbetarnas engagemang är tekniska färdigheter, interpersonella 

färdigheter, social kompetens och begreppsmässiga färdigheter (Yukl, 2012). En analys av 

detta är att skillnader i ledarskapet hos enhetscheferna förmodligen också innebär att de olika 

ledarskapsegenskaperna skiljer sig åt och/eller uttrycker sig på olika sätt vilket i 

förlängningen innebär att socialsekreterarnas engagemang påverkas av vem de har som 

närmsta chef. 

 

En del respondenter nämnde specifika ledarskapsdrag som är viktiga för skapandet av 

engagemang. Här inryms bland annat att det är gynnsamt för engagemanget att ledaren är 

driven och har en egen strävan efter att skapa en god arbetsmiljö för sina medarbetare. En 

respondent lyfter fram att den närmsta chefen inte lägger sig i detaljer i arbetet, vilket upplevs 

positivt för engagemanget då det visar på ett förtroende från chefens sida. En annan essentiell 

aspekt i ledarskapet som lyfts fram av flera respondenter är att det är önskvärt att chefen 

lyssnar in medarbetarnas åsikter och tar till sig dessa. Den generella upplevelsen i den 

nuvarande arbetssituationen vad gäller detta är att enhetscheferna idag ger uttryck för att de 

innehar de önskvärda ledarskapsdragen. Ett exempel som fler respondenter lyfter fram då det 

har yttrat sig är när det fanns ett önskemål från socialsekreterarna sida om att satsa på 

aktiviteter som kan stärka sammanhållningen i arbetsgruppen. Förslaget besvarades med att 

två utvecklingsdagar avsett för detta ändamål arrangerades. Under dessa dagar deltog såväl 

socialsekreterare som chef på respektive enhet och aktiviteterna syftade till att lära känna 

varandra och att utveckla verksamheten. Grupputvecklingsdagarna har generellt beskrivits av 
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respondenterna som positiva för engagemanget då det bidragit till en starkare 

sammanhållning. Några av respondenterna påvisade dock att grupputvecklingsdagarna inte 

gett någon märkbar positiv effekt på deras engagemang, men att det finns en uppskattning 

över att cheferna tagit till sig deras åsikt. Några respondenter säger att trots att det är önskvärt 

att den närmsta chefen lyssnar och tar till sig medarbetarnas åsikter, får det inte gå överstyr. 

Vidare förklarar en respondent att denne i vissa situationer upplever att sin närmsta chef blir 

påverkad i sina beslut från andra medarbetare i för hög grad vilket påverkar dennes 

engagemang negativt. Samma respondent önskar att enhetscheferna ibland också vågar ta 

ställning och fatta egna beslut.  

 

Den transformativa ledarskapsstilen innebär bland annat att medarbetarna involveras i 

beslutsfattande vilket också tros bidra till ett högre engagemang (Åteg & Hedlund, 2011). Då 

flera respondenter säger att det påverkar engagemanget positivt att chefen involverar 

medarbetarna i beslutsfattande är en analys att resultatet går att koppla ihop med ovanstående 

teori. En respondent säger dock att denne önskar att sin närmsta chef tar fler egna beslut då 

det upplevs negativt för engagemanget när chefen lyssnar in medarbetarnas åsikter i för hög 

grad, vilket istället talar mot det teorin säger. Med bakgrund av ovanstående är en analys att 

socialsekreterarnas involvering i beslutsfattande kan påverka engagemanget såväl positivt 

som negativt, vilket pekar på att det finns en individuell aspekt att ta hänsyn till gällande 

detta. Att enhetscheferna idag involverar sina medarbetare i beslutsfattande ligger till grund 

för en analys om att enhetschefernas ledarskap idag har tendenser av den transformativa 

ledarskapsstilen. Den transformativa ledarskapsstilen innebär också att ledarens sätt att 

kommunicera med medarbetarna skapar entusiasm (Åteg & Hedlund, 2011). Huruvida 

enhetscheferna idag kommunicerar med medarbetarna på ett sätt som skapar entusiasm eller 

ej går inte att konstatera utifrån vad som framkommer i empirin. Däremot går det att urskilja 

svar från respondenterna i empirin som talar för att de upplever sina närmsta chefer som 

drivna, vilket påverkar deras engagemang positivt. En analys av detta är att en chef som 

upplevs driven sannolikt visar detta i sitt sätt att kommunicera med medarbetarna vilket talar 

för att de även skapar entusiasm genom sitt sätt att kommunicera. Ovanstående styrker 

tidigare analys om att enhetscheferna bedriver ett transformativt ledarskap. 

 

En respondent från respondentgruppen med enhetschefer berättar om ett konkret tillfälle när 

denne bjudit in socialsekreterarna till delaktighet i utvecklingsarbete men tillägger missnöjt 

att det inte fick någon respons. Respondenten uttrycker ett antagande om att det beror på att 
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arbetsatmosfären generellt är tyst och säger att det kanske kan beror på att tidigare åsikter som 

framkommit inte förvaltats på ett bra sätt. 

 

4.4.2 Stöd och feedback 

Ett sätt att bidra med stöd är via coachning som handlar om att genom samtal hjälpa någon att 

hjälpa sig själv. Detta görs främst genom att ställa frågor, uppmana till handling och ge 

feedback. Coaching är en metod är önskvärd hos en ledare i organisationer och arbetsgrupper 

där medarbetarna har stort självstyre (Berg, 2004). En analys är att resultatet pekar på att 

socialsekreterarna idag har ett stort självstyre vilket enligt ovanstående teori också innebär att 

ett coachande ledarskap bör vara gynnsamt i förhållande till arbetssituationen. En aspekt av 

ledarskapet som av respondenterna uttrycks vara gynnsamt för socialsekreterarnas 

engagemang är att de får stöd av sin närmsta chef. Här uttrycks stödet främst innebära respons 

på socialsekreterarnas initiativ, tankar och idéer där en generell uppfattning är att cheferna ger 

det stödet idag. En respondent lyfter dock fram att stödet inte bara innefattar ett godkännande. 

Samma respondent förklarar att det ibland finns behov av stöd i form av hjälp med det 

konkreta utförandet av initiativet samt att marknadsföra idén för resterande delar av 

arbetsgruppen i syfte att involvera alla medarbetare. Vidare menar respondenten att den typen 

av stöd inte upplevs finnas i den nuvarande arbetssituationen. En analys av ovanstående är att 

enhetscheferna idag använder sig av coaching och att det skapar engagemang hos 

socialsekreterarna men att det i vissa fall finns behov en annan typ av stöd som innefattar ett 

större inkluderande från enhetschefens sida för att nå upp till socialsekreterarnas behov av 

stöd. Vikten av denna analys styrks av vad Åteg och Hedlund (2011) säger om att 

engagemanget ökar om ledaren är uppmärksam på och förser medarbetarna med det stöd de 

behöver för att öka den individuella utvecklingen.  

 

Det lyftes också fram av en del respondenter att beröm och feedback på prestationer från den 

närmsta chefen i viss mån ökar engagemanget. En respondent påvisar dock att engagemanget 

inte påverkas alls av feedback och beröm på prestationer från sin närmsta chef. Effort 

recovery model säger att engagemang uppstår när medarbetaren uppnår mål med sina 

prestationer och att möjligheten till detta underlättas av bland annat feedback från chefer 

(Schaufeli & Bakker, 2004). En analys är att teorin överensstämmer med det ovannämnda 

resultat där det lyfts det fram att beröm och feedback för de flesta respondenter genererar 

någonting positivt för engagemanget, men motsätts i och med att en respondent påvisar att 

beröm och feedback inte påverkar dennes engagemang. 
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Vidare framkommer det av flera respondenter att en såväl fysisk som mental närvaro från 

chefernas sida är önskvärt i skapandet av engagemang. Flera respondenter lyfter fram att de 

upplever att sina chefer idag är närvarande såväl fysiskt som mentalt. Detta yttrar sig enligt en 

respondent bland annat genom att deras kontor är placerat i närheten av socialsekreterarnas, 

att dörrarna alltid är öppna samt att det finns en allmän öppenhet för dialog. Det framkommer 

också att chefernas placering tidigare har vart mer avskild. En av respondenterna lyfte fram 

att detta genererade en ”vi-och-dom-känsla” som påverkade engagemanget negativt. Även en 

respondent från respondentgruppen med enhetschefer lyfter fram att placeringen sett 

annorlunda ut tidigare och att den fysiska placeringen nära socialsekreterarna har skapat en 

bättre kontakt mellan enhetschefer och socialsekreterare. En analys av detta är att 

enhetschefernas fysiska och mentala närvaro som upplevs stor skapar goda förutsättningar för 

enhetscheferna att ge socialsekreterarna de stöd de behöver vilket i förlängningen bidrar till 

ett högre engagemang hos socialsekreterarna. 

 

4.5 Arbetsgruppen 
4.5.1 Samarbete 

Samtliga respondenter lyfte fram att arbetsgruppen har betydelse för deras engagemang. En 

av de aspekter som rör arbetsgruppens roll för skapandet av engagemang säger flera 

respondenter är samarbete som i detta fall beskrivs innebära möjlighet att rådfråga och hjälpa 

varandra i de dagliga arbetsuppgifterna.  

 

”Jag blir engagerad av att hjälpa till och att samarbeta, annars känner jag mig ensam och 

det känns inte kul.” 

 

Det framkommer att det idag finns veckomöten i respektive arbetsgrupp som syftar till att 

diskutera pågående ärenden och ta hjälp av varandras erfarenheter. En respondent säger dock 

att tiden för dessa möten inte räcker till då det ofta bara är några av socialsekreterarnas 

ärenden som lyfts fram för diskussion. En respondent säger också att dessa möten inte ger så 

mycket för engagemanget då de ändå aldrig fastställs några rutiner eftersom ärenden alltid 

hanteras olika av olika individer. Det framkommer också att samarbete i arbetsgruppen även 

sker i det dagliga arbetet. Flera respondenter sa att dessa tillfällen är värdefulla i skapandet av 

engagemang. En respondent påvisar att samarbete i det dagliga arbetet är outtalat och upp till 

varje individ att ta initiativ till vilket gör att bara en del socialsekreterare involveras i 
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samarbetet. En respondent säger att det idag finns för lite tidsutrymme för samarbete i det 

dagliga arbetet. Samma respondent önskar större samarbetsmöjligheter i arbetsgruppen vilket 

denne tror skulle generera ett högre engagemang. 

 

I teorin beskrivs job demands-resources model som lyfter fram ett antal olika faktorer som 

påverkar medarbetarnas engagemang positivt där bland annat socialt stöd innefattas (Åteg & 

Hedlund, 2011). Utifrån detta är en analys att samarbete mellan kollegor kan definieras som 

socialt stöd. Vidare innebär detta att de möjligheter till samarbete i arbetsgruppen som finns 

idag behöver utökas för att kunna vidareutveckla det sociala stödet och i förlängningen skapa 

ett högre engagemang hos socialsekreterarna. 

 

4.5.2 Gruppdynamik och samhörighet 

En annan aspekt som rör arbetsgruppens roll i skapandet av engagemang är den allmänna 

atmosfären i gruppen. En respondent säger att trygghet och tillit i arbetsgruppen är avgörande 

för om respondenten känner sig engagerad och vill stanna kvar på arbetsplatsen eller ej. En 

respondent säger att det faktum att ha kollegor i arbetet skapar engagemang. Detta uttrycks av 

en respondent på följande sätt: 

 

”… Det är något som jag värdesätter högt, att trivas i arbetsgruppen” 

 

Effort-recovery model säger att engagemang uppstår när medarbetaren når sina mål vilket 

bland annat underlättas av att kollegor är uppmuntrande (Schaufeli & Bakker, 2004). En 

analys av detta är att uppmuntran mellan kollegor också bidrar till en god stämning vilket 

gynnar förutsättningarna för att skapa engagemang. Det råder delade meningar bland 

respondenterna kring hur arbetsklimatet i arbetsgruppen ser ut idag. En respondent påvisar att 

det finns en stark sammanhållning i både den stora och den mindre arbetsgruppen. En 

respondent lyfter fram att det är ett tryggt klimat i arbetsgruppen idag. Stämningen beskrivs 

av samma respondent såhär: 

 

”Ingen dömer någon annan för att man tycker fel utan tvärtom tycker att det är en tillgång att 

man tycker olika. Det är ett tryggt klimat. ” 

 

En annan respondent visar missnöje över en obalans i arbetsfördelningen vilket påverkar 

stämningen. Samma respondent säger att den dåliga stämningen påverkar dennes engagemang 
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negativt. Vidare framkommer från flera respondenter att den höga personalomsättningen 

påverkar arbetsgruppens gemenskap och engagemang negativt. Vidare förklarar en 

respondent att det skapar oordning i arbetet samt högre arbetsbelastning på de kvarvarande 

medarbetarna vilket bidrar till dålig stämning. En annan respondent säger att det beror på att 

det är många nya medarbetare och att sammanhållningen behöver byggas upp från grunden 

vilket är ett pågående arbete idag. Då teorin om effort-recovery model säger att uppmuntran 

bland kollegor är viktigt för skapandet av engagemang är en analys att de negativa aspekterna 

i gruppdynamiken som lyfts fram av respondenterna bör ses över för att kunna motverka 

negativa effekter på socialsekreterarnas engagemang. 
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5. Diskussion & Slutsatser 
Nedan följer en diskussion av resultat och analys. De slutsatser som lyfts fram presenteras 
sedan sammanfattningsvis under rubriker som motsvarar de frågeställningar som syftar till 
att bidra till att besvara studiens syfte. Avslutningsvis presenteras huruvida studiens resultat 
har uppnåtts eller ej samt förslag till fortsatta studier. 
 

5.1 Resultatdiskussion 
5.1.1 Begreppet engagemang 

Den sammanfattade definitionen som framkommer i teoriavsnittet säger att begreppet 

engagemang innefattar motivationskänslor som genererar energi, glädje och lust i det man gör 

samt en känsla av att det man gör är av betydelse och att man identifierar sig med det. 

Analysen visar att respondenternas definition av begreppet engagemang delvis stämmer 

överens med den sammanfattade definitionen som framkommer i teoriavsnittet.  

 

Något som utmärker respondenternas definition till skillnad från den sammanfattade 

teoretiska definitionen av begreppet engagemang är att extra vikt lades vid att engagemang är 

att man bryr sig och gör mer än bara det man måste, ”inte bara sina timmar”. Detta är något 

som tidigare litteratur och forskning till viss del kommer in på, men inte lägger vikt vid. Åteg 

& Hedlund, (2011)  säger att sinnesstämningen kraft, som är en motivationskänsla, bland 

annat innefattar en vilja att anstränga sig vilket skulle kunna ses ha en koppling till det som 

framkommer i resultatet. Förutom denna koppling ser vi inte att tidigare litteratur och 

forskning berör någonting som kan liknas vid att engagemang innebär att man gör mer än det 

man måste. Att resultatet pekar på att det lades extra vikt vid detta i respondenternas 

definition av begreppet engagemang ser vi är av vikt att lyfta fram. Utifrån detta är en slutsats 

att resultatet bidrar med en utökad förståelse för vad begreppet engagemang innebär och 

därmed kan ses vara ett teoretiskt bidrag. Att få en bredare förståelse för begreppet 

engagemang och dess innebörd tror vi även kan bidra till att arbete med skapandet av 

engagemang i kommuner och organisationer underlättas.  

 

5.1.2 Hur engageras socialsekreterare 

I resultat och analysavsnittet kan vi utläsa att en del påverkansfaktorer för skapandet av 

engagemang för socialsekreterare i kommunen är återkommande, däribland arbetets 

egenskaper, organisationen, ledarskapet och arbetsgruppen. I dessa identifierade 

påverkansfaktorer framkommer dock starka individuella skillnader i vilka aspekter av faktorn 
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som gynnar engagemanget. Utifrån detta är vår tanke att varken påverkansfaktorerna eller de 

olika aspekterna som inbegrips i faktorerna går att statiskt prioritera. Hur man skapar 

engagemang för socialsekreterare i kommunen måste istället ske genom att se till gruppen och 

individernas nuvarande behov. En slutsats är att arbetets egenskaper, organisationen, 

ledarskapet och arbetsgruppen påverkar engagemanget hos socialsekreterare i kommunen. 

Ytterligare en slutsats är att ovanstående faktorer och dess innefattande aspekter inte kan 

statiskt prioriteras utan bör stå i relation till gruppen och individernas nuvarande behov. 

 

5.1.3 Arbetets egenskaper 

I analysen går det att utläsa att det administrativa arbetet idag tar tid från arbetsuppgifter som 

gynnar socialsekreterarnas engagemang, däribland det fysiska mötet med klienter. Vi ser 

därför ett behov av att se över rutiner i det administrativa arbetet. Kanske finns det möjlighet 

att standardisera delar av administrationen och/eller skapa tydliga riktlinjer som underlättar 

arbetet vilket på så vis kan minimera risken att stöta på problem och skapa högre 

tidseffektivitet. Om tiden för de administrativa uppgifterna går att minimera har 

socialsekreterarna större möjligheter att avsätta tid för möte med sina klienter vilket i sin tur 

genererar ett högre engagemang för socialsekreterarna. Vi ser att detta utvecklingsförslag 

även kan generera positiva effekter ur andra perspektiv än för socialsekreterarnas 

engagemang, tillexempel kostnadseffektivitet. Utifrån detta är en slutsats att kommunen bör 

se över möjligheten att standardisera och tidseffektivisera arbetsuppgifter som inte genererar 

engagemang.  

 

Analysen säger att självstyre bör anpassas till individen och att nyanställda socialsekreterare 

inte engageras av för hög grad av självstyre. Med anledning av ovanstående är ett förslag till 

utveckling att graden av självstyre bör anpassas efter socialsekreterarens individuella behov. 

För att identifiera de individuella behoven ser vi här att kommunikation mellan 

socialsekreterare och den närmsta chefen är nödvändigt. För att kunna kommunicera om detta 

på ett bra sätt ser vi att det delvis bör ske vid formella tillfällen så som medarbetarsamtal där 

enhetschefen ställer frågor om hur socialsekreterarna upplever självstyret i arbetssituationen, 

men att det också ska bör finnas möjlighet för socialsekreterarna själva att kommunicera om 

detta med sin chef på en mer kortsiktig basis. Vi ser det också vara nödvändigt att upprätta 

grundläggande riktlinjer för arbetets utförande i syfte att skapa trygghet i arbetssituationen för 

socialsekreterare som behöver det. Dessa riktlinjer bör inte vara för detaljerade i syfte att 

bibehålla möjligheten för socialsekreterare att själva styra sitt arbete. Ovanstående 
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utvecklingsförslag tror vi kan komma att skapa en bättre balans mellan trygghet och frihet för 

socialsekreterarna i sin arbetssituation. Utifrån detta är en slutsats att kommunen bör upprätta 

grundläggande riktlinjer för arbetets utförande i syfte att skapa trygghet, men bibehålla 

möjligheten att styra sitt eget arbete för de som engageras av mer frihet. 

 

Det framgår i analysen att arbetet i sig medför en risk för otrygghet vilket missgynnar 

medarbetarnas förutsättningar att engageras i sitt arbete. Orsaken till risken för otrygghet har 

framlagts vara risken för att utsättas för aggressivitet från klienter. Hur arbetet kring säkerhet 

sker idag framkommer inte i analysen, men då det lyfts upp som ett problem i resultatet ser vi 

det ändå vara nödvändigt att se över säkerheten och hur man eventuellt kan förbättra den. Här 

anser vi att de risker som finns i arbetet till att börja med bör identifieras för att sedan kunna 

elimineras. Vår tanke är att man både bör se över proaktiva åtgärder, som i detta fall 

exempelvis kan handla om rutiner kring möten med klienter och utrustning i de rum som 

används vid möte med klienter. Man bör även se över reaktiva åtgärder, som i detta fall 

exempelvis kan handla om upprättandet av en handlingsplan där det beskrivs hur man ska 

hantera ett redan inträffat hot eller annan typ av aggressivitet riktad mot socialsekreterarna. 

Utifrån detta är en slutsats att kommunen bör identifiera och eliminera risker som skapar 

otrygghet i arbetet för att höja förutsättningarna för skapandet av engagemang hos 

medarbetarna.  

 

Ytterligare en analys som framkommer är att lönen är en av de grundläggande faktorerna för 

skapandet av engagemang och att lönen idag inte lever upp till förväntningarna på det utförda 

arbetet vilket missgynnar socialsekreterarnas engagemang. Ovanstående problem ser vi en 

svårighet i att hitta en lösning på, då det inte är självklart att det finns ekonomiska medel att 

tillgå till ändamålet. Däremot tror vi att problemet skulle kunna minimeras om 

socialsekreterarna hade en förståelse för vad lönen är baserad på samt hur lönebudgeten ser ut 

i kommunen. Vidare tror vi att ett sätt att minska missnöjet kring lönen är att i hög grad 

marknadsföra andra förmåner som kommunen erbjuder sina anställda. Utifrån detta är en 

slutsats att kommunen bör kommunicera vad lönen är baserad på samt vilka medel 

kommunen har att röra sig med, exempelvis vid ett årligt lönesamtal. En annan slutsats av 

ovanstående diskussion är att kommunen bör marknadsföra andra förmåner de erbjuder till 

sina medarbetare i högre grad.  
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Analysen säger även att årsarbetstidens begränsningar riskerar minska socialsekreterarnas 

engagemang, då den inte lever upp till förväntningarna som inbegriper frihet i arbetet. Vad 

gäller kritiken kring årsarbetstidens begränsningar ser vi en svårighet i att förändra 

möjligheterna till frihet eftersom att vissa tider av dygnet behöver vara bemannade. Ett förslag 

för att ändå möta förväntningarna är att man i den lilla arbetsgruppen tar upp detta till 

diskussion för att se om enskilda socialsekreterare eventuellt kan komplettera varandras 

tidsmässiga önskemål. Ett annat utvecklingsförslag för att motverka att socialsekreterarnas 

uppfattning inte stämmer överens med verkligheten är att se över kommunens sätt att 

marknadsföra årsarbetstiden. Ett problem vi identifierat i ovanstående resonemang om att 

utöka möjligheterna till frihet i arbetstider är att det kan påverka samarbetsmöjligheterna 

negativt mellan socialsekreterare, exempelvis om det resulterar i att vissa medarbetare ”går 

om varandra”. En slutsats av ovanstående diskussion är att kommunen måste väga fördelar 

och nackdelar med frihet i arbetstider mot varandra samt säkerställa att socialsekreterarna har 

en korrekt uppfattning om vad årsarbetstiden innebär. 

 

Det framkommer i analysen att återhämtning är gynnsamt för engagemanget men att 

problemet inte nödvändigtvis bör lösas genom att införa kortare arbetsdagar. Att genomföra 

en sådan förändring anser vi är kostsamt, tidskrävande och svårt att implementera på kort sikt 

oavsett kommunens förutsättningar. Vi tolkar den bakomliggande orsaken till förslaget som 

ett behov av återhämtning, vilket vi tror kan åtgärdas på andra vis. Ett förslag är att 

kommunen öppet kommunicerar med sina medarbetare kring möjligheten att gå ner i tid. 

Kommunikation kring detta tror vi bidrar till en organisationskultur som är tillåtande vad 

gäller medarbetarnas val av sysselsättningsgrad. Ett annat sätt att skapa större möjligheter för 

återhämtning hos sina medarbetare tror vi är satsningar på friskvård. Utifrån detta är vår tanke 

att kommunen bör vara tydliga med vad de erbjuder sina anställda vad gäller friskvård i syfte 

att skapa rättvisa förväntningar och därmed kunna uppfylla de sociala kontrakten, det som 

utlovats. Därmed är vårt förslag att alla medarbetare ska känna till vad de har rätt till för 

friskvårdspeng, vad den kan användas till samt andra eventuella friskvårdsförmåner. 

Informationen bör självklart kommuniceras vid nyanställningar, men bör även finnas 

lättillgängligt för nuvarande medarbetare att ta reda på. En slutsats utifrån detta är att 

kommunen bör kommunicera vad de erbjuder sina medarbetare i återhämtningssyfte. 
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5.1.4 Organisationen 

Analysen säger att socialsekreterarna i låg grad har en uppfattning om vad kommunen arbetar 

med för att skapa engagemang samt att omedvetenheten missgynnar förutsättningarna för 

skapandet av engagemang. Det framförs även att enhetscheferna i högre grad har en 

uppfattning om kommunens arbete för medarbetarnas engagemang vilket tyder på en brist i 

kommunikationen i ledet mellan enhetschefer och socialsekreterare. Vi ser att en fördel med 

att förmedla kommunens arbete kring medarbetarnas engagemang för alla anställda är att det 

genererar i ett starkare och mer attraktivt arbetsgivarvarumärke. Vår tanke är att ett attraktivt 

arbetsvarumärke i sin tur även leder till att medarbetare engageras i verksamheten och stannar 

kvar hos arbetsgivaren. Med anledning av detta är vår slutsats att kommunen bör utveckla 

kommunikationen av kommunens arbete för medarbetarnas engagemang samt se över om de 

befintliga kommunikationskanalerna för detta bör utvecklas och/eller utökas.  

 

Det framkommer i resultat och analysavsnittet att kommunen har en hierarkisk 

organisationsstruktur vilket av respondenterna uttrycks missgynna engagemanget då förslag 

och idéer från medarbetarna inte alltid följs upp i och med de många chefsleden. Vi kan 

identifiera tre möjliga problem som kan uppstå i en hierarkiskt uppbyggd organisation. Det 

ena problemet tror vi kan vara problem i kommunikationen mellan de olika vertikala leden. 

Med detta menar vi att informationen kan ändras, förvrängas eller misstolkas på vägen genom 

leden och att ju fler led som ska filtrera informationen desto större är risken att det 

ursprungliga budskapet och/eller informationen mottages på ett annat sätt än vad som var 

menat. Ett annat problem tror vi kan vara att en “vi-och dom-känsla” uppstår hos 

medarbetarna i och med att de högsta cheferna inte har någon direktkontakt till medarbetarna. 

Ett tredje problem vi kan se med en hierarkisk organisationsstruktur är att beslutsfattandet kan 

ta lång tid vilket i förlängningen kan innebära att organisationen blir ”stillastående” och icke 

förändringsbenägen. Ovanstående identifierade problem ser vi alla är kopplade till 

medarbetarnas engagemang. Vi ser en svårighet i att förändra organisationsstrukturen men 

drar ändå en slutsats om att kommunen bör arbeta med kommunikationen mellan de olika 

chefsleden för att säkerställa att problemen med en hierarkisk struktur minimeras.  

 

5.1.5 Ledarskap 

I analysen framkommer det att det finns skillnader i enhetschefernas ledarskap och då även i 

ledarskapsegenskaperna, vilket leder till att socialsekreterarnas engagemang påverkas av vem 

de har som närmsta chef. Detta anser vi visar på en brist i implementering av riktlinjer i 
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kommunen för hur chefer ska bedriva sitt ledarskap. Vi ser även en problematik i att den 

individuella medarbetarens engagemang är beroende av vilken individ som är dennes närmsta 

chef. Vi anser att en strävan bör ligga i att förutsättningarna ska vara lika, oberoende av vem 

som är ens närmsta chef. Utifrån detta är en slutsats att kommunen bör se över 

implementeringen av riktlinjer för ledarskap och ledarskapsutbildningar inom kommunen 

samt följa upp utfallet. 

 

5.1.6 Arbetsgruppen 

En analys som lyfts fram är att de möjligheter till samarbete som finns idag behöver utökas 

för att kunna vidareutveckla det sociala stödet och i förlängningen skapa ett högre 

engagemang hos socialsekreterarna. Ett förslag på hur kommunen rent konkret kan arbeta 

med detta ser vi är genom att fördela arbetet på ett sätt som främjar samarbete, exempelvis 

genom att socialsekreterarna istället för att ha sina egna klienter delar dessa med en eller 

några andra socialsekreterare. Vår tanke är att detta ökar engagemanget för de medarbetare 

som blir engagerade av samarbete. Det är dock viktigt att poängtera att resultatet säger att en 

del socialsekreterare inte engageras av samarbete. En tidigare diskussion mynnade ut i 

slutsatsen om att standardisera administrativa arbetsuppgifter. Detta ser vi är en förutsättning 

även här för att ha möjlighet att avsätta tid för den här typen av samarbete som vi tror skulle 

innebära en viss tidsåtgång som inte krävs idag. För att tillgodose individens önskemål är en 

slutsats att kommunen bör erbjuda möjligheten att ”dela klienter”, men också att arbeta 

självständigt för de som inte engageras av samarbete och därmed möta individernas 

individuella behov. 

 

Vad gäller den allmänna atmosfären i arbetssituationen kan vi utifrån resultat och 

analysavsnittet utläsa att det råder olika uppfattningar om stämningen i gruppen idag är god 

eller ej. Analysen säger att uppmuntran bland kollegor är viktigt för skapandet av 

engagemang och en självklar tanke kring detta är att kommunen bör lägga vikt vid att skapa 

en gruppdynamik som gynnar medarbetarnas trivsel och i förlängningen deras engagemang. 

Vår tolkning av nuläget är att arbetsgruppen är i en slags tillväxtfas med många nyanställda 

och att enhetscheferna på olika sätt arbetar för att främja en god kultur bland 

socialsekreterarna. Vi uppmuntrar därför enhetscheferna att fortsatt arbeta för en god 

sammanhållning. Då det framkommit i resultat och analysavsnittet att en del insatser för detta 

ändamål inte gett något önskvärt resultat för socialsekreterarnas engagemang är vårt 

utvecklingsförslag att enhetscheferna gör uppföljningar på de insatser man genomför för att 
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kunna analysera utfallet och förbättra sitt sätt att arbeta för en god allmän atmosfär. Utifrån 

detta är vår slutsats att enhetscheferna bör fortsatt arbeta för gruppdynamik och samhörighet 

samt genomföra uppföljning på sitt arbete. 

 

5.2 Sammanfattande Slutsatser 
De frågeställningar som avsåg bidra till att kunna besvara studiens syftet utgör rubrikerna 

nedan där de också besvaras. 

 

5.2.1 Vad innebär begreppet engagemang för socialsekreterare i kommunen? 

En slutsats är att studiens resultat bidrar med en utökad förståelse för vad begreppet 

engagemang innebär vilket kan ses vara ett teoretiskt bidrag inom området engagemang. För 

att illustrera det teoretiska bidraget har vi utvecklat den modell som vi tidigare konstruerat för 

att illustrera en sammanfattning av den teoretiska definitionen av begreppet engagemang (se 

figur 3, sida 38). Den utvecklade illustrationen presenteras nedan. 
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Figur 3. Engagemang – utökad 
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5.2.2 Hur skapas engagemang hos socialsekreterare i kommunen? 

En slutsats är att arbetets egenskaper, organisationen, ledarskapet och arbetsgruppen påverkar 

engagemanget hos socialsekreterare i kommunen. Ytterligare en slutsats är att ovanstående 

faktorer och dess innefattande aspekter inte kan statiskt prioriteras utan bör stå i relation till 

gruppen och individernas nuvarande behov. 

 

5.2.3 Hur kan kommunen och enhetschefer för socialsekreterare arbeta för att skapa 

engagemang hos socialsekreterare i kommunen? 

De slutsatser som vi anser besvarar denna frågeställning har vi valt att presentera i en tabell 

där slutsatserna utgör förslag på åtgärder och förväntade effekter av åtgärderna (se tabell 3, 

sida 39-40). I utförandet av åtgärderna ser vi att kommunen, enhetscheferna och HR-

funktionen tillsammans bör samverka för att nå de önskade och förväntade effekterna. 

 

Tabell 3. Förslag på åtgärder 

 

Åtgärder Effekter 

Standardisera de administrativa arbetsuppgifter 
som inte genererar engagemang för medarbetarna 
 

• Ökat engagemang  
• Mer attraktiv arbetssituation 
• Minskad personalomsättning 
• Kostnadseffektivitet  

Upprätta grundläggande riktlinjer för arbetets 

utförande i syfte att skapa trygghet, men behålla 

möjligheten att styra sitt eget arbete för de som 

engageras av mer frihet.  

• Ökat engagemang  
• Mer attraktiv arbetssituation 
• Minskad personalomsättning 
• Tydlighet i arbetsuppgifter 

 

Identifiera och eliminera risker som skapar 

otrygghet i arbetet för att höja förutsättningarna för 

skapandet av engagemang hos socialsekreterarna 

• Ökat engagemang  
• Mer attraktiv arbetssituation 
• Minskad personalomsättning 
• Säker arbetsmiljö  

Informera socialsekreterarna vad lönen är baserad 

på samt vilka medel kommunen har att röra sig 

med.  

 

Marknadsföra andra förmåner de erbjuder till sina 

medarbetare i högre grad.  

• Ökat engagemang  
• Mer attraktiv arbetssituation 
• Minskad personalomsättning 

Väga fördelar och nackdelar med frihet i arbetstider • Ökat engagemang  
• Mer attraktiv arbetssituation 
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samt säkerställa att medarbetarna har en korrekt 

uppfattning om vad årsarbetstiden innebär. 

• Minskad personalomsättning 

Kommunicera vad de erbjuder sina medarbetare i 

återhämtningssyfte. 

• Ökat engagemang  
• Mer attraktiv arbetssituation 
• Minskad personalomsättning 

Utveckla kommunikationen av kommunens arbete 

för medarbetarnas engagemang samt se över om de 

befintliga kommunikationskanalerna för detta bör 

utvecklas och/eller utökas. 

• Ökat engagemang  
• Mer attraktiv arbetssituation 
• Minskad personalomsättning 

 

Arbeta med kommunikationen mellan de olika 

chefsleden för att säkerställa att problemen med en 

hierarkisk struktur minimeras. 

• Ökat engagemang  
• Mer attraktiv arbetssituation 
• Minskad personalomsättning 

Se över implementeringen av riktlinjer för 

ledarskap inom kommunen. 

• Ökat engagemang  
• Mer attraktiv arbetssituation 
• Minskad personalomsättning 

Erbjuda möjligheten att ”dela klienter”, men också 

att arbeta självständigt för de som inte engageras av 

samarbete och därmed möta individernas 

individuella behov. 

• Ökat engagemang  
• Mer attraktiv arbetssituation 
• Minskad personalomsättning 

Fortsatt arbeta för gruppdynamik och samhörighet 

samt genomföra uppföljning på sitt arbete. 

• Ökat engagemang  
• Mer attraktiv arbetssituation 
• Minskad personalomsättning 

 

Syftet med denna uppsats är ta reda på hur en kommun kan arbeta med engagemang som en 

del av det attraktiva arbetet för att minska personalomsättning bland socialsekreterare. Vidare 

avser uppsatsen bidra med teoretisk kunskap inom området engagemang. Utifrån ovanstående 

slutsatser kan vi konstatera att studiens syfte har besvarats. 
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5.3 Förslag till fortsatta studier 
Denna studies resultat har bidragit till en utökad förståelse för begreppet engagemang och 

dess innebörd. Det skulle vara intressant att undersöka huruvida detta resultat har en 

överförbarhet eller ej och om andra studier skulle kunna fastställa det teoretiska bidraget. Ett 

annat resultat som framkommer i denna studie är en rad åtgärder som förväntas bidra till ett 

ökat engagemang hos medarbetarna, en högre attraktivitet i arbetet och därmed en minskad 

personalomsättning. Att undersöka utfallet av dessa åtgärder är ytterligare ett förslag till 

fortsatta studier.  

 

Andra förslag på fortsatta studier kopplade till det område som studerats är bland annat att 

undersöka samma yrkesgrupp, socialsekreterare, i en annan sektor och/eller undersöka andra 

yrkesgrupper inom samma kommun och/eller organisation. Ett annat förslag på fortsatta 

studier är att undersöka en större kommun eller organisation för att vidga urvalet och på vis 

kunna dra slutsatser kring likheter och skillnader vad gäller exempelvis kön, ålder och 

arbetserfarenhet kopplat till engagemang utan att riskera respondenternas anonymitet.
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Bilaga I. 
Informationsbrev 
 

Hej, 

Vi är två studenter som studerar sjätte terminen på personal- och arbetslivsprogrammet vid 

Högskolan Dalarna. Under våren skriver vi vår kandidatuppsats som kommer att handla om 

engagemang som en del av skapandet av attraktivitet i arbetslivet. Avsikten med 

kandidatuppsatsen är att ta reda på hur kommuner kan arbeta med attraktivitet i arbetslivet, 

med fokus på engagemang, för att minska personalomsättning bland socialsekreterare. För att 

kunna genomföra studien önskar vi att få möjlighet att intervjua personer som är anställda 

som socialsekreterare i kommunen där frågorna kommer att beröra engagemang kopplat till 

attraktivitet i arbetslivet. Intervjuerna beräknas ta ca en timme vardera och kommer att ske på 

er arbetsplats under v.14 alternativt v.15. 

 

Deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst inför, under eller efter studiens 

genomförande. Informationen kommer enbart att användas som material till 

kandidatuppsatsen och kommer att förvaras på ett sådant sätt att obehöriga ej har möjlighet att 

få tillgång till informationen. Deltagarnas identitet kommer att anonymiseras, vilket innebär 

att all information som kan tänkas vara etiskt känslig och/eller som kan härledas till en 

specifik deltagare avidentifieras så att det är praktiskt omöjligt för obehöriga att koppla 

uppgifterna till en person.  

 

Är du intresserad av att delta i undersökningen? Skicka iväg ett mail eller ring till oss, gärna 

innan den 31/3. 

 

Victoria Klang 
H14vickl@du.se 
076-29 151 64 
 
Josefine Aufrecht 
H14joauf@du.se 
073- 80 811 99 
 

 

 

Högskolan Dalarna 
791 88 Falun 
Sweden 
Tel. 023-77 80 00 
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Bilaga II. 
Intervjuguide, socialsekreterare 
 
Öppningsfrågor (korta frågor) 

- Vilket år är du född? 
- Hur länge har du arbetat som socialsekreterare? 
- Hur länge har du arbetat som socialsekreterare i kommunen? 
- Hur ser din anställningsform ut? 
- Berätta lite om dig själv och din yrkesroll… 
- Berätta om dina huvudsakliga arbetsuppgifter… 

 
Om engagemang 

- Kan du berätta vad begreppet engagemang innebär för dig? 
 

Om engagemang kopplat till arbete och arbetssituation 
- Berätta vad engagemang kopplat till arbete och arbetssituation innebär för dig… 
- Berätta vad i ditt arbete och i din arbetssituation som du upplever som skapar 

engagemang för dig… 
 
Om faktorer som påverkar engagemanget 

- Kan du beskriva en situation i arbetslivet som gjort att ditt engagemang har ökat? 
- Kan du beskriva en situation i arbetslivet som gjort att ditt engagemang har minskat? 
- Hur upplever du att kommunen som arbetsgivare arbetar med att skapa engagemang? 
- Hur bidrar din närmaste chef i sitt ledarskap till att skapa engagemang hos dig? 
- Hur bidrar din arbetsgrupp och kollegor till att skapa engagemang hos dig? 
- Hur bidrar du till att skapa engagemang i arbetsgruppen? 

 
Avslutande frågor 

- Finns det någonting vi inte frågat om som du skulle vilja tillägga? 
- Har du några övriga frågor till oss? 
- Skulle det vara möjligt för oss att i efterhand kontakta dig om det dyker upp ytterligare 

frågor? 
 
Att tänka på under intervjun: 
 
Fråga respondenten om intervjun får spelas in med hjälp av en diktafon. 
 
Vid frågan om hur vi identifierar begreppet engagemang, förtydliga att vi är intresserade av 
respondentens definition av begreppet. 
 
Ställ följdfrågor vid behov av mer utförliga svar. Exempelvis:  

- Kan du berätta mer om det du precis nämnde/beskrev? 
- Du lyfte fram XXX skulle du kunna beskriva mer ingående vad du menade med det? 
- Kan du förtydliga vad du menar med XXX?  
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Bilaga III. 
Intervjuguide, enhetschefer 
 
Öppningsfrågor (korta frågor) 

- Vilket år är du född? 
- Hur länge har du arbetat som enhetschef? 
- Hur länge har du arbetat som enhetschef i kommunen? 
- Hur ser din anställningsform ut? 
- Berätta lite om dig själv och din yrkesroll… 
- Berätta om dina huvudsakliga arbetsuppgifter… 

 
Om engagemang 

- Kan du berätta vad begreppet engagemang innebär för dig? 
Om engagemang kopplat till arbete och arbetssituation 

- Berätta vad engagemang kopplat till arbete och arbetssituation innebär för dig… 
 
Om skapande av engagemang i arbetet och arbetssituationen 

- Hur upplever du att kommunen som arbetsgivare arbetar med att skapa engagemang? 
- Hur arbetar du som enhetschef med skapandet av engagemang för din arbetsgrupp? 
- Kan du beskriva en situation där du arbetat med att skapa engagemang för dina 

medarbetare på gruppnivå? 
- Kan du beskriva en situation där du arbetat med att skapa engagemang för dina 

medarbetare på individnivå? 
 
Avslutande frågor 

- Finns det någonting vi inte frågat om som du skulle vilja tillägga? 
- Har du några övriga frågor till oss? 
- Skulle det vara möjligt för oss att i efterhand kontakta dig om det dyker upp ytterligare 

frågor? 
 
Att tänka på under intervjun: 
 
Fråga respondenten om intervjun får spelas in med hjälp av en diktafon. 
 
Vid frågan om hur vi identifierar begreppet engagemang, förtydliga att vi är intresserade av 
respondentens definition av begreppet. 
 
Ställ följdfrågor vid behov av mer utförliga svar. Exempelvis:  

- Kan du berätta mer om det du precis nämnde/beskrev? 
- Du lyfte fram XXX skulle du kunna beskriva mer ingående vad du menade med det? 
- Kan du förtydliga vad du menar med XXX? 

 

 

 
 


