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tjänstemän inom global tillverkande organisation upplever att deras engagemang påverkas av tillit 
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Maintaining a high level of engagement among employees within the organization should in today's society be 

seen as an important prerequisite for maintaining efficiency and being competitive. Previous research and own 

observations have indicated trust in the organization that the employee works for as a potential influencing 

factor for perceived engagement. The purpose of this study is to explain how officials within global 

manufacturing organization feel that their engagement is affected by trust towards the organization. In order to 

answer the purpose of the study, we conducted a qualitative case study within SNA Europe, with semi-

structured interviews as a method for data collection and with officials as a clear investigation unit. After 

collecting data, we conducted a thematic empirical analysis, where we allowed themes to emerge based on 

empirical data. This is to access the actual experiences of the officials and not to limit the quality of the results. 

 

The study's analysis and results then identify four core themes: the organization does the right things, 

organizational structure, leadership and communication and information. These are then broken down into 

subcategories to capture all its different parts of the officials' experiences. Three main components within the 

category of trust are thereby emerging, which the officials experience affect the engagement, and which thus 

helps us to answer the purpose of the study. These three components are the organization doing the right things, 

organizational structure and leadership as well as communication and information. 

 

The conclusion then states that trust, understanding and confidence in the surroundings are crucial components 

of the engagement of the officials. It also emerges that these perceived components of trust that affect 

engagement in this particular case operate in a complex relationship with each other. 
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1 Inledning 
Att se människan som en viktig resurs inom organisationen är en vedertagen ståndpunkt inom HR och 

företagsekonomi. Engagemang beskrivs som en inre drivkraft, en vital beståndsdel av individens 

motivation och prestation är något som således påverkar organisationens effektivitet som helhet. 

Organisationer som verkar över landsgränser behöver upprätthålla ett ömsesidigt förtroende på 

arbetsplatsen för att kunna arbeta effektivt, och organisationer inom den tillverkande industrin behöver 

ständigt effektivisera sina processer för att kunna kvarstå som konkurrenskraftiga i dagens samhälle. 

Tillit gentemot den organisation individen arbetar för kan enligt både egna erfarenheter och tidigare 

forskning påverka den anställdes engagemang generellt, men tydlig och avgränsande kontextualisering 

saknas. 

 

1.1 Personal som resurs 
Att människor, som i organisatoriska sammanhang ofta benämns som anställda, bör ses som 

verksamhetens främsta resurser är ett vanligt förekommande ställningstagande ur såväl HR-synvinkel 

som ur företagsekonomisynpunkt (Ulfsdotter Eriksson, 2013). Nilsson, Wallo, Rönnqvist och 

Davidsson (2018) adderar att företagsekonomer intresserar sig för hur organisationens resurser används 

på bästa sätt och hur väl verksamhetsledningen lyckas hushålla med de begränsade resurserna. Inom 

organisationer är människor, pengar och byggnader exempel på sådana resurser, som i sin tur utgör det 

kapital organisationen i fråga kan anses erhålla (Nilsson et al., 2018). Det personalvetenskapliga 

områdets ståndpunkt är att det maximala utnyttjandet av de mänskliga resurserna är en prioritet för att 

skapa en konkurrensfördel gentemot konkurrerande verksamhet. Kompetensutveckling, att värna om 

de anställda och allmänt tillvaratagande av deras befintliga kunskaper är exempel på hur organisationen 

kan uppnå en sådan nyttomaximering, som i sin tur förväntas resultera i ekonomisk avkastning för både 

individ och organisation (Nilsson et al., 2018).  

 

Catasús, Högberg och Johrén (2012) diskuterar vidare hur personal är en resurs inom organisationen. 

På temat är det vanligt förekommande att begreppet kompetens diskuteras, snarare än personal. 

Kompetens består enligt författarna av de fyra komponenterna kunskap, färdighet, vilja och möjlighet, 

som alla spelar stor roll för nivån av kompetens. Saknas en av delarna resulterar det i låg, eller ingen, 

kompetens. Ett potentiellt scenario är att den anställde har god kunskap och hög områdesspecifik 

färdighet, men ändå inte presterar hög kvalitet eftersom han eller hon inte har lust att genomföra arbetet 

på bästa sätt (Catasús et al., 2012). Komponenten vilja sammanfaller enligt oss i hög grad med 

engagemang, om den anställde har vilja och ambition att genom sitt arbete bidra till organisationen och 

engagera sig i arbetets olika processer. En stark vilja kan därför gå att översätta till högt engagemang. 

 

1.1.1 Vikten av engagerade anställda 

Dagens chefer och ledare är överens om att detta århundrades samhälle ställer högre krav än någonsin 

tidigare på effektivitet och produktivitet. Detta tar sig uttryck i dagens organisationssamhälle, med 

företag som konstant strävar efter att öka sin prestation (Markos & Sridevi, 2010). Organisationer och 

dess ledningar har insett att engagemang är ett nyckelbegrepp i detta avseende, men att framgångsrikt 

engagera de anställda i och kring sitt arbete kräver hög prioritet och fokus (Markos & Sridevi, 2010). 

Dessutom är de ökande kraven på balans mellan arbete och livssituation samt de ständigt förändrade 

relationerna mellan arbetsgivare och arbetstagare drivande faktorer till varför anställdas engagemang 

idag är ett åberopat och inom organisationer högt prioriterat fenomen (Ologbo & Saudah, 2012).    

 



 

2 
 

Det finns ingen beskrivning som på egen hand kan definiera vad engagerade anställda faktiskt innebär 

(Markos & Sridevi, 2010). En vanligt förekommande och kortfattad definition av anställdas 

engagemang är dock individens involvering och tillfredsställelse kring sitt arbete och hur mycket 

entusiasm som ligger till grund för utförandet av arbetsuppgifter (Wickramasinghe & Perera, 2014; 

Ologbo & Saudah, 2012). Markos och Sridevi (2010) adderar att engagemangsnivån skildras i de 

anställdas vilja och förmåga att genom sitt arbete bidra till organisationens framgång. Engagemanget 

tycks påverkas av både rationella och emotionella faktorer, med den anställdes värderingar i relation 

till organisationens affärsidé som exempel. Även relationen mellan arbetsgivare och anställd har stor 

betydelse, att vissa åtaganden måste göras från båda parter för att relationen ska byggas stark och för 

att engagemanget således ska kunna utvecklas i positiv riktning (Markos & Sridevi, 2010). Anställda 

kan vara engagerade gentemot sitt eget arbete på olika sätt. Exempelvis hur dedikerad individen är till 

uppgiften som tillhör arbetsrollen eller gentemot organisationen han eller hon tillhör, vilket ofta tar sig 

uttryck i lojalitet (Ologbo & Saudah, 2012).  

 

Vi som utför denna studie hade båda varit anställda och av olika anledningar emellanåt upplevt bristande 

engagemang kopplat till en eller flera specifika arbetsuppgifter. Dessutom har vi under studietiden 

bekantat oss med och intresserat oss för strategiskt HR-arbete. Inom området har vi stött på olika 

huvudstrategier organisationer med fördel kan använda för att effektivisera arbetet och implementera. 

Detta för att säkerställa att organisationens alla delar genomsyras av samma vision och tillvägagångssätt 

för att uppnå gemensamma, organisatoriska mål. Ologbo och Saudah (2012) menar att det står klart att 

oengagerad personal medför negativa konsekvenser för organisationen, såsom lägre produktivitet och 

att anställda till viss del tenderar, utan giltiga skäl, frånvara från arbetet. Dessutom tvingas 

organisationer med hög andel oengagerad personal generellt att spendera mycket tid och resurser på 

kostsamma rekryteringar och diverse kompetensutvecklande insatser. Engagerade anställda förväntas å 

andra sidan bidra till att organisationen kan bibehålla sin personal i högre grad, tenderar att visa större 

lojalitet gentemot organisationen och således även påverka organisationens rykte, kundnöjdhet och 

andra externa element (Ologbo & Saudah, 2012). Samma författare menar vidare att högt engagemang 

är en förutsättning för att organisationen ska prestera. I takt med att medvetenheten kring engagerade 

anställda och dess betydelse för de affärsrelaterade frågorna såsom ekonomisk avkastning på senare tid 

har ökat, är dagens organisationer generellt intresserade av att göra engagemang till en strategisk fråga. 

Det allra vanligaste är att HR-funktionen står som ansvarig för hanteringen av sådan implementering 

(Ologbo & Saudah, 2012). För att ytterligare påvisa relevansen av att ha engagerade anställda adderar 

Markos och Sridevi (2010) att den anställde som är individuellt engagerad, tillsammans med sina 

engagerade kollegor, kan utgöra ett mer produktivt och effektivt arbetslag, som alla är villiga att göra 

det lilla extra för organisationen. 

  

Vidare får behovet av mer forskning på området stöd av Ugwu, Onyishi och Rodríguez-Sánchez (2014), 

som beskriver att engagemang har visats sig ha en direkt inverkan på positiva arbetsresultat. Trots det 

har vad som faktiskt föregår och leder till högt engagemang inte studerats i särskilt hög grad. Tillit, 

förtroende på arbetsplatsen och bemyndigande av anställda nämns som påverkande faktorer, viktiga för 

att uppnå högt engagemang (Ugwu et al., 2014). Detta leder oss vidare till nästa del.  

 

1.1.2 Tillit gentemot organisation 
Genom arbetslivet har vi observerat en viss problematik kring engagemang då beslut tas på andra 

geografiska orter, långt ifrån där den anställde i fråga själv verkar och således även utan möjlighet att 

påverka besluten. Detta ställer, enligt egen utsago, höga krav på nivån av tillit gentemot organisationen 

som helhet och de ledande organen specifikt, för att den anställde ska kunna lita på att de beslut som 
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fattas även gynnar den specifika arbetssituationen. Vår uppfattning är att nivån av tillit gentemot 

organisation påverkas negativt om den anställde inte har förtroende för organisationens arbetssätt, 

värderingar eller målsättningar. Dessutom, enligt egna erfarenheter, påverkas engagemanget kring 

arbetet negativt om man som anställd inte litar på att man ingår i organisationens långsiktiga planering, 

enligt visionen. Vår arbetslivserfarenhet tyder därför på att tillit gentemot organisationen, 

engagemanget och således även drivkraften för maximal prestation blir lidande om organisationens 

värderingar inte överensstämmer med individens. Inte heller om individens eget värde och betydelse 

för organisationens framtid inte framgår tydligt.  

Ng (2015) förklarar hur organisatorisk tillit huvudsakligen handlar om i vilken omfattning anställda 

litar på att beslut som fattas inom organisationen kommer ha positiva effekter i framtiden. Anställdas 

förmåga att kunna förbise de eventuella riskerna som stora beslut innefattar beskrivs också som en vital 

del inom organisatorisk tillit. Denna förmåga visar således en vilja från de anställda att vara sårbara 

gentemot organisationen och är en tydlig form av anknytning och en känsla av tillgivenhet från de 

anställda till organisationen. En viktig aspekt som nämns för att medarbetare ska kunna känna tillit 

gentemot organisationen är att organisationens värderingar överensstämmer med de som medarbetarna 

anser vara viktiga (Ng, 2015). Hög tillit gentemot organisationen kopplas starkt ihop med hur 

framgångsrika organisationer blir (Ng, 2015; Prison & Malhotra, 2011). Vidare förklarar Prison och 

Malhotra (2011) hur tillit förstärker medarbetares motivation, engagemang samt att när hög 

organisatorisk tillit finns tenderar medarbetare att samarbeta mer. Detta görs utanför medarbetarens 

individuella arbetsuppgifter (Prison & Malhotra, 2011), vilket visar på att organisationens framgång är 

viktig för de anställda. Slutligen argumenterar Prison och Malhotra (2011) för att en hög organisatorisk 

tillit också i slutändan kan ses som en strategisk fördel gentemot konkurrenter. 

Organisatorisk tillit lyfts av tidigare forskning fram som ett viktigt fenomen av hög prioritet. Detta är 

dock inte på något sätt kontextualiserat eller med någon specifik organisation i beaktning, vilket leder 

oss vidare till nästa del.  

 

1.2 Den globala tillverkande organisationen och SNA Europe 
Organisationer verkar idag på ett mer komplext sätt än vad som har gjorts historiskt och den 

globaliserade värld som tillhör dagens samhälle har påverkat nutidens organisationer på många sätt 

(Jabbra, 2008). Dels har organisationer större möjlighet att verka utanför sina landsgränser, vilket är 

något som har gjort att konkurrensen för organisationer successivt har blivit större. Resultatet är att 

utvecklingen och effektiviseringen som organisationer idag måste genomgå sker i mycket snabbare fart 

och mycket mer omfattande än tidigare. Detta för att kunna fortsätta vara konkurrenskraftiga, såväl 

globalt som nationellt (Jabbra, 2008). Vidare beskrivs också att det globaliserade affärsklimatet har lett 

till svårigheter att kunna hantera människor från olika kulturer inom samma organisation. Detta beskrivs 

som en direkt följd av att företag ofta har sina huvudkontor och verkar på olika ställen i världen. Därmed 

skapas ett komplext organisationsklimat där många olika värderingar ska kunna samverka under goda 

förutsättningar (Jabbra, 2008). 

 

Schotter, Mudambi, Doz och Gaur (2017) fortsätter beskriva hur komplexiteten kan ta sig uttryck och 

trycker, återigen, på att stor del av komplexiteten ligger just i hur organisationer på global basis behöver 

agera över landsgränser. Detta fenomen förklaras som en form av förbindelse av organisationens 

värderingar, så att de verkligen kan återspegla individens värderingar inom organisationen, oavsett 

vilket land de är verksamma inom. Svårigheterna i detta är att det krävs noggrant övervägande av hur 

nya processer och arbetssätt implementeras inom hela organisationen. De kulturella aspekterna spelar 

stor roll i hur olika beslut kommer att mottas, således är det viktigt att kunna vara medveten om hur 
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organisationen är diversifierad kulturellt. Därmed bör organisationer både vara medvetna om de 

organisatoriska aspekterna i beslutsimplementering, såväl som individuella färdigheter att kunna utföra 

samt förstå de beslut som har tagits. Sammanfattningsvis beskrivs medvetenhet om den organisatoriska 

kontexten och individuella faktorer som de huvudsakliga skälen till hur effektiv beslutsimplementering 

är i globala organisationer (Schotter et al., 2017). 

Agostini och Filippini (2019) beskriver det nya industriella klimatet som tillverkande företag idag 

verkar i. Den pågående industriella revolutionen, industri 4.0, innebär att tillverkande företag går mer 

mot ett samspel mellan människan och intelligenta robotar. Vidare beskriver författarna att detta innebär 

en mer heltäckande produktionskedja där alla komponenter är beroende av varandra. Detta innebär att 

tillverkande företag försöker att implementera de nödvändiga automatiseringar som krävs, samt 

integrera detta med de befintliga system och arbetssätt som redan finns inom företaget (Agostini & 

Filippini, 2019). Företag har därför ett stort behov av att kunna implementera nya processer på ett 

tidssparande och effektivt sätt. Wickramasinghe och Perera (2014) beskriver att engagerade 

medarbetare är en kritisk aspekt ifall företag ska kunna vara konkurrenskraftiga genom effektiv 

implementering av nya arbetssätt. 

Liknande ovan beskrivet är SNA Europe en tillverkande organisation av globala resurser med 

huvudkontor i Europa, med huvudfokus inom den europeiska marknaden och med Bahco som deras 

största varumärke. Organisationen i Sverige är uppdelad inom tre produktionsenheter och en säljenhet, 

på olika orter. Huvudkontoret för den svenska organisationen ligger i Lidköping. Varumärket är sedan 

länge etablerat som ett av Europas största där fokus alltid har legat på att erbjuda deras kunder det bästa 

produkterna på marknaden (SNA Europe, 2020). Vidare beskriver de på deras hemsida att utvecklingen 

av verktyg historiskt är visuellt små, men att utvecklingen snarare legat på att göra produkterna mer 

ergonomiska, hållbara och ekologiska. Eftersom de redan idag är ledande på marknaden inom 

verktygsbranschen i Europa, betyder det att de alltid behöver vara vaksamma på innovationer inom 

industrin. Således är det vitalt för företaget att följa den snabba utvecklingen industrin står inför (SNA 

Europe, 2020). 

 

1.3 Behovet av att uppnå högt engagemang och av att undersöka 

organisatorisk tillit som påverkande faktor i dagens 

organisationssamhälle 
Ur HR-synpunkt och inom företagsekonomiområdet står det klart att tillvaratagandet av de befintliga 

kunskaperna, och att värdera anställda som en viktig resurs inom organisationen är metoder för att skapa 

konkurrensfördel gentemot konkurrerande verksamhet. Detta för att uppnå nyttomaximering och för att 

nå goda organisatoriska resultat (Nilsson et al., 2018). Det engagemang individen upplever kring 

utförandet av en arbetsuppgift avgör i hög grad hur kompetent en anställd kan anses vara (Catasús et 

al., 2012).  

 

Ologbo och Saudah (2012) menar att nivån av engagemang bland anställda är av yttersta vikt eftersom 

det medför en inre drivkraft att prestera sitt bästa och för att således bidra till organisationens framgång. 

Samtidigt tenderar oengagerade anställda att innebära kostsamma följder, såsom nyrekryteringar och 

diverse kompetensutvecklingsinsatser på grund av låg produktivitet och bristande närvaro (Ologbo & 

Saudah, 2012). Trots det finns det inte tillräckligt med forskning på vad som föregår engagemang 

(Ugwu et al., 2014). Inte heller är påverkandeaspekter satta i specifika sammanhang. Ng (2015) 

beskriver att organisatorisk tillit innefattar i vilken utsträckning anställda väljer att vara sårbara 

gentemot organisationen, vilket innebär att anställda litar på de beslut som fattas, samt att dessa kommer 
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resultera i positiva effekter för de anställda (Ng, 2015). Hög tillit har en bevisad positiv påverkan av 

anställdas prestationer och går att därmed att likställa som en strategisk fördel mot konkurrenter (Prison 

& Malhotra, 2011). 

 

Eftersom organisationer i dagens industriella- och tillverkande kontext i hög grad samverkar över 

landsgränser, med olika avdelningar och kontor globalt utspridda, ökar komplexiteten kring att 

bibehålla ett gott organisationsklimat (Jabbra, 2008). Detta sätter fingret på vikten av tillit gentemot den 

organisation man som anställd jobbar för. Vidare har det globala arbetsklimatet också inneburit att 

organisationer kontinuerligt behöver effektivisera sina arbetssätt för att fortsatt vara konkurrenskraftiga 

(Jabbra, 2008). SNA Europe är tillverkande organisation på global basis, som verkar på olika 

geografiska platser. De behöver således hantera fenomen såsom tillit gentemot organisation och 

engagemang, för att på så vis kunna effektivisera sin verksamhet.  

 

Detta leder oss fram till vårt kunskapsgap. Tidigare forskning indikerar att fenomenen engagemang och 

tillit gentemot organisation kan ha ett visst samband. Det är dock inte satt i relation till kontext eller ett 

särskilt organisatoriskt sammanhang, och det är inte fastställt på vilket sätt de har ett samband eller 

vilka tillitskomponenter som faktiskt påverkar engagemanget. Särskilt inte fall- eller kontextsspecifikt.  

Vi vill i och med denna studie ta reda på hur tjänstemän i organisationer inom den industriella, 

tillverkande och globala kontexten upplever att deras engagemang påverkas av den tillit de känner 

gentemot organisationen. För att fylla kunskapsgapet kommer vi rikta undersökningen mot SNA 

Europes svenska huvudkontor i Lidköping.  

 

1.4 Syfte 
Att förklara hur tjänstemän inom global tillverkande organisation upplever att deras engagemang 

påverkas av tillit gentemot organisationen.  

 

1.5 Speciella begränsningar pga. Covid-19 
Denna forskning har genomförts under våren 2020 när världen drabbades av den så kallade Covid-19 

krisen. Covid-19 är ett virus som ledde till att det globala samhället pausades. Rekommendationer från 

WHO (World Health Organisation) och de olika myndigheterna i Sverige uppmanade till att hålla ett 

socialt avstånd och undvika att träffa andra i större grupper samt under en längre period. Det ledde till 

att distansarbete rekommenderades för många anställda samt att ett antal organisationer stängde 

dörrarna för externa parter. Allt detta ledde också till en oro hos många. 

 

Covid-19 kontexten kan ha påverkat denna forskning på ett indirekt sätt, men idag kan det vara svårt 

för oss att utvärdera dessa och diskutera de indirekta konsekvenserna. 

 

Covid-19 kontexten har även direkt påverkat detta arbete på följande sätt: 

• Vi har genomfört digitala intervjuer, trots vår inledande ambition att träffa varje respondent 

ansikte-mot-ansikte, för att säkerställa att vi fick möjlighet att samla in den data vi eftersökte. 

• Kontraktsskrivningen, i linje med de etiska ställningstagandena, gällande informerat samtycke 

har skett genom en muntlig överenskommelse. Således finns det ingen fysisk signatur om 

samtycke till deltagande i studien från någon av respondenterna.  
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2 Metodologi och forskningsplan 
Efter att ha presenterat studiens syfte och problemformulering är det dags för att i detta kapitel 

behandla den metodologi och forskningsplan som föregår studiens faktiska tillvägagångssätt. 

Positivism som vetenskapligt förhållningssätt presenteras således, val av det induktiva förhållande 

mellan data och teori redogörs för och fallstudien som forskningsdesign, med val av fall samt den 

kvalitativa forskningsmetoden diskuteras. Alla dessa valda förutsättningar ämnar besvara studiens 

syfte. 

 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt: Positivism 
Vilken världsåskådning som föreligger och vilken kunskapsteori som tillämpas beror på individens 

ståndpunkt och syn på kunskap, samt hur denna kunskap ska samlas in. Dessa ontologiska- och 

epistemologiska förutsättningar bör forskaren reflektera över innan påbörjad studie (Bryman & Bell, 

2017). Som underliggande orsak till vårt positivistiska förhållningssätt ligger vårt eget sätt att observera 

och analysera omgivningen, världen och information, som i generella drag präglas av positivism. Som 

personer föredrar vi att använda den införskaffade informationen på ett objektivt sätt, för att sedan 

använda den nya kunskapen som argument i diskussioner. Vi uppskattar rationalitet och kan byta 

ståndpunkt och åsikt om motparten argumenterar på ett förnuftigt sätt och kan presentera valid 

information vi tidigare inte var medvetna om. Således är vi positivister som, om källan anses trovärdig, 

antar att det vi läser, ser och hör är användbart och sant i det aktuella fallet. Eftersom vi är de vi är, blir 

det positivistiska förhållningssättet tillämpningsbart för vår del. 

  

Jacobsen (2002) beskriver att positivister ser forskaren och undersökningsobjektet som två separata 

parter. Bryman och Bell (2017) adderar att studiens resultat inte ska påverkas av vem som utför den, 

för att uppnå en hög replikerbarhet och extern reliabilitet. Vid upprepning av en studie behöver den 

kvalitativa forskaren inta en liknande social roll som föregångaren, då förutsättningar, och därigenom 

även resultat, kan förändras på grund av det sociala spelet (Bryman & Bell, 2017). Med en av oss 

forskare som anställd inom den organisation vi avser undersöka, finns det en redan etablerad social 

relation som potentiellt kan påverka resultatet. Således vill vi till viss del distansera oss genom att 

tillämpa positivism, objektivitet och inte ge utrymme för egna, individuella tolkningar. Åter till att se 

forskaren och två undersökningsobjektet som två separata parter, innebär detta att vi hålla avstånd från 

organisationen, relationer med respondenter och möjliga omständigheter som potentiellt kan påverka 

vårt resultat. Vi vill ha individernas åsikter, inte våra egna värderingar och tolkningar samtidigt som vi 

vill minimera risken för att vår närvaro ska påverka respondentens svar, vilket i sin tur riskerar att 

påverka vårt resultat och dess tillförlitlighet. 

 

Vårt positivistiska förhållningssätt grundar sig även i vår övertygelse om att engagemang och tillit 

gentemot den organisation man som arbetstagare arbetar för har ett samband, med våra 

arbetslivserfarenheter, observationer och genomförd skrivbordsundersökning som bakgrund. Syftet 

med studien är inte att tolka varje individs upplevelse av hur engagemang påverkas av tillit gentemot 

vald organisation, eller att skapa förståelse för varför tjänstemännen upplever fenomenen på ett visst 

sätt. Målsättningen är istället att på ett generaliserande sätt förklara hur tjänstemän inom ovan definierad 

kontexten upplever fenomenens samband. Utifrån detta presenteras data på ett objektivt sätt, utifrån 

respondenterna och deras verklighet.  

 

Argumentation krävs eftersom det bland forskare råder delade meningar kring vilket vetenskapligt 

förhållningssätt som lämpar sig bäst utefter varje given situation. Debatten beror framförallt på att 

forskare har olika syn på och definitioner av begreppen (Blomkvist, Hallin och Lindell, 2018). Bryman 
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och Bell (2017) beskriver i enlighet med argumentation för vårt valda förhållningssätt ovan att ett 

positivistiskt förhållningssätt till data inte medför lika hög grad av värdering och subjektivitet i resultat 

och analys, samt att den kunskap som förvärvas av studien baseras på fakta (Bryman & Bell, 2017). Det 

positivistiska förhållningssättet överensstämmer således både med vår egen världsbild, syn på fakta 

samt med studiens syfte och vår målsättning kring vad studien ska medföra. Slutligen handlar det för 

oss främst om att det som utgör insamlade data och det som uttrycks via intervjuerna är tillförlitligt, 

sant och användbart för vårt resultat. Vi behöver inte förstå varför respondenten svarar som hen gör, 

eftersom det inte tillhör vårt syfte. Resultatet analyseras sedan, kopplas samman med tidigare forskning 

och framtagande av ny teori kan sedan presenteras. 

 

2.2 Studiens forskningsplan 
Efter identifikation och formulering av ett problem vill vi nu presentera de vetenskapliga förutsättningar 

och fundamentala tillvägagångssätt vi valt att tillämpa för att kunna besvara studiens syfte. Vårt 

vetenskapliga förhållningssätt, positivism, har redan vidrörts och figuren nedan, med efterföljande 

underrubrikerna behandlar de övriga delarna av den forskningsplan vi utarbetat.   

 

 
Figur 1:Studiens metodologi och forskningsplan (Johansson & Henriksson, 2020) 

2.2.1 Fallstudie 
Då syftet med studien är att fallspecifikt förklara hur tjänstemän upplever att deras engagemang 

påverkas av tillit gentemot organisationen är en fallstudie mest lämplig. I vårt fall handlar det, med 

grund i Jacobsen (2002), om att studien ska utföras genom en undersökning av en kollektiv enhet, en 

specifik organisation. För vår del handlar det om att undersökningen riktas mot SNA Europes specifika 

enhet tjänstemän på huvudkontoret i Lidköping. Då studiens syfte är att förklara tjänstemännens 

upplevelser av hur ett fenomen påverkas av ett annat inom den kontext organisationen verkar, samt att 

studien har en induktiv ansats, överensstämmer detta med valet av en fallstudie. Detta stärks av 

Blomkvist et al. (2018), som beskriver att en fallstudie är högst lämpligt att utföra då forskaren är öppen 

att upptäcka nya dimensioner av fenomen.  

 

I och med den industriella kontexten som beskrivs i bakgrunden, görs val av fall delvis utifrån att det 

är ett typfall inom kontexten. Bryman och Bell (2017) beskriver att detta avser ett fall som anses vara 

en vanlig organisation i sammanhanget. Vårt val av fall speglar på många sätt kontexten av globala, 

tillverkande industrier och organisationer. Därmed anser vi att fallet är typiskt för kontexten och 

förhoppningen är att resultatet ska kunna ge ny insikt i kontexten i stort. Dock är inte målet att med 

statistisk säkerhet generalisera resultatet över hela kontexten. Blomkvist et al. (2018) beskriver att 

generaliserbarheten inom en fallstudie är låg, och denna typ av statistisk generaliserbarhet är därmed 

inte lämpligt att försöka uppnå. Dock går det att göra en analytisk generalisering, vilket innebär att de 

aspekter som undersöks går att applicera i andra liknande fall (Blomkvist et al., 2018). Utifrån vad 

Denscombe (2010) menar är en viktig anledning till att en fallstudie tillämpas som forskningsdesign 

vill vi kunna analysera, i detta fall förklara, vad som händer i en specifik miljö. Eftersom 

undersökningsobjektet SNA Europe inte med säkerhet kan representera hela den kontext vi i samband 

med studien avser att undersöka, kan vi inte betrakta resultatet som absolut. Dock är målsättningen att 

med ett stort djup undersöka fenomenen inom en organisation som anses som ett typfall inom kontexten, 

för att vidare forskning sedan skall kunna bekräfta resultatet (Denscombe, 2010).  
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Valet av fall är dels gjort utifrån organisationens tjänstemän och dess tillgänglighet, samt att 

organisationen är intresserade av de fenomen studien syftar till att undersöka. Eftersom det finns ett 

intresse från organisationens sida underlättar det att få genomföra intervjuerna med deras medarbetare. 

Blomkvist et al. (2018) argumenterar för att valen av fallstudier kan göras dels utifrån tidigare forskning, 

eller att fallet väljer forskaren, vilket innebär att forskarna undersöker de fall de får tillgång till. Vidare 

beskriver de att i de fall som forskarna väljer de fall som är tillgängliga så är risken hög att det dyker 

upp ytterligare aspekter som är intressanta än de som ligger till grund för studien (Blomkvist et al., 

2018). Detta speglar återigen valet av en induktiv ansats, då studiens resultat syftar till att spegla den 

verklighet organisationer befinner sig i och verkar inom. 

 

2.2.2 Induktiv ansats 
Eftersom studien går ut på att fallspecifikt undersöka hur medarbetares engagemang påverkas av tillit 

gentemot organisationen, har studien en induktiv ansats. Detta görs eftersom vi anser att det har saknats 

ett tydligt fokus i tidigare forskning att sätta dessa engagemang och tillit gentemot organisation i relation 

till varandra inom kontexten. Studiens induktiva ansats oss att kunna presentera ett resultat, kopplat till 

teorier som är relevant för just den specifika kontexten studien undersöker. Detta stärks av Blomkvist 

et al. (2018) då de förklarar att en induktiv studie är baserat på en form av nyfikenhet och öppenhet. 

Vidare beskrivs också att inom induktiv forskning är det huvudsakliga syftet att kunna använda teorier 

för att bättre förstå det resultat som samlas in. Detta kan resultera i att resultatet kan leda till en djupare 

förståelse för den specifika kontexten och det specifika fallet (Blomkvist et al., 2018), vilket helt går i 

linje med syftet för denna studie. 

 

Observation och skrivbordsundersökning påvisar att organisatorisk tillit har en viss påverkan på 

engagemang. Anledningen till val av vår induktiva ansats är dock att tidigare forskning inte har 

behandlat fenomenet fallspecifikt eller utifrån den valda kontexten på ett tydligt sätt, vilket ligger till 

grund för vårt kunskapsgap. Bryman och Bell (2017) beskriver att användandet av en induktiv ansats 

kan vara värdefullt då tidigare forskning tenderar att bortse från den globala tillverkande organisationen 

som kontext, vilket överensstämmer med vår situation och varför vi väljer att angripa studien på ett 

induktivt sätt. Vi väljer att anta en induktiv ansats för att inte på något sätt begränsa oss eller riskera att 

bortse från relevant information. Förhoppningen är att presentera ett resultat som väl representerar den 

valda kontexten och således kan vara av stor nytta för den undersökta organisationen och andra 

organisationer med liknande förutsättningar. För att tydliggöra är ambitionen att en teori, användbar för 

den valda kontexten, kan presenteras och där kopplingen mellan de olika fenomenen kan förklaras 

fallspecifikt. I enlighet med litteraturen, vårt förhållningssätt och vår induktiva ansats vill vi uppnå 

kunskap genom att samla in data, vilka vi hanterar positivistiskt. Detta för att utforma en modell 

användbar utifrån kontext och fall. Kunskapen uppnås genom att samla in data, där återkommande svar 

anses som pålitliga och valida, användbara för vårt resultat och analys. I enlighet med Denscombe 

(2010) genomför vi därför en fallstudie med induktiv ansats för att i första hand låta insamlad empiri 

leda fram till studiens resultat och slutsats. 

 

2.2.3 En kvalitativ forskningsmetod  
Eftersom engagemang och nivå av tillit gentemot organisation är komplexa fenomen och i hög grad 

baserat på individuella preferenser, åsikter och erfarenheter vill vi erhålla data som är beskrivande, 

detaljerad och välutvecklad. I enlighet med Bryman och Bell (2017) anser vi att ord, snarare än siffror, 

medför data som överensstämmer med syftet och möjliggör en djupare insyn i hur respondenterna 

faktiskt upplever fenomenen. Övertygelsen är att utförliga beskrivningar kan påverka resultatet positivt, 
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medföra mer djup åt analys och diskussion, samtidigt som SNA Europe och andra organisationer inom 

kontexten kan använda den insamlade informationen på ett fördelaktigt och nyanserat sätt. Vi anser 

således att detta överensstämmer väl med den fallstudie vi ämnar genomföra.  

 

Barnombudsmannen (2020) menar, via en intervju med Heléne Thomsson, att en kvalitativ 

forskningsmetod är användbar då forskaren vill undersöka något annat än det denne redan tror sig veta. 

Vår tillämpning av den kvalitativa forskningsmetoden sammanfaller därför även med den övriga 

forskningsplanen. Med den induktiva ansatsen i beaktning vet vi inte fullt ut vad studien syftar till att 

undersöka, även om de två huvudsakliga fenomenen till viss del är både introducerade och 

förutbestämda i detta stadie. Således vill vi låta undersökningsobjekten utveckla sina egna upplevelser 

med ord och beskrivningar, samtidigt som vi har som avsikt att inte låta färdigformulerade och 

förutbestämda frågeställningar begränsa datainsamlingen. Därigenom är ambitionen att på ett induktivt 

sätt förklara hur respondenterna upplever fenomenen.  
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3 Metod och tillvägagångssätt för empirisk 

datainsamling 
I detta tredje kapitel redogör vi för hur vi gick tillväga i praktiken, för att samla in relevant data och 

för att i sin tur besvara studiens syfte. Inledningsvis konkretiseras vår skrivbordsundersökning, som 

möjliggjorde att kunna översätta observerat problem till relevant forskningsproblem och presentation 

av ett tydligt kunskapsgap. Våra förberedelser, vårt genomförande och våra efterföljande procedurer 

av och i samband med våra semistrukturerade intervjuer presenteras. Dessutom avhandlas de etiska 

ställningstaganden vi förhållit oss till genom arbetets gång och den tematiska analysen som metod för 

empirisk dataanalys beskrivs. Vi går in på den litteraturundersökning som hjälpt oss förankra empiriska 

data i tidigare forskning och slutligen diskuteras studiens undersökningskvalitet.  

 

3.1 Skrivbordsundersökning 
Den fundamentala målsättningen med kandidatuppsatser måste vara att formulera ett forskningsbart 

problem med en inte alltför uppenbar lösning (Blomkvist et al., 2018). Det innebär att våra egna 

observationer och erfarenheter om att tillit gentemot organisationen på ett problematiskt sätt påverkar 

nivån av engagemang inom arbetet inte räcker för att bedriva forskning på området.  

 

Således innebar en stor del av våra förberedande insatser att först göra en översiktlig 

skrivbordsundersökning för att argumentera för behovet av forskning på området och för att kunna 

stärka studiens relevans. För att skapa en värdefull förståelse för området gjordes sedan en mer 

detaljerad skrivbordsundersökning av sekundärdata från tidigare forskning inom organisationstillit och 

engagemang. Den tidigare forskningen utgjorde sedan inledningen av vår uppsats och fungerade som 

en bakgrundsbeskrivning av fenomenen. Kunskapsgapet identifierades och med hjälp av tidigare 

forskning blev det helt enkelt uppenbart att området är relevant att undersöka. Bryman och Bell (2017) 

menar att en genomgång av befintlig litteratur inom området är något som förväntas i samband med 

vetenskapliga arbeten och fungerar som hjälpmedel för att inte undersöka något som redan har 

utforskats (Bryman & Bell, 2017). Då vår ansats är induktiv med en specifik kontext och vald 

organisation som undersökningsobjekt, behövde vi kontrollera att det finns argument till varför studien 

bör genomföras och använda tidigare forskning som introduktion till våra valda ämnen. Utifrån 

skrivbordsundersökningen var vår bild att både engagemang och organisationstillit är fenomen som 

enskilt har beskrivits i tidigare forskning. Tidigare studier indikerar samtidigt att stora organisatoriska 

och strategiska frågor rörande visioner och strategier på olika sätt kan påverka engagemanget, vilket till 

viss del bekräftar våra egna observationer. Dock, med den specifika kontexten och det aktuella företaget 

som objekt för studien, kunde vi i och med undersökningen ha som ambition att på ett induktivt sätt 

förklara hur tjänstemän inom aktuell organisation och kontext upplever detta. 

 

Ämnet var intressant för eftersom vi både via studier och tidigare arbetsliv har kommit i kontakt med 

ämnet. Viss kurslitteratur som vi tack vare tidigare kurser hade tillgänglig låg således nära till hands 

som bakgrundsbeskrivning. Ett systematiskt insamlande av vetenskapliga artiklar prioriterades sedan, 

samtidigt som vi källor av hög vetenskaplig och nutida relevans vidare eftersöktes. Således använde vi 

databaserna ABI/INFORM, Google Scholar och Primo och angav sökorden employee engagement, 

outcomes of employee engagement, high engagement strategy, industry 4.0, global organisation, 

perceived organisation support och organizational trust för att få fram vetenskapliga källor. För att 

säkerställa den vetenskapliga relevansen använde vi enbart tidigare studier som var peer-reviewed. 

Dessa sökningar gjordes mellan 28/2–2020 och 10/3–2020, och resulterade ursprungligen i åtta 

vetenskapliga artiklar. Dock lades ytterligare en artikel till i bakgrundsbeskrivning och 
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problemformulering i efterhand, efter genomförd litteraturundersökning, eftersom den ansågs passa väl 

även i inledningen. Även en företagshemsida och fyra kursböcker som införskaffats under studietiden 

användes. 

 

Jesson, Matheson och Lacey (2011) förklarar att sökord av nyckelkaraktär bland annat kan identifieras 

genom att utgå ifrån forskningsfrågan och studiens syfte. Dock tenderar dessa sökord att inte vara 

anpassat utefter databas och inte vara vad man kallar ett kontrollerat ordförråd. Författarna föreslår 

således att forskaren kan använda studiens syfte för att inleda sökandet, och sedan använda de nyckelord 

som databasen föreslår på temat och de nyckelord som artiklarna använder, för att få fram relevant 

litteratur. Genom att använda databasens förslag och de sökord som enligt artiklarna faktiskt används 

för att behandla området, kan forskaren undvika att bara hitta litteratur som enbart innehåller de faktiska 

sökorden i texten, och istället införskaffa litteratur som faktiskt berör ämnet som efterfrågas (Jesson et 

al., 2011). I vårt fall var dock inte studiens syfte fastställt vid denna tidpunkt, men studiens tilltänkta 

tema och ungefärliga syfte var identifierat. Vi hade helt enkelt en ungefärlig bild av vad vi ville 

undersöka, och denna bild låg till grund för de sökord som användes. Vi inledde därför sökandet genom 

att identifiera nyckelorden engagement och organizational trust utifrån vårt tilltänkta 

undersökningstema, high engagement strategy utifrån den kunskap genom studietiden införskaffat oss, 

samt global organisation utifrån den kontext vi avsåg undersöka. Sedan lät vi de artiklar vi hittade och 

de databaser vi använde komma fram med förslag på de nya, specificerande och utvecklade sökorden 

outcomes of employee engagement, industry 4.0 och perceived organisation support för att kunna ge en 

valid och tillförlitlig bakgrund till området, och för att således kunna formulera ett fastställt syfte med 

studien.  

 

För att uppnå nutidrelevans gjordes en tydlig avgränsning i form av år 2008 som tidigast publicering av 

artiklarna. Detta eftersom den organisation vi senare tänkt undersöka verkar i en kontext av nutidens 

globala och tillverkande företag, och att vi således ville ge valid bakgrund till området med hjälp av 

källor med hög giltighet. För ytterligare systematik antecknade vi från vilken databas respektive artikel 

hittades, vilket sökord som användes och vilka datum artiklarna hittades. Därigenom kunde vi utforma 

en tabell i Excel som detaljerat beskriver hur, var och när respektive artikel hittades, samt vilket område 

inom ämnet varje artikel behandlar. Detta för att vi därefter skulle kunna sammanfatta och presentera 

vilka sökningar som gjordes under både skrivbords- och litteraturundersökningen, vilka sökord och 

databaser som användes samt under vilken ungefärlig tidpunkt, se figur 2 i litteraturundersökning. Efter 

att ha problematiserat området och formulerat ett syfte utifrån detta, var nästa steg att komma fram till 

hur vi skulle gå tillväga för att införskaffa relevant data och för att i sin tur kunna besvara syftet. Detta 

leder oss vidare till efterföljande avsnitt.  

 

3.2 Semistrukturerade intervjuer 
I linje med vår kvalitativa typ av forskning och vår fallstudie som forskningsdesign, lade vi fokus på att 

samla in stor och detaljerad mängd empiriskt material om fallet. Blomkvist et al. (2018) beskriver att 

det finns många tillvägagångssätt för insamling av empiri, och vi upplevde att intervjuer, utifrån vårt 

syfte, var den mest fördelaktiga insamlingsmetoden. Varje beskrivande ord och alla åsikter var för oss 

av yttersta vikt. Därför ville vi inte på något sätt begränsa respondenten genom för hård struktur eller 

för stela intervjuer. För att dock bibehålla någon slags struktur, för att garantera validiteten och för att 

alla kandidater skulle få liknande förutsättningar att besvara frågorna, använde vi oss utav en 

semistrukturerad intervjuteknik. Undersökningen gjordes på ett induktivt sätt, och utgick därmed från 

insamlad information för att formulera en teori, med målsättningen att nå tjänstemännens perspektiv. 

Vårt huvudsakliga argument för val av insamlingsmetod var att en semistrukturerad intervju enligt oss 
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kunde leda till en djup och nyanserad bild av verkligheten samtidigt som det gick att styra intervjun för 

att säkerställa att studiens syfte besvarades.  

 

Att använda kvalitativa intervjuer som forsknings- och insamlingsmetod och att kunna använda 

insamlade data som kunskap ställer höga krav på oss som intervjuare (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Intervjuandet ställer höga krav på färdighet, förmåga och personligt omdöme att ställa rätt frågor, vilka 

tenderar att utvecklas över tid och kräver övning. Dessa färdigheter, förmågor och personliga omdömen 

ställs särskilt på sin spets vid ställande av följdfrågor, i enlighet med den semistrukturerade intervjun 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Således går vi i nästa del in på hur vi förberedde vår insamling av data, 

vad vi medvetet prioriterade under insamlingen och vad vi fokuserade på efter intervjuerna.  

 

3.2.1 Inför intervju och urval 
Denna del av processen syftade till att göra de förberedande insatser vi ansåg vara nödvändiga innan vi 

kunde påbörja datainsamlingen. Bryman och Bell (2017) lyfter bland annat tillgång till aktuell 

organisation, urval av tilltänkta respondenter och framtagande av relevanta instrument för god 

datainsamling som viktiga aspekter att ha i åtanke inför själva genomförandet av undersökningen.  

 

3.2.1.1 Kontakttagande av organisation 

Bryman och Bell (2017) menar att viktig förberedelse vid undersökningar, särskilt vid användandet av 

en specifik organisation och intervjuer med deras anställda, är att så tidigt som möjligt i processen ta 

kontakt med lämplig representant från den aktuella organisationen. Detta för att säkerställa att den 

tilltänkta undersökningen tillåts att genomföras (Bryman & Bell, 2017). Således tog vi tidigt muntlig 

kontakt med HR-chefen på SNA Europe och fick tillåtelse att genomföra undersökningen. På så vis 

kunde vi säkerställa möjligheten att använda organisationens anställda som respondenter i våra 

intervjuer.  

 

Organisationen visade ett omedelbart stort intresse för vår studie, och vi avtalade att de kan ta del av 

vårt resultat. När det sedan närmade sig intervjuerna, hade vi ett digitalt sammanträde med HR-chefen 

för att närmare precisera vad vi tänkt oss, hur vi skulle gå tillväga, varför vi ville undersöka det vi avsåg 

att undersöka och när intervjuerna enligt vår plan skulle ske. I samband med detta skickade vi över ett 

skriftligt dokument med detaljerna, presenterade under bilaga 1, som HR-chefen senare tog upp med 

de fackliga representanterna och som sedan gav oss grönt ljus att genomföra studien. Detta försenade 

vår process en del, då vi inte var förberedda på de fackliga föreningarnas inblandning. 

 

3.2.1.2 Urvalsprocessen 

I linje med det Bryman och Bell (2017) beskriver var det tidiga stadiet av vår urvalsprocess till viss del 

målstyrt, då population och potentiella respondenter togs fram på ett strategiskt sätt utifrån vårt syfte. 

Inom kvalitativ forskning anses det viktigt att det är forskningsfrågorna eller det aktuella syftet som 

mer eller mindre bestämmer vilka enheter som bör undersökas (Bryman & Bell, 2017). Således kan vi 

hävda att val av population genomfördes målstyrt. Populationen tjänstemän på SNA Europes 

huvudkontor i Lidköping blir uppenbar utifrån både syfte och val av fall och det vore irrelevant att 

blanda in alla anställda inom organisationen i vår population.  

 

Efter att ha identifierat populationen på ett målstyrt sätt var nästa steg att slumpmässigt välja ut vilka 

individer inom populationen som skulle fungera som respondenter i samband med våra 

semistrukturerade intervjuer. Att slumpmässigt välja ut respondenterna och att vi skulle kontrollera 

processen var särskilt viktigt för oss då vi har haft kontakt med organisationen sedan tidigare. I enlighet 
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med det Bryman och Bell (2017) beskriver som en del av det slumpmässiga urvalet, skedde vår process 

på avstånd från organisationen, utan att kandidaterna var medvetna om att de potentiellt kunde bli 

utvalda för intervju och utan att organisationen på något sätt kunde påverka urvalet.  

 

Blomkvist et al. (2018) beskriver att ett slumpmässigt urval utan systematik kallas obundet 

slumpmässigt. Bryman och Bell (2017) adderar att det obundna slumpmässiga urvalet är ett typexempel 

och en vanligt förekommande metod inom kategorin sannolikhetsurval. Grundprincipen är att samtliga 

potentiella respondenter inom populationen ska ha lika stor möjlighet att bli utvalda. För vår del 

handlade valet att använda denna urvalsmetod främst om att exkludera den mänskliga faktorn som 

potentiell anledning till skevhet i urvalet. Med Herman som anställd inom organisationen såg vi, utifrån 

Bryman och Bell (2017), risken med att respondenter vid ett icke-slumpmässigt urval skulle väljas ut 

utifrån subjektiva kriterier. Inledningsvis var dock vår inställning att göra ett stratifierat slumpmässigt 

urval. Bryman och Bell (2017) förklarar vidare att denna metod fungerar för att säkerställa en 

proportionell representation, då man kan utforma en urvalsram med exempelvis avdelningstillhörighet 

som uppdelning och som gör att rätt andel anställda från respektive avdelning representeras i det 

slutgiltiga urvalet (Bryman & Bell, 2017). Eftersom vår population dock var såpass liten, avdelningarna 

förhållandevis många och vissa avdelningar kunde innehålla ett fåtal anställda tjänstemän, var det 

problematiskt och svårberäkneligt för oss att på förhand avgöra vilka avdelningar som enligt proportion 

skulle representeras i det slumpmässiga urvalet.  

 

Tillvägagångssättet i praktiken: 

1. Med Herman som anställd inom organisationen var det enkelt för oss att ta fram en lista över 

de 49 tjänstemän som arbetade på huvudkontoret. Denna lista över namn gjordes i Excel.  

2. Varje namn på listan fick en siffra mellan 1 och 49.  

3. En digital slumpgenerator online användes sedan för att slumpmässigt, likt en lottodragning, 

välja ut respondenterna. Denna slumpgenerator kunde anpassas på så vis att vi kunde ställa in 

vilka siffror (1–49), som skulle ingå i lottodragningen. 

4. Mailadresser till de slumpmässigt utvalda respondenterna kunde sedan tas fram på liknande sätt 

som listan över tjänstemännen, vilket innebar att urvalet kunde göras utan involvering av 

organisationen. Därmed kunde vi säkerställa respondenternas anonymitet, samt att urvalet blev 

gjort utan yttre påverkan från organisationen. 

5. Därefter tog vi med de utvalda individuell kontakt via e-mail, enligt bilaga 2, för att höra om 

de var intresserade av att delta som respondenter. Även för att presentera vårt syfte, för att 

introducera ämnet som behandlas under intervjun, för att kortfattat beskriva vilka 

förutsättningar som finns kring ljudinspelning, vilka datum som är möjliga etcetera, och vilka 

rättigheter respondenten har i linje med de etiska riktlinjerna. Detta för att informera 

respondenten och samtidigt säkerställa att vi på ett fullständigt och bra sätt förhållit oss till 

etiken inom företagsekonomisk forskning. Genom att kort introducera ämne och syfte, utan att 

gå in för mycket i detalj kring vad vi avsåg undersöka, var vår förhoppning att respondenten 

därmed kunde bidra med mer värdefulla data. Med mental förberedelse och en vetskap kring 

vad som senare skall diskuteras, hoppades vi att respondenten på förhand mer eller mindre 

skulle ha reflekterat över ämnet och således vara mer förmögen att sätta ord på sina 

upplevelser.  

6. Om respondenten var intresserad, hade möjlighet att delta inom vår angivna tidsram och 

accepterade de andra förutsättningarna, bokades en specifik tid för intervju. Om den enligt 

urvalet tilltänkta respondenten av någon anledning inte ville eller kunde delta, tog vi med hjälp 

av samma procedur fram en ersättare som togs kontakt med på samma sätt.  
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 Tabell 1: Urval av respondenter (Johansson & Henriksson, 2020)  

Respondenter Kön Antal arbetade år inom organisationen 
 

Tjänsteman 1 Neutral 0–5 år 
 

Tjänsteman 2 Neutral 21–25 år 
 

Tjänsteman 3 Neutral 11–15 år 
 

Tjänsteman 4 Neutral 11–15 år 
 

Tjänsteman 5 Neutral 6–10 år 
 

Tjänsteman 6 Neutral 6–10 år 
 

Tjänsteman 7 Neutral 0–5 år 
 

 

Notera att denna tabellinformation huvudsakligen syftar till att tydliggöra den benämning respektive 

respondent har under efterföljande delar av arbetet. Den har för oss forskare även fungerat som 

hjälpmedel för att komma ihåg och lokalisera bland de respondenter vi fått tag på och använt som 

empiriskt underlag till vårt resultat. 

 

3.3.1.3 Intervjuguide 

Eftersom vi inför intervjuerna saknade värdefull erfarenhet inom intervjuteknik använde vi oss av en 

intervjuguide, bilaga 3, med ett antal standardiserade huvudfrågor och potentiella, inte formulerade 

men ändå påtänkta, följdfrågor. Vilken följdfråga som ställdes och på vilket sätt den formulerades 

berodde på respondentens svar. Detta överensstämde med vår induktiva ansats, då våra frågor inte var 

begrundande i en specifik teori. Således kunde det finnas värde i varje svar och oavsett i vilken riktning 

intervjuns samtalsämnen gick, eftersom vi inte var fast beslutna om vad vi letade efter.  

 

I enlighet med Blomkvist et al. (2018) använde vi en intervjuguide även för att, utifrån vårt syfte, 

säkerställa att viktiga teman och frågeområden behandlades under intervjun. Vi ställde inledande, 

sonderande, tolkande eller specificerande frågor, beroende på hur respondenten besvarade 

huvudfrågan. Tystnad är också en typ utav följdfråga som vi var noggranna med att tillämpa, eftersom 

denna paus tenderar att ge respondenten tid att reflektera och således ge oss de mest intressanta svaren 

(Blomkvist et al., 2018). Dessutom var vi, med litteraturens hjälp, medvetna om att frågorna som på 

förhand var formulerade enligt intervjuguiden inte nödvändigtvis behövde ställas i en särskild ordning 

(Bryman & Bell, 2017). Samtidigt var vi noggranna med att uppträda nyfiket under intervjun och inte 

låta någonting som vi inte helt och hållet förstod undgå, eftersom det endast var de faktiska svar vi fick 

under intervjun som vi kunde använda som data och empiri. Denna inställning går hand i hand med vårt 

positivistiska förhållningssätt, eftersom det gav oss mindre utrymme att tolka respondentens svar.  

 

3.2.2 Genomförande av intervju 

Grundförutsättningen för vårt genomförande av våra semistrukturerade intervjuer var att de skulle 

genomföras digitalt, via Skype, med anledning av den under arbetets gång rådande situationen kring 

covid-19. Detta var en försiktighetsåtgärd från vår sida, samtidigt som vi därigenom i högre grad kunde 
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säkerställa att datainsamlingen kunde genomföras trots det oförutsägbara läget. Således inleddes varje 

intervju med ett muntligt kontraktskrivande av det informerade samtycket, där vi ordagrant läste upp 

förutsättningarna enligt bilaga 4 innan själva intervjun påbörjades och där respondenten muntligen fick 

godkänna eller underkänna dessa förutsättningar. I samband med detta presenterade vi kort de etiska 

riktlinjer vi under undersökningens gång förhållit oss till, vad insamlade data kommer användas till och 

lade extra betoning på vår roll som forskare i detta sammanhang, eftersom Herman är anställd inom 

organisationen och således riskerade att bli betraktad som medarbetare.  

 

Bryman och Bell (2017) förklarar att användandet av Skype vid intervjuande och som insamlingsmetod 

generellt har medfört positiva reaktioner från forskare som har reflekterat över tillvägagångssättet. Det 

finns exempelvis inga direkta tecken på att nivån av god och förtroendeingivande relation mellan 

intervjuare och respondent skulle påverkas negativt av det digitala medlet, kontra en traditionell direkt 

intervju. Inte heller verkar möjligheterna till uppföljningsfrågor drabbas nämnvärt. Dessutom är det 

tidseffektivt och resursbesparande, då långa resor kan undvikas (Bryman & Bell, 2017). I vårt specifika 

fall befann sig respondenterna i regel på sin arbetsplats när intervjun ägde rum, ungefär 11 mil bort ifrån 

oss. Således kan vi argumentera för att rådande omständigheter medförde en del positiva följder för vår 

studie, även om den ursprungliga förhoppningen var att intervjuerna kunde ske ansikte-mot-ansikte. 

Bryman och Bell (2017) hävdar å andra sidan att den som intervjuar online får svårare att avgöra om 

intervjun fungerar bra eller inte, det krävs högre motivation och starkare engagemang från både 

respondent och intervjuare, samtidigt som relationsbyggandet sker mer naturligt vid intervjuer som 

utspelar sig ansikte-mot-ansikte (Bryman & Bell, 2017). Hur vi gick tillväga för att hantera de 

potentiella nackdelarna och riskerna med digitala intervjuer behandlas under rubrik 3.2.2.1 samt 

3.2.2.2.  

 

En viktig detalj gällande genomförandet av våra intervjuer var att vi båda hjälptes åt att ställa frågor. 

Detta för att båda skulle bidra till ett aktivt deltagande och för att vi på så vis kunde hjälpas åt att 

formulera de mest optimala följdfrågorna, i linje med vår intervjuguide och vår semistrukturerade 

intervjuteknik, anpassat efter situation och lämplighet. Bryman och Bell (2017) beskriver att vara fler 

än en som intervjuar kan medföra en mer avspänd atmosfär, samtidigt som den för stunden lite mer 

passiva intervjuaren har lättare att skapa en helhetsbild över hur samtalet utvecklas. Således kan denne 

bryta in med en passande fråga som kan möjliggöra ett mer utvecklat svar eller styra intervjun i en 

önskvärd riktning (Bryman & Bell, 2017). Även om vi båda var aktiva under intervjun och hjälptes åt 

med frågorna, antog alltså en av oss en lite mer passiv roll för att kunna fokusera mer på att föra 

relevanta anteckningar under samtalets gång. Även detta tillvägagångssätt får stöd av Blomkvist et al. 

(2018) som menar att det, vid två intervjuare, är en god idé att den ena fokuserar mer på att föra 

anteckningar medan den andre styr själva intervjuandet i högre grad.   

 

3.2.2.1 Intervjuinformation 

För den icke-standardiserade intervjun finns det inte så många standardiserade procedurer för hur 

intervjun skall genomföras, vilket innebär att de flesta metodbesluten tas på plats (Kvale & Brinkmann, 

2014). Med vår semistrukturerade intervjuteknik handlade samtalen, i linje med vårt syfte, 

huvudsakligen om att fånga tjänstemännens upplevelser inom ämnet. Detaljrikedomen i samband med 

beskrivningarna av dessa upplevelser varierade, samtidigt som vissa respondenter var mer precisa och 

mindre utsvävande i sina utläggningar. Intervjuernas faktiska innehåll var för oss av större prioritet än 

att uppnå den på förhand beräknade tiden på 30–40 minuter för varje intervju. Om respondenten gav ett 

kort, koncist svar som på ett tydligt sätt kunde härledas till vårt syfte, kunde vi exempelvis vara nöjda 

med det svaret och gå vidare. Faktum var att majoriteten av respondenterna kring flertalet frågor hade 

förmågan att formulera sig på ett tydligt sätt, vilket förklarar varför vissa intervjuer genomfördes på 
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kortare tid. Eftersom denna tydlighet gjorde att vissa följdfrågor blev överflödiga varierade våra aktiva 

metodbeslut beroende på situation och således även intervjuernas tidsomfång en aning, samtidigt som 

några underskred den på förhand beräknade tiden för varje intervju. I tabellen nedan framgår 

tidsomfång, plattform och datum för respektive intervju.  

 

 Tabell 2: Intervjuinformation (Johansson & Henriksson, 2020) 

Respondenter Datum Tidsomfång Plattform 

Tjänsteman 1 2020-03-31 25 min Skype 

Tjänsteman 2 2020-03-31 19 min Telefon 

Tjänsteman 3 2020-03-31 21 min Skype 

Tjänsteman 4 2020-04-01 35 min Skype 

Tjänsteman 5 2020-04-01 34 min Telefon 

Tjänsteman 6 2020-04-02 27 min Skype 

Tjänsteman 7 2020-04-03 25 min Skype 

 

Efter dessa sju genomförda intervjuer ansåg vi oss ha uppnått vad Blomkvist et al. (2018) kallar 

empirisk mättnad. Detta kan infinna sig då respondenterna exempelvis är optimala i förhållande till 

studiens syfte eller ger svar som utifrån vad som efterfrågas är väldigt innehållsrika (Blomkvist et al., 

2018). En sådan mättnad innebär att forskaren vid insamling av data når en punkt där nytt material inte 

längre ger ny information (Bryman & Bell, 2017). Vi kunde efter dessa sju genomförda intervjuer utläsa 

att respondenternas sätt att svara i hög utsträckning började likna varandra. En möjlig anledning till 

detta var att vårt undersökningsobjekt var relativt specifikt, tjänstemän inom aktuell organisation 

närmare bestämt. Dessa tjänstemän arbetar i nära anslutning till varandra, under liknande 

omständigheter och förutsättningar. Således var deras upplevelser kring hur engagemang påverkas av 

tillit gentemot organisationen relativt snarlika. Trots vår ursprungliga plan att genomföra 8–10 

intervjuer, tog vi efter den sjunde genomförda intervjun ett aktivt beslut om att inte gå vidare med en 

åttonde kandidat, eftersom vi kände oss övertygade om att redan insamlade data var tillräcklig och nog 

representativt för att kunna presentera ett utförligt och tillförlitligt resultat. Ett procentuellt urval på 

nästan 15% av den totala populationen (se urvalsprocess 3.2.1.2) kan dessutom anses som en stor andel. 

 

Under intervjuns gång förde vi anteckningar med respondentens ålder, namn, befattning, antal år inom 

rollen och organisationen. Bryman och Bell (2017) menar att detta är viktigt för att det vid 

sammanställning och analys av data ska vara möjligt att sätta respondenten i fråga i ett sammanhang 

(Bryman & Bell, 2017). Vi noterade även ord, detaljer och uttryck vi enligt vårt syfte ansåg vara av 

nyckelkaraktär, för att säkerställa att våra efterfrågade områden faktiskt behandlades under intervjun. 

Vår huvudsakliga anledning till detta var att vi ville ge oss själva chansen att påverka insamlingen av 

värdefulla data medan intervjun faktiskt pågick. I linje med vår ambition att framställa insamlade data 

på ett objektivt sätt, var det viktigt att respondenterna uttryckte sig på ett tydligt och utifrån syfte 
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värdefullt sätt, eftersom vi vill undvika tolkning av dessa uttryck. I linje med det positivistiska 

förhållningssättet fokuserade vi alltså på att ställa frågor på ett sådant sätt att svaren skulle kunna gå att 

använda till framställande av resultat och analys. Det kunde innebära att vi formulerade om frågan så 

att ett tydligt svar kunde framkomma.  

 

För vår del var dock ljudinspelningen som dokumentation av ännu viktigare karaktär. Bryman och Bell 

(2017) beskriver att inspelningen, och sedan utskrivningen, av intervjun är ett användbart 

tillvägagångssätt inom kvalitativ forskning för att senare kunna genomföra den detaljerade analysen, 

för att kunna fånga respondentens faktiska svar och för att forskaren inte ska riskera att återge sin egen 

tolkning av svaren. Att tolka respondentens svar ville vi givetvis undvika eftersom det strider mot vår 

objektivitet och vårt positivistiska förhållningssätt. Därför skrevs materialet ut noggrant för att senare 

kunna återge det som sagts och använda det som resultat. En praktisk detalj, betydelsefull för att inte 

riskera att insamlat material går förlorad på grund av exempelvis tekniskt strul, är att på förhand 

kontrollera och bekanta sig med den mjukvara som används (Bryman & Bell, 2017).  

 

Vi använde oss alltså i huvudsak av programvaran Skype och dess videosamtal-funktion som plattform 

för våra intervjuer. Eftersom vi på förhand bestämde oss för att spela in varje samtal, bekantade vi oss 

med inspelningsfunktionen genom att med god framförhållning testa dess funktion för att undvika strul 

vid intervjutillfället. Vid två tillfällen hade dock respondenterna problem med sitt datorljud, vilket 

innebar att intervjun fick ske över telefon. Vid de tillfällena använde vi oss av en inspelningsfunktion, 

via en annan enhet, som vi sedan tidigare var bekanta med. Våra valda inspelningsmetoder får stöd av 

Bryman och Bell (2017), som hävdar att de digitala inspelningarna, som i dagens teknologiska samhälle 

blir allt mer vanligt förekommande, medför en högre ljudkvalitet än en traditionell inspelningsmetod. 

Detta underlättar i sin tur för en mer korrekt transkribering av materialet (Bryman & Bell, 2017). Vi är 

medvetna om att olika medel för genomförande av intervju riskerar att påverka insamlingen av data, 

och således även undersökningskvaliteten, men vad vi gjorde för att motverka dessa potentiella risker 

redogör vi för under avsnitt 3.2.2.2.  

 

Angående miljön för genomförande av intervjuer, handlar det för kvalitativa forskare om att säkerställa 

att båda parter befinner sig på en lugn och ostörd plats, utan störande omgivning. Detta för att 

inspelningsfunktionerna och dess kvalitet kan påverkas negativt av buller och andra ljud från 

omgivningen, samtidigt som respondenten med andra personer runt omkring, kan bli orolig för att saker 

och ting som uttrycks hörs av andra (Bryman & Bell, 2017). Eftersom vi gjorde våra intervjuer på 

distans lät vi dock respondenterna själva avgöra vad som var en bra plats och miljö för genomförande 

av intervju. Således kunde respondenten, utan vår påverkan, själv välja den plats som hen kände sig 

mest bekväm med. Det vi kunde göra från vår sida var att säkerställa att vi befann oss i en lugn och 

ostörd miljö, utan störande moment eller någon som rörde sig i bakgrunden.  

 

3.2.2.2 God relation med varje respondent 

För oss var det genomgående viktigt att prioritera ett bra samtalsklimat, där respondenten var trygg och 

bekväm med att dela med sig av sina egna upplevelser på ett ärligt sätt. Målbilden var att så mycket 

som möjligt efterlikna en normal konversation mellan två vänner, eller åtminstone två jämlikar, trots 

vår intervjuguide som underlag för samtalet. Därför inledde vi varje intervju genom att berätta om oss 

själva, vår studie och de förutsättningar som rådde i samband med den. Syftet var att påbörja intervjun 

på ett avslappnat och vänligt sätt, med ambitionen att detta skulle genomsyra hela samtalet. Kvale och 

Brinkmann (2014) beskriver att den skicklige intervjuaren bland annat är vänlig, känslig och tydlig i 

sin framtoning, egenskaper som vi översätter till den relationsbyggande aspekten av intervjuande. Det 

handlar exempelvis om att ställa tydliga frågor på ett begripligt sätt, att låta intervjupersonen svara i sin 
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egen takt och om att vara en god och aktiv lyssnare (Kvale & Brinkmann, 2014). För oss handlade det 

om att använda språk och ord som respondenten förstod och var bekväm med att använda, om att låta 

respondenten tala till punkt utan att avbryta, att uppmuntra emotionella samtalsämnen och om att vara 

involverad i det som uttrycktes för att uppnå våra ambitioner kring ett bra samtalsklimat.  

 

Kvale och Brinkmann (2014) menar att det trots all medvetenhet kring etik och försök att uppnå goda 

relationer kan infinna sig en viss orolighet hos respondenten mot slutet av intervjun. Anledningarna till 

detta kan vara många. Exempelvis kan respondenten ha öppnat upp sig emotionellt, delat med sig av 

personliga upplevelser och kan således potentiellt vara osäker på om han eller hon har delat med sig av 

för mycket privata detaljer. Detta eftersom respondenten lämnas utom kontroll för vad materialet 

därefter kommer användas till (Kvale & Brinkmann, 2014). En sådan orolighet och osäkerhet kan alltså 

förekomma trots det informerade samtycket, där respondent och intervjuare kommit överens om vad 

materialet får användas till, vilket vi tagit i beaktning mot slutet av varje intervju. Exempelvis kunde vi 

bekräfta respondentens betydelse för oss och vår studie och betona att det har varit ett givande samtal 

som har medfört värde till vår undersökning.  

 

Bryman och Bell (2017) adderar att försöken från intervjuaren att uppnå en god och tillitsfull gentemot 

respondenten inte bör gå till överdrift eftersom även det kan påverka respondentens svar i negativ 

riktning, med anledningen av att respondenten vid ett sådant scenario tenderar att svara för att göra 

intervjuaren till lags. Dessutom anses balansgången att uppnå en ur intervjusynpunkt god relation lättare 

att uppnå vid personliga intervjuer (Bryman & Bell, 2017). Eftersom några intervjuer genomfördes via 

telefon prioriterade vi då istället för leenden, nickningar och kroppsliga uttryck att uppmuntra 

respondenten och bygga relationen genom ett bra, trevligt och genomtänkt språk. Samtidigt visade vi 

involvering och intresse genom att muntliga bekräftelser och jakande uttryck för att bekräfta vår närvaro 

och bygga god intervjurelation. Därigenom kunde vi arbeta förebyggande för att säkerställa att alla 

intervjuer fick liknande förutsättningar, men i linje med det positivistiska förhållningssättet ville vi inte 

analysera eller tolka vilken det använda medlets betydelse för insamlandet av data, eftersom det inte 

medförde något värde till vårt resultat. Det innebär alltså att vi varit kritiska och medvetna om 

potentiella konsekvenser, samtidigt som vi vidhållit vårt vetenskapliga förhållningssätt.  

 

I enlighet med ett förslag på uppföljning av intervju från Kvale och Brinkmann (2014) och vår ambition 

att bibehålla en balanserad, god och tillitsfull relation till varje respondent, avslutade vi därför varje 

intervju med att fråga respondenten om denne hade något att tillägga och hur intervjun upplevdes från 

respondentens sida. Med denna avslutning var vår förhoppning att respondenten skulle känna sig trygg 

och bekväm med det som sagts samtidigt som vi kunde dra lärdomar av den feedbacken inför 

kommande intervjuer, vilket leder oss vidare till nästa del. 

 

3.2.3 Efter intervju 
Kvale och Brinkmann (2014) menar att det för intervjuaren kan vara värdefullt att tillägna en viss tid åt 

utvärdering efter genomförd intervju, för att kunna dra eventuella lärdomar utifrån hur samtalet gick. 

Bryman och Bell (2017) beskriver att den efterföljande transkriberingen gör det lättare att noggrant 

kunna analysera vad som faktiskt sagts (Bryman & Bell, 2017). Vad vi gjorde efter varje intervju 

redogör vi således för i detta avsnitt.  

 

3.2.3.1 Reflektion 

En reflektion kring vår egen insats och hur intervjun gick generellt efterföljde varje intervju. Eftersom 

vi tidigare beskrivit våra intentioner att uppnå goda relationer med varje respondent för att maximera 
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samtalets kvalitet och förutsättningar för insamlingen av värdefulla data, avslutade vi varje intervju med 

att fråga respondenten om återkoppling gällande vår egen insats och om en beskrivning av dennes känsla 

kring intervjun. Generellt upplevde respondenterna att våra frågor var relevanta och bra ställda, att vi 

anpassade samtalet och följdfrågorna utefter samtalet på ett bra sätt samtidigt som den genomgående 

upplevelsen var positiv från respondentens sida. En värdefull kommentar vi dock fick, vilken bidrog till 

egen reflektion och omvärdering av vårt intervjuande, var att vissa frågor var lite väl långa, utdragna 

och inte gav respondenten i fråga möjlighet att själv avgöra vad som efterfrågades. Eftersom studiens 

syfte är att förklara tjänstemännens upplevelse, försökte vi under nästkommande intervjuer således ha 

detta i åtanke och känna av läget för att eventuellt ställa frågorna lite mer direkt och utan medföljande 

beskrivning eller förtydligande. Detta för att respondenten själv skulle kunna avgöra vad som var ett 

bra svar på frågan.  

 

3.2.3.2 Transkribering 

Efter intervjun följde ett metodiskt arbete av att granska den data vi samlat in. Syftet var att nå 

medarbetarens perspektiv och därför bör en, så nära som möjligt, full transkribering göras på ett 

noggrant sätt. Med hjälp av våra inspelningar kunde transkriberingen göras grundligt och anpassad 

utifrån syfte och metodologi. Det insamlade materialet överfördes till programvaran Windows Media 

Player, och med hjälp av funktionen att spela upp samtalet på halvfart, kunde vi på ett enkelt sätt skriva 

ut samtalet.  

  

Blomqvist et al. (2018) menar att när en transkribering görs skall både analysnivån och syftet has i 

åtanke. Detta på grund av att vid fall av en djup analys krävs ett mer omfattande material. Således finns 

det stora variationer i hur transkriberingen bör genomföras. Författarna beskriver att ordagrann 

transkribering, där även pauser och respondentens tonfall antecknas i utskriften, sällan tillämpas i 

studentuppsatser (Blomkvist et al., 2018). På detta tema ansåg vi dessutom att pauser och tonfall 

respondenten använder sig utav under intervjun oavsett inte är något vi kan använda till vårt resultat 

eller vår analys, eftersom vi i linje med vårt positivistiska förhållningssätt inte ges möjligheten att tolka 

data för att senare presentera det som resultat. Istället gjorde vi en näst intill fullständig transkribering, 

genom att så nära som möjligt ordagrant anteckna det respondenten uttryckte, fast med ett skrivvänligt 

språk. Detta för att, i enlighet med Blomkvist et al. (2018), med hjälp av citat enkelt kunna återge 

respondentens upplevelser av engagemang och tillit gentemot organisationen i linje med studiens syfte.  

  

Bryman och Bell (2017) adderar att en viktig fördel med transkribering är att forskaren då kan bemöta 

eventuella anklagelser om att ha påverkat analys av data genom exempelvis egna värderingar. Dessutom 

kan forskaren på ett enkelt sätt påminna sig själv om vad som faktiskt diskuterats under intervjun och 

även utföra den efterföljande analysen på ett fördelaktigt sätt (Bryman & Bell, 2017). För egen del 

innebar transkriberingen att vi, i nära anslutning till genomförd intervju, på ett enkelt och distinkt sätt 

kunde kategorisera respondentens svar utifrån olika teman. Hur vi gick tillväga i praktiken återkommer 

vi till under vår analysprocess, avsnitt 3.4.  

 

3.3 Etiska ställningstaganden 
Under urvalsprocessen och framförallt under intervjutillfällena har vi varit noga med att informera 

respondenterna om de rättigheter de har. De fyra huvudsakliga etiska riktlinjerna som forskare behöver 

förhålla sig till beskrivs av både Vetenskapsrådet (2002) och Blomkvist et al. (2018) som 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Nedan kommer vi 

presentera hur vi har förhållit oss till de olika etiska aspekterna systematiskt under studiens gång, 
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samtidigt som vi går in på vår källhantering och hur vi hanterat referenser på ett etiskt sätt under studiens 

gång.  

 

• Informationskravet: Informationskravet innebär att forskarna måste informera 

respondenterna om studiens syfte (Blomkvist et al., 2018). Under den del av studien där vi 

kontaktade företaget samt när vi kontaktade respondenterna har vi därför varit noggranna med 

att delge dom information om vad studien ämnade undersöka. Detta har gjorts som en 

förberedelse inför intervjuerna där respondenterna fått information om studiens syfte, vilket 

gjordes för att säkerställa en ömsesidig förståelse för vad deras svar kommer att användas inom. 

Vidare har denna typ av information hjälpt respondenterna att på förhand reflektera över 

engagemang och organisatorisk tillit, vilket berikade de svar vi fick i intervjuerna.  

 

• Samtyckeskravet: Innebär att respondenter, undersökningsobjekt eller andra deltagare själv 

ska ha möjlighet att bestämma över sin egen medverkan (Vetenskapsrådet, 2002). Vi har 

behandlat detta i och med de ursprungliga förfrågningarna som skickades ut till de valda 

respondenterna. Genom att de gav sitt godkännande att bli intervjuade var detta i enlighet med 

samtyckeskravet, vilket innebär att forskarna måste ha respondentens samtycke att delta i 

studien. Vidare har vi även använt oss av ett informerat samtycke, vilket innebar att 

respondenterna fick muntligt godkänna att vi som forskare har informerat dem om på vilka 

förutsättningar som de deltar i studien. I och med den rådande oron angående Covid-19 så valde 

vi att i samband med intervjuerna gå igenom det informerade samtycket och att respondenterna 

muntligt fick godkänna dessa punkter.  

 

• Konfidentialitetskravet och nyttjandekravet: I de fall personlig information kan begäras ut 

så görs det i enlighet med de etiska riktlinjerna som nyss beskrivits. Detta innebär att 

information om respondenter och studiens resultat enbart får användas till det som studien 

ämnar uppfylla (Blomkvist et al., 2018). Konfidentialitets- och nyttjandekravet har varit 

centrala för oss att systematiskt hantera i och med att en av oss har en anställning inom 

organisationen. På grund av detta har vi varit noga med att redogöra för respondenterna att 

deras svar kommer framställas på ett objektivt sätt, för att inte tolka det som sagts eller vrida 

och vända på deras upplevelser, samt att vi har utelämnat personlig information som går att 

härleda till respondenterna. Ytterligare en viktig aspekt var därför att skilja på vår roll som 

forskare och våra roller utanför studien. I enlighet med nyttjandekravet så var det således vitalt 

att informera respondenterna om vad resultatet kommer användas till, samt i enlighet med 

konfidentialitetskravet vilka som kommer få ta del av studien. Då ett önskemål från företagets 

sida var att resultatet skulle sammanfattas och skickas till dem var det således viktigt att försäkra 

respondenterna om att inga namn eller befattningen ska benämnas. Istället, efter diskussion med 

kontaktperson inom organisationen, ska en generell sammanfattning göras. Vidare 

informerades respondenterna också om att personlig information skulle kunna tas fram på 

begäran av examinator, handledare eller opponent.  

 

Blomkvist et al. (2018) lyfter även plagiering, och korrekt hantering av källor, som en viktig del inom 

akademiska studier. Plagiering går att härleda etiken då det handlar om att under processens gång följa 

de normativa standarder som finns för vetenskapliga arbeten. Det innebär att, genom rättvist, 

systematiskt och rättmätig referenshantering kunna, för externa parter, bevisa att vi som forskare har 

förhållit oss objektiva och ärliga i förhållande till det material vi samlat in och använt inom studien 

(Blomkvist et al., 2018). För att undvika orättvis eller missvisande användning och tolkning av 

materialet har vi således referat löpande i text, enligt APA 6, och gjort en fullständig sammanställning 
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av varje använd skriftlig källa i vår referenslista. Vi vill ge en rättvis bild av de källor vi använt i studien, 

och ger således även läsaren möjlighet att enkelt kolla upp referenser vid extra intresse.  

 

3.4 Empirisk analysprocess 
När data från intervjuerna skulle analyseras har vi i denna studie använt oss av en tematisk dataanalys. 

Efter att intervjuerna var genomförda och transkriberade identifierades ett antal teman utifrån 

intervjuernas svar, genom att gå igenom det transkriberade materialet och systematiskt anteckna och 

notera vilka områden respondenterna var inne på. Detta innebar att den insamlade empirin utgjorde 

grunden för vilka teman som blev framstående. De kärnteman som identifierades var engagemang, 

organisationen gör rätt saker, kommunikation och information, organisationsstruktur och chefskap. 

Utifrån dessa bröt vi ned dessa kärnteman i mer de specificerande subkategorierna 

vision/affärsidé/slutprodukt/helhetsbild och strategi/tillvägagångssätt (kopplat till organisationen gör 

rätt saker), framförhållning/syfte/bekräftelse (kopplat till kommunikation och information) samt 

ansvar/närvaro/förtroende (kopplat till chefskap). Därigenom har vi kunnat strukturera upp vår 

empiriska analys och resultat på ett systematiskt sätt, för att således kunna härleda empirin till syftet. 

Bryman och Bell (2017) menar att återkommande ord och fraser, och enbart detta, i sig är ett otillräckligt 

kriterium för att kunna utgöra ett tema. Detta återkommande är först relevant att använda som tema då 

det går att härleda till studiens syfte (Bryman & Bell, 2017) 

 

Bryman och Bell (2017) beskriver, helt i enlighet med vad vi praktiskt gjorde, att teman kan initialt 

delas upp i kärnteman och att dessa sedan bryts ner till subkategorier. Genom att placera urklipp från 

intervjuerna i subkategorier så medför detta att forskaren får en tydligare bild av hur denne ska hantera 

de teman som identifierats. Likheter och olikheter kan användas för att se hur respondenternas svar 

inom samma tema skiljer sig, alternativt överensstämmer (Bryman & Bell, 2017). Vi plockade direkta 

citat från respondenterna och placerade de inom respektive tema och subkategori. Detta gick i linje med 

vårt syfte, att låta tjänstemännen beskriva sina upplevelser och att vi därefter förklarar dessa, och 

överensstämmer dessutom med vårt positivistiska förhållningssätt. Tjänstemännens egna och beskrivna 

upplevelser utgjorde fundamentet i vår empiriska analys, varför det för oss var värdefullt att tillämpa 

detta tillvägagångssätt.  

 

Blomkvist et al. (2018) förklarar att det finns olika sätt att identifiera vilka teman som forskaren kan 

använda sig av. Dels kan forskaren hitta teman med hjälp av tidigare litteratur, samt genom att 

systematiskt hitta likheter eller olikheter i den insamlade empirin. Vidare beskrivs att vid kvalitativ 

empiri så burkar teman inte följa några förutbestämda aspekter (Blomkvist et al., 2018). I och med att 

syftet med denna studie var att förklara hur tjänstemän upplever att deras engagemang påverkas av tillit 

gentemot organisation var de två huvudsakliga fenomenen innan genomförd analys förutbestämda, men 

att en induktiv ansats möjliggör ett mer öppet sinne. Engagemang och tillit gentemot organisation har 

styrt vilka delar av den insamlade empirin som kan anses som relevant, och teman som varit 

framträdande har identifierats utifrån frekventa likheter i respondenternas svar. Denna typ av tematisk 

empirianalys går hand i hand med den induktiva ansats som denna studie antagit. Genom att grunda 

dataanalysen utifrån empirin har vi kunnat säkerställa att de aspekter som ansetts vara viktiga utifrån 

kontexten har lyfts fram på ett övertygande sätt.  

 

3.5 Litteraturundersökning 
Skrivbordsundersökning gick framförallt ut på att introducera ämnet, påvisa relevansen av att studera 

detta vidare och för att i sin tur kunna presentera ett syfte. Således handlade litteraturundersökningen 

om att förankra vår insamlade data i tidigare forskning inom liknande område. Blomkvist et al. (2018) 
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beskriver att det handlar om att försöka uppnå trovärdighet inom vetenskapliga studier. Den empiriska 

berättelsen behöver alltså gå att lita på som utomstående läsare (Blomkvist et al., 2018). I vårt avsnitt 

om undersökningskvalitet beskriver vi våra ambitioner av att vara trovärdiga och äkta. Således har vi 

använt tidigare forskning på området för att påvisa tillförlitligheten av det empiriska material vi samlat 

in via våra semistrukturerade intervjuer. Genom att jämföra valda delar och sammanfattningar av det 

våra respondenter beskrev som sina upplevelser kring hur engagemang påverkas av tillit gentemot 

organisationen med relevanta och vetenskapliga tidigare studier inom liknande fenomen, kunde vi 

bevisa insamlade data som trovärdig. När vi förankrat insamlade data med tidigare forskning, till viss 

del sammanfogat de med varandra och således uppnått hög vetenskaplig relevans, kunde vi i linje med 

vår induktiva ansats sedan utforma en egen modell och ta fram både praktiska- och teoretiska bidrag till 

organisation och vald kontext.  

 

För att kunna förankra vår empiri till tidigare forskning på ett bra sätt, behövde vi alltså hitta 

vetenskapliga artiklar med bland annat hög relevans, validitet och tillförlitlighet. Dessa artiklar 

betraktades som sekundärdata. Vi var därför noggranna med att källkritiskt analysera varje använd 

källa. I enlighet med det Blomkvist et al. (2018) beskriver var det för oss viktigt att de skulle vara 

användbara för vårt specifika syfte. Därför valde vi uteslutande källor inom samma eller liknande 

område som vår aktuella studie och huvudsakligen artiklar som behandlade engagemang och 

påverkande faktorer inom organisationen. Ytterligare redogörelse för hur detta genom undersökningens 

gång prioriterades återfinns under vårt avsnitt om undersökningskvalitet. I detta avseende tillämpades 

databaserna Primo, ABI/INFORM och Google Scholar, och ett drygt tiotal olika kombinerade sökord 

användes. Sökningarna resulterade i att sexton vetenskapliga artiklar, alla peer-reviewed i linje med 

vårt källkritiska förhållningssätt, kunde införskaffas från åtta olika digitala plattformar som lagrar 

vetenskaplig litteratur. Uppmärksammas bör att en av artiklarna från litteraturundersökningen även 

användes till bakgrund och problemformulering, att en insamlades genom att granska en referenslista 

och att en hittades genom att identifiera ett mönster av att fler studier referat till denna.  

 
Figur 2: Skrivbords- och litteraturundersökning (Johansson & Henriksson, 2020) 

3.6 Undersökningskvalitet 
Blomkvist et al. (2018) beskriver reliabilitet och validitet som de huvudsakligt använda begreppen för 

att bedöma kvaliteten av en vetenskaplig studie. Kortfattat innebär en hög validitet att du rätt sak faktiskt 
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undersöks, samtidigt som reliabilitet handlar om att studien genomförs på rätt sätt. Således behöver 

studien vara reliabel för att den också ska vara valid, även om en reliabel studie inte per automatik också 

uppnår hög validitet. Författarna förklarar vidare att validitet kan uppnås på flera olika sätt, där 

principen att litteraturgenomgången faktiskt behandlar det ämne som senare presenteras i 

problematisering och syfte utgör ett viktigt exempel. Att syfte och problematisering sedan 

överensstämmer med de använda metoder för datainsamling är ett annat exempel (Blomkvist et al., 

2018). Detta har att göra med det Bryman och Bell (2017) benämner som den interna validiteten. Det 

går ut på att de teorier som utvecklas är begrundande i de observationer eller annan införskaffad 

information som föregår teorin (Bryman & Bell, 2017).  

 

För att säkerställa hög validitet i dessa avseenden använde vi relevant tidigare forskning i bakgrunden 

för att introducera engagemang, tillit gentemot organisation och dess respektive betydelse för 

organisationen, vilket senare mynnade ut i vårt syfte och problemformulering. Dessutom beskrev vi 

våra egna observationer av engagemang och tillit gentemot organisation för att ytterligare underbygga 

vår problemformulering och studiens relevans samt för att påvisa kunskapsgapet. Då vårt syfte var att 

förklara tjänstemäns upplevelser av fenomenen var det för oss givet att tillämpa en kvalitativ 

forskningsdesign med semistrukturerade intervjuer som specifik metod. Detta för att komma åt 

tjänstemännens faktiska upplevelser, och för att uppmuntra till utförliga beskrivningar av dessa. Vår 

övertygelse var att detta görs bäst och tillför mest värde till vårt resultat genom att låta respondenten 

använda ord, diskussion och egna formuleringar.  

 

Bryman och Bell (2017) menar alltså att reliabilitet och validitet inom kvalitativ forskning kan vara 

både intern och extern. Med grund i författarnas påstående och beskrivning av dessa begrepp har vi 

tidigare behandlat frågan om replikerbarhet, extern reliabilitet, med utgångspunkt i Hermans anställning 

inom den organisation som utgjorde vårt undersökningsobjekt. Vi har prioriterat den interna 

reliabiliteten genom att säkerställa att vi som forskare var överens om hur vi skulle förhålla oss till den 

skrivbordsundersökning och litteraturundersökning som gjordes samt till den data som samlades in. 

Dessutom var vi noggranna med att kontextualisera SNA Europe för att beskriva i vilken miljö, i vilket 

sammanhang och med vilka förutsättningar de bedriver sin verksamhet. Genom att beskriva 

organisationen som ett typexempel inom kontexten var vår målsättning att resultatet, förutom att bli 

värdefullt för den specifika organisationen, även skulle kunna generaliseras till liknande organisationer 

inom samma kontext och således bli användbart för fler. På så vis har vi även säkerställt 

undersökningens kvalitet gällande den externa validiteten (Bryman & Bell, 2017).  

 

Det finns dock de som menar att validitet och reliabilitet är mått som i högre grad överensstämmer med 

kvantitativa undersökningar och att kvalitativa studier och dess kvalitet snarare bör bedömas utifrån två 

andra huvudkriterier, trovärdighet och äkthet. Nivån av tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och 

konfirmering avgör huruvida studien kan anses som trovärdig eller inte. Om undersökningen kan anses 

ha en hög nivå av äkthet krävs det att resultatet ger en rättvis bild och möjliggör en ontologisk-, 

pedagogisk-, katalytisk-, samt taktisk autenticitet (Bryman & Bell, 2017).  

 

Med begreppen ovan i beaktning och utifrån Bryman och Bells (2017) definitioner prioriterade vi 

genomgående studiens tillförlitlighet genom att genomföra undersökningen med alla etiska riktlinjer i 

åtanke och överförbarhet genom att kontextualisera organisationen och utförligt förklara de upplevelser 

som respondenterna hade i samband med intervjun. Med hjälp av de utförliga redogörelserna av 

respondenternas svar var vår förhoppning att externa parter själva kunde avgöra om resultatet var 

överförbart till deras egna specifika fall och kontext. Studiens pålitlighet är givetvis problematisk att på 

egen hand utvärdera och är enligt oss upp till läsaren att bedöma. Vi har genom arbetets gång dock varit 
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tydliga och transparenta med vår forskningsprocess och hur den gick till, vilka problem som uppstod 

och varför vi gjorde som vi gjorde. Konfirmeringen går i stora drag i linje med tillämpningen av vårt 

positivistiska förhållningssätt, och var en av de huvudsakliga anledningarna till varför vi valde att 

prioritera vår objektivitet. Bryman och Bell (2017) förklarar att det handlar om att säkerställa att vi som 

forskare inte har låtit våra personliga värderingar om ett fenomen eller förutfattade meningar om en 

respondent påverka resultatet, även om det inom samhällsvetenskaplig- eller företagsekonomisk 

forskning är svårt att uppnå fullständig objektivitet. 

 

Med ytterligare vägledning från Bryman och Bell (2017) försökte vi framförallt uppnå studiens äkthet 

genom att ge en rättvis bild av de tjänstemän som utgjorde respondenter under våra intervjuer. De 

huvudsakliga tillvägagångssätten var för oss det obundna slumpmässiga urvalet av respondenter, 

kombinerat med vår presentation av data med uttryck såsom exempelvis en majoritet av, flertalet och 

ett fåtal, för att inte ge en missvisande bild av resultatet. Gällande de kriterierna kring autenticitet har 

vi genom våra intervjufrågor, fortsatt baserat på Bryman och Bells (2017) beskrivningar, uppmuntrat 

till reflektion hos respondenterna kring deras egen situation och således även förhoppningsvis bidragit 

till en större förståelse för och medvetenhet kring undersökningens ämnen. Därigenom kan 

respondenternas förutsättningar och möjligheter att faktiskt åstadkomma eventuella organisatoriska 

förändringar ha förbättrats. Även det faktum att studien erbjöds till organisationen stärker studiens 

äkthet, då de utifrån resultatet potentiellt kan vidta nödvändiga, eller effektiviserande, åtgärder (Bryman 

& Bell, 2017). 

 

Slutligen, inom kategorin undersökningskvalitet, gjordes den tematiska analysen och framtagandet av 

relevanta teman hela tiden med studiens syfte i åtanke. När vi dessutom lät temat växa fram utifrån det 

material vi faktiskt förfogade över, kunde vi säkerställa att de teman som identifierades och sedan 

användes till resultatet var de som respondenterna faktiskt var inne på som sina egna upplevelser. 
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4 Resultat och empirisk analys 
För att besvara studiens syfte presenteras nedan den data, som efter insamlande och efterföljande 

analysprocess anses vara relevant. Denna empiri används som huvudsakligt underlag till vårt resultat, 

men får i linje med studiens induktiva ansats också stöd av lämplig tidigare forskning på området 

utifrån den litteraturundersökning som gjorts. Respondenterna benämns inte vid namn för att 

upprätthålla anonymitet. Om inget annat anges är data som presenteras i detta kapitel med personlig 

kommunikation som referens. Detta tydliggörs i vårt metodkapitel, där även datum för insamlade data 

framgår.  

 

Resultat och analys av insamlade data följer en struktur utifrån den tematiska empirianalysen som gjorts 

och de teman som därigenom blev framträdande. Organisationen gör rätt saker, organisationsstruktur 

och chefskap samt kommunikation och information är de huvudteman och komponenter inom 

organisatorisk tillit som respondenterna upplever påverkar engagemang, och ligger till grund för 

dispositionen i denna del. Upplägget presenteras i tabellform nedan, där även tillhörande subkategori 

framgår och under vilken rubrik dessa upplevelser behandlas och sammankopplas med tidigare 

forskning. 

 

Tabell 3: Identifierade teman och engagemang (Johansson & Henriksson, 2020) 

                                                                     Engagemang (4.1)                                                       

Organisationen gör rätt 

saker (4.2) 
Organisationsstruktur och Chefskap 

(4.3) 
Kommunikation och Information 

(4.4) 

Vision, affärsidé, slutprodukt 

och helhetsbild (4.2.1) 
Hierarki och beslutsfattande (4.3.1) 

Syfte 

 (4.4.1) 

Strategi och tillvägagångssätt 

(4.2.2)  
Ansvar, närvaro och förtroende (4.3.2) 

Framförhållning  

(4.4.2) 

  Bekräftelse  

(4.4.3) 

 

4.1 Engagemang enligt definition 
Det finns många olika definitioner av engagemang och beskrivningar av vad det innebär (Wang, Li & 

Li, 2017). I enlighet med vårt syfte vill vi därför låta varje respondent ge en egen definition av begreppet 

engagemang och vad det innebär för individens arbete i fråga. Detta för att komma åt tjänstemännens 

faktiska upplevelser kring engagemang och vad som påverkar. En absolut majoritet menar att 

engagemang har att göra med en inre drivkraft, vilja att utföra ett arbete och göra det lilla extra för 

organisationen. På temat ger exempelvis tjänsteman 2 denna beskrivning: “För min del innebär det att 

arbetet verkligen berör en. Alltså att man är personligt involverad i sitt arbete. Då ser man till att det 

blir bra, att det inte behöver vara begränsat till arbetstid. Då struntar man kanske i det och då kan jag 

jobba på helger och kvällar till exempel”. Denna relevans av denna beskrivning får stöd av Chughtai 

och Buckley (2011), då de förklarar begreppet absorption. Det innebär helt enkelt att tid och rum blir 

mindre viktigt för den som utför ett arbete, då tiden tenderar att försvinna iväg och gå väldigt fort, 

eftersom man är så fäst och absorberad vid sitt arbete (Chughtai & Buckley, 2011). Tjänsteman 4 lägger 

till: “De arbetsuppgifter man har är det ju fördelaktigt om man finner intressanta och brinner för, så 

man inte bara gör de på precis den nivå det måste vara. Utan att man tänker till och engagerar sig i 
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frågan och gör det på det bästa sättet man själv tycker”, samtidigt som tjänsteman 7 förklarar: “Det 

innebär att man tycker att jobbet är roligt och att man gör saker utan att någon säger åt dig.” 

 

Att arbetet ska vara roligt är alltså ytterligare en komponent som flertalet tjänstemän använder för att 

beskriva ett högt engagemang. När vi frågar om vad engagemang innebär, beskriver tjänsteman 3 bland 

annat: “Det hänger ju väldigt mycket ihop med glädje för mig, det är nästan synonymt. Är det något 

som är roligt så blir jag engagerad. Har jag en väldigt tråkig arbetsuppgift så har jag svårt att hitta 

engagemang i det”.  

 

Tjänstemännens egna definitioner av engagemang får stöd av, och bekräftas i grova drag, av det sätt 

tidigare forskning tenderar att beskriva engagemang på. Wang et al. (2017) menar att en vanligt 

förekommande beskrivning av engagemang på arbetsplatsen tar sig uttryck i en positiv inre energi och 

drivkraft hos den anställde, med en vilja att investera mycket tid och kraft för att fullfölja en uppgift. 

Gerards, de Grip och Baudewijns (2018) beskriver engagemang på liknande sätt, och lägger till att det 

vanligen medför att den anställde vi bidra till organisationen genom meningsfullt arbete. Båda studierna 

ovan grundar sig till stor del i Schaufeli, Salanova, Gonzalez-Roma och Bakker’s (2002, s.74) 

vedertagna och ofta använda definition “ett positivt, fullföljande, arbetsrelaterat sinnestillstånd som 

karaktäriseras av energi, dedikation och absorption”. 

 

Som sammanfattning är det relevant att påpeka att resultatet indikerar att det upplevda engagemanget 

bland tjänstemän inom den undersökta organisationen är överhängande högt. Dock visar det sig tydligt 

att nivån av engagemang varierar, beroende på arbetssituation, omständigheter och att de upplevda 

orsakerna till detta skiljer sig åt individuellt. Denna analys av data ämnar således huvudsakligen att 

förklara dessa orsaker, i linje med vårt syfte. Detta leder oss vidare och de olika påverkande faktorerna, 

uppdelade i teman, presenteras nedan. 

 

4.2 Organisationen gör rätt saker 
Genom sammanställning av data från våra semistrukturerade intervjuer kan kärntemat om 

organisationen gör rätt saker identifieras, vilket behandlar subkategorier såsom vision, affärsidé, 

slutprodukt och helhetsbild, men även strategi/tillvägagångssätt för att uppnå dessa. Någon respondent 

betonar vikten av att organisationens vision är något man finner kul och intressant för att man på så vis 

ska kunna uppnå högt engagemang. En annan respondent lyfter istället att det är de andra, mer specifika 

målsättningarna, som ligger närmre det dagliga arbetet som bidrar till mest engagemang. Dessutom 

menar flera tjänstemän att vara involverad i helhetsbilden, och att det dagliga arbetet kan översättas 

som en tydlig del av det stora pusslet, som en viktig förutsättning för att man ska uppnå ett högt 

engagemang. Med det positivistiska förhållningssättet i åtanke presenteras tjänstemännens upplevelser 

om subkategorierna vision, affärsidé, slutprodukt och helhetsbild under efterföljande underrubrik. Detta 

för att undvika felaktig tolkning av vad tjänstemännen menar, och för att på så vis undvika att 

kategorisera upplevelserna utifrån våra egna uppfattningar och föreställningar.  

 

4.2.1 Vision, affärsidé, slutprodukt och helhetsbild 
På frågeställningen om tjänsteman 7 upplever att engagemanget påverkas positivt av att den håller med 

om organisationens affärsidé och vision, uttrycks följande exempel: “Så är det, jag skulle säga att det 

är helt avgörande. Sen skulle jag säga att det beror på hur mycket man avviker, men är det för stora 

avvikelser så skulle jag säga att det är helt förödande för engagemanget”. 
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När vi ställer frågan om tjänsteman 7 har något att tillägga kring vad som påverkar engagemanget: “Det 

har jag faktiskt, en vinkling jag tycker ni ska ha med. Det handlar om vilka typer av produkter man gör, 

för det kan påverka engagemanget en del. Vissa tycker att det är viktigt att göra bilar och andra tycker 

det är kul att göra verktyg och en del tycker det är kul att göra kök. Jag tror ju att engagemanget till 

organisationen, känner man stolthet för slutprodukten så skulle det kunna vara en del”.  

Inom kategorin vision och affärsidé lyfter tjänstemän 6 följande: “Alltså vi är amerikanskägda, SNAP-

on äger oss. Vi har ett krav på oss att förbättra oss varje år, och det kravet är ju långt ifrån min vardag. 

Samtidigt som det är min vardag.  

 

Tjänsteman 6 menar att det finns ett tydligt samband mellan det organisationen vill och det arbete denne 

utför. På frågan om engagemanget i dennes arbete påverkas positivt av vetskapen att det är 

sammankopplat med den stora visionen: “Hmm, jag har inte tänkt på det så men ja, det ingår ju i, alltså 

vi har målet att vi förbättrar oss på årsbasis, vilket är ett delmål i deras. Men jag håller mig nog ändå 

i min egen bubbla, att vi ska klara vår budget för året och det är nog där mitt engagemang ligger.  

Tjänsteman 1 fyller på kring vision, affärsidé och om det finns en koppling mellan detta och 

engagemanget: “Nja det tror jag inte, det känns lite högtravande, det som är i den stora strategin. Man 

kan förstå caset här i detta hus, men det bygger inte på, det är liksom en stor organisation vi pratar om 

så det kan hända att jag inte känner engagemang för organisationen i stort. Samtidigt adderas att detta 

inte påverkar engagemanget i det dagliga arbetet, eftersom man är här för att arbete och har mer 

skyldigheter än rättigheter när man har ett jobb. Kopplat till organisationens arbete, utveckling och 

affärsidé beskriver tjänsteman 1 dock ett scenario från tidigare arbetsliv: “Att få vara med på en 

framgångsresa var häftigt, se hur de la upp det, där jag med mina övertidstimmar från mitt 

engagemang, från min vänlighet och mitt kundintresse var en del av framgången.” 

 

Tjänsteman 2 har, precis som den absoluta majoriteten, ett stort förtroende gentemot företagsledningen 

och chefer gällande om de gör rätt saker. På uppmaningen att måla upp ett scenario där tjänsteman 2 

inte skulle uppleva tillit gentemot organisation, företagsledning eller närmsta chef kring de beslut som 

fattas och att rätt saker görs, samt hur detta skulle påverka engagemanget, uttrycks följande: “Det skulle 

vara dålig tror jag. Då går man nog inte in och gör ett lika bra jobb liksom. Att man inte lägger ner 

samma tid på det riktigt. Då kanske man inte tar de där jobbiga grejerna heller och projektet lär inte 

bli lika bra i sista änden liksom.” Tjänsteman 4 lägger till, kring organisationens arbete och moraliska 

aspekter utav det, att det finns tillfällen då engagemanget påverkas positivt när man känner 

organisationen gör rätt saker i förhållande till det man själv värderar som viktigt. På temat framkommer 

exempelvis: 

“Ja men det gör det nog. Om man får sådana frågor då man känner att där stod fasen företaget upp 

för någon individ eller stöttade någon i en situation där den behövde stöttning. Och att man verkligen 

gjorde sitt bästa kan det öka engagemanget, där man tycker att den där arbetsgivaren är inte så jäkla 

dålig ändå. Vi har ju haft, och vi har ju en ganska gammal arbetsstyrka här och många som har krämper 

och sjukdomar. Vi som företag är sådana att vi försöker anpassa arbetsuppgifter och kan se till att de 

kan vara kvar i arbete under den perioden där de har ett rehab-behov. Det ser man på de individerna 

att de uppskattar väldigt mycket och då känner man ett högre engagemang och stolthet. Alltså att man 

tillåter att någon går kanske med 100% betalning men med 80% insats för att man tar ansvar att stötta 

individen under denna period”. 

 

Detta är ett exempel på när engagemanget ökar, med anledningen av att organisationen gör rätt saker, 

kopplat till vision, affärsidé, slutprodukt och helhetsbild, vilka en majoritet av tjänstemännen hänvisar 

till som viktiga tillitskomponenter. Crittenden, Crittenden, Pinney och Pitt (2011) menar att rättvis 
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behandling av anställda som ett exempel på något som kan bidra till corporate citizenship, en del utav 

det ofta använda begreppet corporate social responsibility (CSR).  

 

Resultatet får stöd av Lin (2010) som bekräftar organisationens överhängande strategier, i fråga om 

affärsidé, vision, slutprodukt och överhängande etiska och moraliska värderingar, som viktig faktor för 

högt engagemang bland anställda. Anställda som identifierar sig med och har förtroende för 

organisationens CSR, tenderar nämligen att vara mer engagerade än de individer som arbetar för den 

mindre ansvarstagande organisationen (Lin, 2010). Detta har bland annat att göra med organisationens 

affärsmodell, om dess intressenter ställer sig bakom slutprodukten och om de anställda är övertygande 

om att organisation finns där för att göra gott och tillfredsställa den egna moraliska kompassen 

(Crittenden et al., 2011). Att identifiera sig med organisationen och att uppleva att tillhörandet av och 

bidragandet till en organisation överensstämmer med de personliga värderingarna, enligt den egna själv-

definitionen av vem man är, leder helt enkelt till högre engagemang (Karanika-Murray, Duncan, Pontes 

& Griffiths, 2015).  

 

Andra tidigare studier har visat att om de anställda är positiva kring organisationens corporate 

citizenship, är nivån av engagemang på arbetsplatsen uppe i 86%, samtidigt som om affärsmodellen och 

organisationens välgörande som helhet inte uppskattas på generell nivå, kan endast 37% anses ha ett 

högt engagemang (Lin, 2010). Organisationens vision, affärsidé och slutprodukt anses alltså både av 

flertalet respondenter och tidigare forskning vara viktiga för högt engagemang på arbetsplatsen. Några 

tjänstemän lyfter också att en förståelse för och medvetenhet kring helhetsbilden, samt sin egen 

involvering och betydelse för helheten som viktiga förutsättningar för att uppnå ett högt engagemang i 

det dagliga arbetet. Tjänsteman 1 menar att man vill se helhetsbilden och förklarar exempelvis: “Man 

vill ju inte bara jobba med den lilla fyrkanten man själv har som uppdrag, man vill ju se att allt flyter 

och att allt går bra. jag tänker att jag vill hjälpa företaget och att vi ska framåt tillsammans. Kring 

dennes förtroende gentemot företagsledningen berättar tjänsteman 1 följande: 

“Om man håller på med för mycket saker som inte riktigt hör ihop, så är det lätt att be om hjälp med 

sin specifika fyrkant förstås inte detta av helheten i ledningsgruppen. Men för mig är det jätteviktigt för 

att få mitt pussel att funka. Det skulle vara mer som en fotbollsmatch, sitter det hundratusen på läktaren 

och miljoner framför tv:n så har alla en åsikt som är relevant för det vi sysslar med. Så är det inte på 

ett företag för man håller på med helt annat, så vi ser inte på samma match. Alla har inte sett samma 

sak, alla har inte samma fokus när man vill framåt. Och många gånger så i min värld blir det så att, åh 

de bryr sig inte och de har inte koll. Men det handlar inte om det utan det handlar om att i deras värld 

så har de lagt fokus på det som har varit prioritet.” 

 

Tjänsteman 5 betonar vikten av att förstå bilden av det man håller på med, och att man ser 

sammanhanget av den verksamhet som bedrivs för att på allvar kunna engagera sig i sina 

arbetsuppgifter. Samtidigt håller hen med om att hur arbetet värderas från organisationens sida, att det 

är en tydlig linje mellan organisationens målsättning och det egna arbetet samt att man bidrar till nytta 

för organisationen i den stora bilden, kan ha betydelse för engagemang. Inom helhetsbilden och dess 

betydelse för engagemang adderar tjänsteman 7 att det handlar om att se sitt arbete som en del av en 

helhet och beskriver: “Om jag ska ta ett exempel, så när en tekniker får vara med och köpa in en maskin 

och ser hur den här maskinen ska fungera, hur det kommer att bli och hur bra det kommer bli för 

företaget. Då är den väldigt engagerad i att göra den installationen.  

 

Tjänstemännens upplevelser av helhetsbilden, och att de kan se sitt dagliga arbete som en del av 

organisationens prestation överlag som bidragande faktor till högt engagemang får stöd av tidigare 

studier på området. Lockwood (2007) menar exempelvis att sambandet mellan individens jobb och den 
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övergripande organisationsstrategin är den allra mest betydelsefulla anledningen och förutsättningen 

för att uppnå ett högt engagemang bland anställda. Det gäller helt enkelt att kunna se vad det egna 

arbetet leder till, och förstå hur viktigt ett bra arbete är för organisationens framgång (Lockwood, 2007).  

 

4.2.2 Strategi och tillvägagångssätt 

Efter sammanställning av insamlade data är det uppenbart att tjänstemännen inom organisationen 

generellt har en tydlig bild om strategi och tillvägagångssätt och hur det påverkar engagemanget. 

Eftersom det hos flertalet ligger nära kärntemat organisationen gör rätt saker, har vi valt att sortera 

dessa även upplevelser som en subkategori av svar som har att göra med stora, organisatoriska visions- 

och strategifrågor. Detta för att undvika tolkning av vad respondenterna faktiskt menar med sina 

upplevelser och för att inte riskera att felaktigt kategorisera dessa upplevelser.  

 

Det står klart att studiens respondenter är överens om dess samband, även om de har en del olika 

ingångsvärden och upplevelser som ligger till grund för den individuella bilden. Tjänsteman 7 en tydlig 

ståndpunkt, vilket sätter fingret på vilken betydelse engagemanget har och hur stor roll tillit gentemot 

organisationen spelar i sammanhanget: 

“Om jag inte skulle hålla med om tillvägagångssättet så skulle jag vilja säga att det påverkar mitt 

engagemang, om jag inte tycker att de går den vägen jag vill gå i en sån roll som jag har. Då kommer 

jag nog att byta jobb, så enkelt är det. För mig är det en rätt så viktig fråga, att jag kan stå för det jag 

tycker och att det hänger ihop med ledningen som jag har. På så vis är det väldigt beroende av 

engagemanget. Sen är väl olika individer olika, jag kommer nog om jag hamnar i en sådan situation 

att fortsätta och vara engagerad och jobba på tills jag slutar. Så i det fallet så är det om engagemanget 

är långsiktigt eller inte.” 

 

Tjänsteman 6 utvecklar, och adderar att det ibland kan påverka engagemanget om företagsledningens 

beslut om metoder som inte överensstämmer med den egna uppfattningen om bästa tillvägagångssätt: 

“Då går man ju ner, när man känner att det inte spelar någon roll hur man jobbar eller vad man gör. 

Då går ju engagemanget ner. Sen får det gå någon dag eller några dagar, så får man knyta näven igen 

och så hittar man något annat som är motiverande och så tar man sig runt det på något sätt. Sen är det 

ju så att vara anställda får man anpassa sig, man tycker kanske inte alltid att besluten är helt rätt. 

Antingen får man välja acceptera att det är som det är på det här företaget, eller så får man gå iväg till 

något annat. Alltså det går ju inte och gå och gnälla och vara kvar i det, då mår man ju inte bra själv.” 

Tjänsteman 3 ger exempel på när ett beslut om strategi eller tillvägagångssätt från högre ort, vilken man 

inte till hundra procent håller med om, kan påverka engagemanget: 

“Ja ibland får man sådana där uppgifter, som man ska göra. Och så känner man från början att detta 

inte kommer att leda till något, eftersom man kan uppskatta liksom att den här återbetalningen är för 

dålig. Vi kommer inte kunna driva igenom det här och det är ingenting värt. Men ändå ska det göras, 

då blir engagemanget väldigt lågt. Om man ser att det är en uppgift som bara är bortkastad tid och så 

ska man lägga ett antal veckor på det. Då är det omöjligt att få något engagemang då. Så det påverkar.” 

Tjänsteman 4 har en tydlig och väl utvecklad bild av hur engagemanget kan påverkas av vissa strategier 

och tillvägagångssätt som företagsledningen beslutar om. På frågan om tjänsteman 4 kan berätta om sitt 

förtroende gentemot företagsledningen, framkommer detta: “Den är väl relativt hög skulle jag väl säga. 

Sen finns det väl saker som jag inte tycker att vi gör på rätt sätt. Vid till exempel implementering av nya 

rutiner och arbetssätt, tycker jag att vi ibland är dåliga på att ge de på golvet tid att smälta 

förändringarna. ” På vår uppmaning att sätta fingret på hur engagemanget påverkas av detta, vid ett 

sådant scenario, uttrycker tjänsteman 4 följande: 
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“I den specifika sakfrågan så kan engagemanget gentemot ledningen dippa skulle jag vilja säga i så 

fall. Och så ökar engagemanget gentemot de anställda, att man liksom försöker vara duktigare att 

förklara och hjälpa till med att ge den information de saknar. Men att man kanske blir lite besviken på 

att dom som är högst ansvariga för införandet, kanske inte syns då för de kanske redan rusat vidare på 

nästa projekt. Då blir det liksom att man lägger energi och engagemang på den som har behovet just 

då. Och så tappar man lite grann och tycker att införande chef eller avdelning eller företaget, så tycker 

man att dom borde för fasen förstå att dom fullföljer och då tappar man lite där. Så skulle jag säga att 

det är oftast. 

 

Vikten av att tillvägagångssätt och strategier för att uppnå organisatoriska mål uppmärksammas av 

ledande och beslutande människor inom organisationen tydliggörs av tidigare studier. Lin (2010) 

förklarar bland annat att styrande organ bör vara medveten om att anställda reagerar på och är känsliga 

inför affärsstrategier samt specifika aktiviteter som får tilliten gentemot organisationen att sjunka (Lin, 

2010).  

 

Tjänsteman 4 tydliggör att det finns förståelse för att vissa metoder och tillvägagångssätt införs hastigt 

och att anställda ibland får väldigt lite tid för anpassning. Det ringar nämligen in kontexten av globala, 

tillverkande organisationer i dagens samhälle, där mycket fokus ligger på effektiva arbetsprocesser. 

Tjänsteman 4 utvecklar: 

“Jag tycker det är viktigt att jag poängterar att jag har förståelse för att man inte hinner med den här 

biten fullt ut. Konkurrensen är så hård, är du inte tillräckligt effektiv så finns det hur många som helst 

som vill tillverka bågfilsblad. När man kommer till slutkunden så är det ju pris kontra kvalité som är 

avgörande. Så jag kan förstå att man väljer den här vägen man har, för att man inte riktigt hinner 

uppifrån och ner, att det måste gå lite fort, att vi måste göra våra förändringar och så, jag förstår det. 

Det har en så pass kraftig påverkan kortsiktig på lönsamhet om man gör det. Men om man ser 

långsiktigt så skulle man nog tjäna på det och hade man bara ekonomi till det hade man kanske kunnat 

lägga mer tid på det, för att nå lönsamhet på lång sikt. Men kunden bryr sig inte om det, vi är för 

materialistiska i världen det är det som är problemet i det här fallet, vi köper det som är billigt. Det är 

det som tvingar oss till att pressa på och då är det svårt att få med den här biten, så att det är tror jag 

ett mycket större problem, på samhällsnivå, som en specifik organisation inte kan fixa”.  

 

Enligt respondenterna ovan finns det uppenbarligen tillfällen och scenarion där engagemanget påverkas 

negativt av att det beslutas om en strategi eller ett tillvägagångssätt man som tjänstemän inte håller med 

om eller uppskattar. Inledningsvis var vi dock inne på att det finns lite olika ingångsvärden till denna 

subkategori och del av tillitskomponenten organisationen gör rätt saker. Tjänsteman 1 och 5 är 

nämligen båda inne på det alltid finns ett val, och att som tjänsteman är en framförallt anställd för att 

göra ett bra jobb. Sammanfattningsvis menar de att en anställning medför mer skyldigheter än 

rättigheter, och att arbetsmoralen sätts på prov när det finns motstridigheter. Deras generella uppfattning 

är snarare att engagemanget aldrig får bli påverkat eftersom det handlar om att acceptera det som gäller, 

alternativt själv åstadkomma någon form av förändring om det inte går att acceptera.  

 

4.2.3 Sammanfattning organisationen gör rätt saker 
En majoritet diskuterar, på olika sätt, sammanfattningsvis att stora övergripande frågor såsom 

organisationens vision, affärsidé, slutprodukt och att man som tjänstemän är involverad i helhetsbilden 

som viktiga faktorer till högt engagemang. Genom att granska tidigare forskning på området kan vi 

konstatera att dessa upplevelser kan anses som vetenskapligt förankrade. Att tjänstemannen i fråga, i 

linje med vårt syfte, känner tillit, förtroende och involvering i organisationen och att de gör rätt saker 
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enligt affärsidén och moraliska preferenser påverkar alltså det upplevda engagemanget för en betydande 

del tjänstemän inom organisationen.  

 

5 av 7 tjänstemän lyfter även att de strategierna och tillvägagångssätt som organisationen beslutar om 

för att uppnå sina mål, men som man inte riktigt håller med om enligt den individuella uppfattningen, 

också påverkar det upplevda engagemanget på olika sätt. Detta beskrivs som en avgörande faktor bland 

en övertygande majoritet, även om respondenterna har lite olika ingångsvärden till temat. Några 

påpekar att man alltid har ett val och att engagemanget aldrig får bli lidande, medan andra framhäver 

att man visst kan bli påverkad och att det förekommer emellanåt, men att man i sådana fall måste 

återhämta sig ifrån det. Resultatet påvisar å andra sidan en förståelse för varför saker och ting sker på 

ett visst sätt, utifrån kontext och sammanhang. Kontexten av globala tillverkande organisationer, vilken 

SNA Europe verkar inom, och dess inverkan på engagemang och vilka tillitskomponenter som upplevs 

viktiga i detta sammanhang leder oss vidare till nästa del.  

 

4.3 Organisationsstruktur och chefskap 
Ytterligare huvudtema vi identifierade utifrån respondenternas svar var att rådande 

organisationsstruktur och chefskap också kan påverka hur engagemanget upplevs i olika situationer. 

Utifrån detta har hierarki och beslutsfattande samt ansvar, närvaro och förtroende som subkategorier 

uppenbarat sig. Analys av insamlade data har även i detta avseende visat att subkategorierna, enligt 

majoriteten av respondenternas upplevelser, tenderar att sammanflyta och ha ett samband med varandra. 

Således presenteras dessa upplevelser i nära anslutning till varandra för att undvika felaktig tolkning, 

och i linje med den induktiva ansats studien antagit sammankopplas dessa upplevelser, i sammanslagen 

form, till befintliga teorier inom området.  

 

4.3.1 Hierarki och beslutsfattande 
Kopplat till hierarki och beslutsfattande efterfrågar inledningsvis tjänsteman 6 att hen och tillhörande 

arbetsgrupp ska få mer självbestämmande på lokal nivå, att de ska få tillåtelse att i ännu större 

utsträckning befoga över den budget de blivit tilldelade. Exempelvis genom att styra över bemanning, 

utan att behöva motivera varje omstrukturering för den högsta ledningen.  

Tjänsteman 7 är inne på liknande spår och förklarar följande: “Jag skulle väl säga att vi har en väldigt 

centraliserad beslutsväg gällande bemanning och investeringar. En större möjlighet att själv vara med 

och påverka där skulle ju öka engagemanget. Sen har jag fått som jag vill ändå, men det har tagit lite 

längre tid, så det skulle öka engagemanget.” 

 

Tjänsteman 5 förklarar att möjligheten att autonomiskt kunna ta beslut rörande sitt eget arbetsområde 

är en viktig aspekt för engagemang: “Vi har ganska korta avstämningar eller väldigt snabba 

avstämningar när det handlar om småfrågor. Så en väldigt stor del är att så länge du gör det du ska 

och det som förväntas så har vi väldigt stor spelplan. Med både ansvar och frihet.” Tjänsteman 1 

diskuterar vikten av att få vara del av delaktig i de beslut som rör den egna verksamheten, hen svarade 

följande på frågan om engagemang påverkas av involveringen i beslutsfattning: “Ja men det skulle man 

nog vilja vara, jag kan säga vad jag vill satsa på till nästa underhållsstöd, säga att vi ska prova något 

och säga till andra att vi ska jobba såhär.” Även tjänsteman 2 diskuterar att “det är även för deras del 

att om produktutvecklingsavdelningen kommer med en bra produkt eller bra idé så är det chefens 

förtjänst så att säga.”  

 

I och med dessa upplevelser görs det tydligt att organisationens hierarkiska struktur, kopplat kontexten 

av globala tillverkande organisationer, spelar stor roll för engagemanget. Både genom att 
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beslutsvägarna beskrivs som centraliserade, alltså att många typer av beslut, både övergripande och 

detaljerade, tas på hög nivå. Men också genom att förtjänsten för ett lyckat projekt eller en ny produkt 

tillfaller ansvariga chefer, medarbetarna bakom glöms lätt bort i den stora bilden. Dessa delar har 

respondenterna beskrivit som både indirekta och direkta drivmedel för engagemang. Kopplat till 

tidigare forskning på området menar sedan Csaszar (2012) att det finns ett starkt samband mellan 

organisationens struktur och hur väl den sedan presterar, men att det givetvis finns variationer mellan 

vilken struktur som är att föredra beroende på det aktuella fallet och sammanhanget (Csaszar, 2012). 

 

4.3.2 Ansvar, närvaro och förtroende 
Tjänsteman 2 uppmuntras till att berätta om sitt förtroende gentemot företagsledningen, vilka de är, och 

beskriver: 

“Ja men exakt, men det är min närmsta chef då egentligen, hans chef, och lite folk runt omkring dem. 

De som egentligen vet vad jag jobbar med om man säger så. De som är väldigt insatta i vårt jobb 

liksom. Tilliten till dom är ju avgörande alltså. För att om jag känner, det har ju förändrats en del 

genom åren på de positionerna. Ibland har de varit bra och ibland har de varit dålig och när de har 

varit dåliga så har det inte blivit några bra projekt heller faktiskt. Men när de är bra så har 

engagemanget ökat och så.”  

 

Den upplevda tilliten gentemot den organisation man som tjänsteman arbetar för beskrivs även av 

tidigare forskning som en bidragande faktor till högt engagemang (Ugwu et al., 2014). Utgångspunkten 

är att de sociala sammanhang och samspel organisationen uppmuntrar till, med tillit och förtroende 

mellan organisationens medlemmar som mer specifika exempel, spelar en stor roll för vilka beteenden 

och arbetsinsatser som sedan efterföljer. Anställda tenderar nämligen att vilja återgälda organisationen 

på det sätt som överensstämmer med hur denne har blivit behandlad, vilket tar sig uttryck i nivå av 

engagemang och således även prestation (Uqwu et al., 2014). Tjänsteman 7 är, kopplat till teori ovan, 

inne på att ett dåligt och orättvist ledarskap från högre ort påverkar engagemanget negativt. Vi är inne 

på ömsesidig tillit mellan ledning och chef/anställd och om hen har något exempel på när hen har blivit 

orättvist behandlad och hur det påverkade engagemanget:  

“Ja det har jag och med sådana jobb som jag har så är det väl så att man ibland blir orättvist behandlad 

och ibland får man beröm för sådant man inte förtjänar. Lite kan man väl ta åt båda håll, problemet 

blir om man i en situation får, alltså, det är en situation där det inte går så bra och man helt plötsligt 

blir den som ta ansvaret för det. Det har hänt någon gång när jag hoppat in och tagit ett tidigare jobb. 

Det är ju om vi ska vara ärliga, det är helt förödande för engagemanget, i det fallet blev jag så irriterad 

att jag valde och byta jobb.”  

 

Tjänsteman 7 menar att hen själv också har utsatt medarbetare för något som de upplevde som orättvis 

behandling: “Jag har ju också utsatt folk för det också, som inte har blivit så bra i vissa fall. Det 

påverkar engagemanget ganska mycket. De situationerna skulle jag säga, att någon upplever att man 

inte har förtroende för sina medarbetare, då slutar den är min bild.”  

 

Förtroende för den överordnade chefen är alltså något som flertalet respondenterna upplever påverkar 

engagemanget, samtidigt som denna aspekt får stöd av redan befintlig forskning på temat. Med grund i 

Blau’s sociala utbytesteori från 1964, beskriver Chughtai och Buckley (2011) det relationsbaserade 

perspektivet av tillit på arbetsplatsen. Om de anställda upplever att chefen bryr sig om deras välmående, 

är övertygad om deras kvalifikationer och behandlar dem respektfullt, kan de anställda känna sig 

uppmanade till att ta sig an sitt arbete med än högre engagemang (Chughtai & Buckley, 2011). 
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Den framgår sedan tidigare att Tjänsteman 5 upplever att engagemanget ökar med ansvar och frihet 

inom det egna arbetsområdet. Flertalet diskuterar vidare att ett ledarskap, där den anställde får utrymme 

att ta eget ansvar, är en viktig faktor för att uppnå högt engagemang. Kring ansvar som en bidragande 

faktor till högt engagemang, vidare på temat om tillit och förtroende gentemot omgivningen, med chefer 

och medarbetare inkluderade, har Tjänsteman 7 en för oss värdefull upplevelse: 

“Om man är inne och petar i för mycket detaljer blir man fråntagen sitt ansvar och då minskar 

engagemanget. Så att man har lagom koll på vad de gör och att man gör det som de förväntar sig att 

man gör som chef. För man har ju vissa arbetsuppgifter som chef. Man ska säkra att gruppen fungerar, 

de har rättvis lön, man hanterar konflikter, man hanterar konflikter och ser till att de har rätt 

förutsättningar att göra sitt jobb och lite sånt där.” 

 

Många respondenter lyfter ansvar, och ett chefskap som gör att större ansvar möjliggörs, som en stor 

anledning till högt engagemang. Exempelvis menar Tjänsteman 2 bland annat att engagemanget skjuter 

i höjden när hen har ansvar över ett projekt och tjänsteman 4 beskriver att hen har ett arbete med mycket 

ansvar och att det påverkar motivation och engagemang positivt. Tjänsteman har 1 en välutvecklad bild 

av hur en chef ska vara:  

“En riktigt, riktigt bra chef har tre egenskaper. De är tillit till den personen som ska föreställa vara min 

chef, den ska ha engagemang som ni redan sagt. Och den ska ha en tredje som är en rättvisesynpunkt 

för att hur det än är så är vi inte lika. Det kan hända att någon är mer populär och mer snabb, så det 

får inte vara uppenbar orättvisa från en chefs sida. Då kommer man aldrig ge sin chef det där sista. 

För man växer med ansvar, alla människor växer med ansvar. Så på sätt och vis är det som en trebent 

pall det ni säger, det blir inte stabilt innan det ingår.” 

 

Förmågan att ge ansvar till sina medarbetare är något som tidigare forskning som ett av karaktärsdragen 

för den transformativa ledaren. Besieux, Baillien, Verbeke och Euwema (2018) beskriver exempelvis 

sambandet mellan ett transformativt ledarskap och högt engagemang hos de anställda, med 

utgångspunkt ur CSR. Studien slår fast att ett transformativt ledarskap kan leda till högre medvetenhet 

om och identifikation med CSR, vilket i sin tur leder till högre engagemang på arbetsplatsen. Detta 

förutsätter dock att den anställde får tillåtelse och uppmuntras till att uttrycka sina egna idéer och 

visioner, samt till att analysera och lösa problem på ett nytt sätt. Allt detta handlar om att intellektuellt 

stimulera medarbetaren (Besieux et al., 2018). Flertalet tjänstemän poängterar att ansvar gör att man 

växer och blir engagerad på arbetsplatsen. Att ha ett arbetsklimat på arbetsplatsen, och ett chefskap, 

som uppmuntrar ansvar förväntas således bidra till högre engagemang enligt både tidigare forskning 

och stora delar av respondenterna. 

 

Tjänsteman 3 är inne på att chefens bristande närvaro negativt påverkar engagemanget, eller glädjen 

som denne själv väljer att beskriva engagemang som. Detta utifrån ett scenario då chefen är väldigt 

upptagen: “Ja min glädje ja precis, tar det någon glädje från mig. Ja ibland kan jag, jo men det gör det 

stämmer faktiskt. För att bli avbruten i något man håller på med och inte kan komma vidare, innebär 

det att allt blir lite jobbigare, det flyter inte lika bra, man blir inte lika glad och då sjunker 

engagemanget. Så ja”. 

 

Tjänsteman 3 adderar en väldigt intressant detalj angående ledning, chefer och inom temat tillit 

gentemot organisation: “Ja, någonting som påverkar är den allmänna stämningen på arbetsplatsen, 

ibland är det vissa personer som är väldigt negativa, då det bara är problem och skit med allting. Detta 

drar ju ner känslan och då kan man komma i lite sämre sinnesstämning och detta påverkar.” 

Tjänsteman 3 utvecklar: “Jag tänker så att ha så negativa medarbetare så är det ett problem som 
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ledningen ska ta tag i. Så att ja, att i första hand ska man försöka få dem att bli positivt inställda och i 

andra hand så får de sluta helt enkelt. För de försämrar ju.” 

 

Tjänsteman 3 håller med om att denna situation, då man omges av vissa medarbetare som inte sprider 

den rätta sinnesstämningen, påverkas tilliten gentemot organisation och chefer negativt då 

uppfattningen är att det är deras uppgift att se till att sådant inte förekommer. Samtidigt som den dåliga 

sinnesstämningen som sprids av dessa medarbetare drar ner individens engagemang i fråga.  

 

4.3.3 Sammanfattning organisationsstruktur och chefskap 
Tjänsteman 7 beskriver att förtroende och tillit gentemot chef är helt avgörande för ett högt engagemang 

och Tjänsteman 4 menar att förståelse för varandras arbete inom organisationen bygger tillit. 

Tjänsteman 5 förklarar att tilliten gentemot chefer och ledning ökar när hen får rätt medel och 

förutsättningar att göra ett bra arbete, samtidigt som denne upplever att ledningen får högre tillit 

gentemot hen själv då hen visar engagemang. En stor majoritet diskuterar på olika sätt 

sammanfattningsvis att chefskapet som förekommer på arbetsplatsen påverkar tilliten gentemot 

organisationen i stort, och när tilliten gentemot dessa avgörande delar inom organisationen går ned 

påverkas även engagemanget av detta. Dessa upplevelser går även att härleda till tidigare forskning, 

exempelvis till Chughtai och Buckley (2011) som menar att förtroende för överordnad chef har ett 

positivt och signifikant samband med engagemang inom arbetet.  

 

Resultatet visar att chefskapet även har en direkt påverkan på det upplevda engagemanget. Tidigare 

forskning inom ledarskapsområdet påvisar att den ledarskapsstil som benämns som transformativ, 

binder ihop chefskapet med ett av våra andra identifierade kärnteman, om organisationen gör rätt saker 

(Martins Marques de Lima Rua & Costa Araújo, 2013). Det anses nämligen vara en av den 

transformative ledarens huvudsakliga uppgifter att få de anställda intresserade, involverade och 

engagerade i organisationens affärsidé. Det gäller att få de anställda att se sin del av helheten, för att i 

sin tur effektivisera både individ och organisation. För att lyckas med detta behöver ledarskapet 

fokusera på att bygga tillitsfulla relationer på arbetsplatsen, mellan chef och anställd i synnerhet, 

samtidigt som det ställer höga krav på lojalitet och kräver att den anställde upplever rättvisa på 

arbetsplatsen (Martins Marques de Lima Rua & Costa Araújo, 2013).  

 

Komplexiteten i att organisationen är belägen och är verksam på fler ställen i världen är också något 

som kan bidra till svårigheter i att bibehålla högt engagemang bland medarbetarna. Lockwood (2007) 

beskriver även om det kan finnas vissa universella aspekter som är viktiga för medarbetarnas 

engagemang, så måste organisationer vara medvetna om de olika ländernas preferenser och således ta 

detta i beaktning när arbetsgrupper från olika länder ska samspela. Görs inte detta på ett genomtänkt 

sätt finns det risk att någon sida blir dominant och att detta påverkar gruppens och medarbetarnas 

engagemang negativt på sikt (Lockwood, 2007). Andra studier har även pekat på vikten av att som 

organisation prioritera en struktur som anställda känner sig bekväm med i det aktuella fallet, eftersom 

detta påverkar organisationens prestation som helhet (Csaszar, 2012). Dessa aspekter kring 

beslutsfattande, delaktighet och involvering ligger även i nära anknytning till chefskapet och dess 

identifierade subkategorier, vilket leder oss vidare till nästa del av studiens resultat och analys. 

 

4.4 Kommunikation och information  
Utifrån respondenternas svar kan vi se vikten av kommunikation och information från organisationens 

sida. Inom aspekterna kommunikation och information har också subkategorierna syfte, framförhållning 

och bekräftelse identifierats. Majoriteten av respondenterna menar enligt sina upplevelser 
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kommunikation och information är vitala delar för att kunna känna förtroende gentemot organisationen, 

vilka de också menar påverkar deras engagemang. I korta drag visar insamlad empiri att engagemang 

kan påverkas både negativt och positivt av olika situationer och olika grad av tydlighet kopplat till 

kommunikation. Detta ringas in av Minter (2010), som beskriver de svårigheter som ofta är kopplade 

till den dagliga kommunikationen som sker inom en organisation och menar att snabba dagliga 

kommunikationsmedel såsom email och andra elektroniska källor kan ha en negativ påverkan på hur 

kommunikationen mottages. Med anledning av det snabba informationsflödet är en naturlig följd att 

mindre kommunikation ansikte-mot-ansikte förekommer. Följderna av detta kan innebära att 

organisationen och chefer behöver bli medvetna om vilken typ av information som medarbetarna 

verkligen behöver (Minter, 2010). Kommunikation och information som påverkande faktor till 

engagemang bryts således ned i subkategorier och utvecklas nedan.  

 

4.4.1 Syfte 

I flera av intervjuerna trycker respondenterna på vikten att förstå syftet med vissa typer av beslut, 

förändringar, projekt eller nya arbetsuppgifter. Flertalet respondenter beskriver att förståelse för varför 

saker görs är vitalt för engagemanget. Tjänsteman 4 förklarar detta på ett tydligt sätt: “De gångerna 

som man får som jag upplever när jag får lägre engagemang, är när man har svårt och förstå syftet. 

När du har fått det dåligt förklarat eller när du helt enkelt inte 100% överensstämmer med det som 

efterfrågas”. Tjänsteman 7 beskriver också vikten av att förstå sina arbetsuppgifter i den stora bilden 

som ett drivmedel till ett högt engagemang: “När någon gör något som de, dels är det väl så att man 

har olika intressen. Men när de gör något som de tycker är roligt och meningsfullt, samt skapar ett 

resultat. Då upplever jag att det skapas ett engagemang.” 

 

Tjänsteman 1 argumenterar också för att syftet med sina arbetsuppgifter är viktigt att förstå. Hen 

förklarar att förståelse för detta är en stor del av dennes definition av engagemang: 

“Att göra ett bra jobb innebär helt enkelt att förstå sig på vilka arbetsuppgifter andra förväntar sig att 

man gör. Det kan ju vara lite otydligt som jag sa att min roll är ganska bred och det finns medarbetare 

som jobbar i maskinerna som är olika duktiga. En del vill ha hjälp med allt andra vill inte ha hjälp med 

något. Det handlar alltså om hur hjälpsam jag ska vara.” 

 

Tjänsteman 3 ringar in hur ett projekts syfte kan vara direkt avgörande för vilket engagemang som 

medarbetaren tar med sig i specifika projekt. Hen förklarar följande: “Ja ibland får man sådana där 

uppgifter, förstudier som man ska göra. Och så känner man från början att detta inte kommer att leda 

till något, eftersom man kan uppskatta liksom att den här återbetalningen är för dålig.” Utöver detta 

förklarar Tjänsteman 6 att: “Jag uppskattar de områden jag är inne och jobbar i och som jag känner 

att jag behärskar och kan vara med och påverka på ett bra sätt. De är också fokuserade och prioriterade 

från högre ledning.”  

 

Genom detta tydliggörs vikten av ett tydligt och väl genomtänkt syfte för de olika arbetsuppgifterna, 

samtidigt som kommunikationens roll och betydelse för tjänstemännens engagemang uppenbarar sig. 

Tjänsteman 3 beskriver ett scenario där syftet med arbetsuppgiften helt enkelt är bortkastad tid och att 

detta leder till att engagemanget sänks, medan tjänsteman 4 och 7 i och med deras svar vittnar om att 

förhöjt engagemang när uppgifternas syfte har tydligt kommuniceras och medarbetaren får en 

helhetsbild till varför projekten och arbetsuppgifterna utförs. Lockwood (2007) förklarar att 

organisationer som är duktiga på att genomgående kommunicera vision, syfte och övergripande mål, 

kan tillgodoräkna sig mer engagerade medarbetare och att det resulterar i ett affärsmässigt övertag. 

Genom att fokusera på strategisk kommunikation kan företag säkerställa att rätt typ av information 
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strömmar ut till hela verksamheten, vilket i sin tur kan leda till att medarbetarna får en större förståelse 

för helhetsbilden samt för deras roll i den stora bilden. Dessa aspekter kan hjälpa företaget och bibehålla 

målfokus hos medarbetarna, samt att det stärker medarbetarnas tillit gentemot organisationen vilket i 

sin tur resulterar i ett högre engagemang på arbetsplatsen (Lockwood, 2007). 

 

4.4.2 Framförhållning och feedback 
Utifrån empiri lyfts även framförhållning fram som en viktig aspekt för såväl engagemang som 

organisatorisk tillit. Framförhållning inom kommunikation kan enligt respondenternas svar beskrivas 

som en typ av kontinuerlig feedback. Detta beskrivs på ett tydligt sätt av Tjänsteman 1: “Nej det finns 

absolut saker som man kan göra, framförallt handlar det om information och kommunikation. Skulle 

dom ha som en likande löpsedel varje dag, det är det här som gäller, det är hit vi vill, så här ser siffrorna 

ut. På en löpsedel eller anslagstavla kan man skapa ett behov för medarbetarna. Jag vill veta hur det 

gick igår, jag vill veta vad nästa plan är, om vi har fått en ny kund”. Tjänsteman 2 lyfter även feedback 

som ett verktyg för att uppnå högt engagemang, och beskriver följande kring hur detta skulle kunna ta 

sig uttryck i dennes specifika arbetssituation: “Egentligen att den närmaste chefen eller möjligtvis hans 

chef att de verkligen har någon sorts uppföljning varje år eller halvår, på de viktigaste jobben man har. 

Går igenom det här blev bra och det här blev dåligt eller liknande?” 

 

Tjänsteman 4 anser också att kontinuerlig feedback är viktigt för det enskilda engagemanget. Hen 

beskriver att engagemanget påverkas om man får möjlighet att fullfölja sina arbetsuppgifter eller inte, 

och att engagemanget går ned när inget blir slutfört. Samma tjänsteman förklarar: “Så man har en tydlig 

feedback så man kollar av om jag har gjort tillräckligt eller vill du ha mer? Är jag färdig här? För 

annars så hamnar man lätt i en oändlig arbetsloop och blir aldrig klar med någonting och överarbetar 

allting och då måste dialogen finnas där”.  

 

Utifrån flera svar ovan så påvisas tydligt vikten av att vara införstådd i de krav som ställs i de vardagliga 

arbetsuppgifterna, vilket enligt resultatet handlar om kommunikation och information. Skulle kraven 

sedan vara otydliga eller på något sätt inte överensstämma med det förmedlade syftet till uppgifterna, 

har respondenterna vittnat om en negativ påverkan av engagemanget. Detta återfinns i Kang och Sung 

(2017) där de diskuterar vikten av att även på mikronivå inom organisationer säkerställa att det finns 

kommunikationsvägar och att dessa används för att kunna förmedla de målbilder som företaget har. 

Detta beskrivs vidare som ett sätt att säkerställa att det psykologiska kontraktet mellan medarbetare och 

företag upprätthålls. Dessa delar av kommunikationen diskuteras ha en direkt positiv påverkan på 

medarbetarnas engagemang (Kang & Sung, 2017). Detta är något som går hand i hand med de svar som 

Tjänsteman 1 och 4 givit. De betonar vikten av att ha tydliga förväntningar på de arbetsuppgifter som 

utförs, med tydlig framförhållning och att få återkommande feedback både från sina chefer samt från 

organisationen i stort.  

 

Tjänsteman 5 förklarar också att om det uppstår oklarheter så finns det tydliga kommunikationsvägar 

som de kan vända sig till. Vidare beskriver hen att det också i de flesta fall ges tillfredsställande svar, 

hen förklarar: “Dom som är närmaste chefer jag kan ta den kontakt som du behöver ta eller, kan jag 

göra när det är frågor eller jag behöver ringa han som är vice president så kan jag ringa och fråga 

honom. Då tar han sig tid och svara, men många gånger så behöver du inte göra det. Så förtroendet 

och möjligheten finns att kontakta dom du behöver.” 

 

Då det har gjorts tydligt att både framförhållning och feedback är viktiga aspekter för företaget att ha i 

beaktning rörande medarbetarnas engagemang, finns det olika delar inom detta som behöver hanteras 
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för maximalt engagerade medarbetare. På detta tema beskriver Shanock et al. (2019) att medarbetare i 

stora drag skapar sin bild av perceived organizational support utifrån den utsträckningen av stöd och 

feedback de får från sina närmaste chefer, och att chefer fungerar som organisationens agenter. 

Organisatoriskt stöd beskrivs framförallt som ett typ av emotionellt stöd, där mycket ansvar ligger på 

närmaste chefen att kunna förmedla detta stöd (Shanock et al., 2019). Dessa antaganden stämmer väl 

överens med de svar tjänstemännen lämnat angående feedback och framförhållning, som konkretiserar 

nödvändigheten av dessa subkategorier av kommunikation och information för att uppnå tydlighet i 

sina arbetsuppgifter och därigenom ett stort engagemang som följd av detta.  

 

4.4.3 Bekräftelse 

Bekräftelse från företagsledningen är också något som ett flertal respondenter upplever påverkar deras 

engagemang på lång sikt. Bekräftelse handlar alltså om att långsiktigt kunna engagera medarbetare i 

sina arbetsuppgifter och få dem att stanna kvar inom företaget. Detta beskrivs av Tjänsteman 7, som 

uttrycker: “Om jag vet att jag gör saker som är rätt och jag tror på, behöver jag ju inte få någon 

bekräftelse på det varje månad. Men det är klart att om lönesamtal och sådant inte genererar ungefär 

det som man hade tänkt sig, så är det klart att det skulle påverka motivationen”. Detta stärks ytterligare 

av Tjänsteman 2 när hen beskriver sin syn på engagemang: “Ja det är när jag har ansvar över det 

projektet eller arbetsuppgiften som jag håller på med. Om det är jag som verkligen är ansvarig. Så det 

är tydligt att om det går fel så är det mig de ska skylla på”. När vi sedan frågar om förtroendet för 

företagsledningen, svarar hen: “Det är även för deras del att om produktutvecklingsavdelningen 

kommer med en bra produkt eller bra idé så är det chefens förtjänst så att säga. Den som är chef för 

produktutveckling, de skulle aldrig kunna se att den personen har tio personer som den jobbar med som 

är bra liksom. De ser enbart chefens prestation”. Tjänsteman 4 beskriver också vikten av bekräftelse 

som drivmedel för sitt engagemang: “Det höga engagemanget tycker jag att jag har i de flesta 

arbetsuppgifterna, då jag tycker att många av dem sakerna som jag jobbar med är viktiga för företaget 

och sen är det ju lite grann som så att det finns inte många som jobbar med samma fråga.” 

 

Tjänsteman 6 är inne på liknande spår, vilket beskrivs följande: “Tyvärr tror jag att man kan glömma 

bort oss som är med och bidrar, om vi ser på högre upp. Lokalt kan man få uppskattning av närmaste 

chef.” Även Tjänsteman 4 beskriver att bekräftelse är viktigt för engagemanget: “Ja men det gör jag 

nog i det stora hela, jag tycker att jag har support för det jag säger och att jag blir lyssnad på när jag 

argumenterar för en sak. Sen betyder det inte att jag alltid får det som jag tycker, det finns ju naturligtvis 

alltid varianter på en sanning och man får ibland anpassa sig lite grann så.” 

 

Utifrån respondenternas förklaringar om hur deras engagemang påverkas positivt när de känner att 

företaget bekräftar värdet av deras arbetsuppgifter, går det att se tydliga kopplingar mellan företagets 

kommunikation av dessa aspekter och tilliten som medarbetarna känner gentemot företaget. Detta stärks 

ytterligare av det som Tjänsteman 6 förklarar: “Ja det är lite så som vi sagt, när det är tyst så är det 

bra. Men det hade vart kul och höra ibland när det går bra. Man behöver ha feedbacken även där”. 

Aspekterna bekräftelse och syfte ligger varandra nära, dock skiljer de i huruvida de påverkar 

medarbetarna. Kang och Sung (2017) såväl som Shanock et al. (2019) beskriver just vikten av en tydlig 

intern kommunikationsväg mellan medarbetare och organisation. Inom detta begrepp innefattas också 

aspekten perceived organizational support. Denna aspekt handlar alltså om hur medarbetaren uppfattar 

att denne får stöd av organisationen i stort, vilket också beskrivs som vitalt för engagemanget (Kang & 

Sung, 2017; Shanock et al., 2019). 
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Montani, Boudrias och Piegon (2020) diskuterar hur medarbetares engagemang kan påverkas av 

bekräftelse från organisationen. Denna aspekt blir särskilt viktigt i relationen medarbetare och chef, 

vilket vidare diskuteras kan skapa ett långsiktigt engagemang och samtidigt bidra till högre bekräftelse, 

medarbetare emellan. Vidare diskuteras också möjligheterna för medarbetare att uppvisa positiva 

organisatoriska beteenden som innebär att medarbetarna, för det första, uppvisar ett mer målorienterat 

förhållningssätt. För det andra så kan bekräftelse av chefen också medföra att medarbetare engagerar 

sig mer i både sina egna arbetsuppgifter, men också att de blir mer engagerade i organisationen i stort 

(Montani et al., 2020).  

 

4.4.4 Sammanfattning kommunikation och information  

En majoritet tjänstemän och deras upplevelser påvisar vikten av kommunikation och information och 

att dessa aspekter tydligt påverkar engagemanget. Syfte, framförhållning och bekräftelse har sedan 

visats vara viktiga inom denna tillitskomponent. Ett flertal av tjänstemännen menar att bli bekräftade 

av organisationen är viktigt för deras förtroende samt att vissa menar att utebliven bekräftelse på sikt 

kan vara förödande för engagemanget. I linje med bekräftelse så menar även många av tjänstemännen 

att syftet med deras arbetsuppgifter bör vara tydligt kommunicerat för att maximera engagemanget. 

Framförhållning är också en aspekt som lyfts fram av många av tjänstemännen. I detta begrepp 

innefattas feedback, vilket återspeglar det övergripande temat med goda kommunikations- och 

informationsvägar som drivkraft för högt engagemang. Besieux et al. (2018) ringar in hur viktigt det är 

för organisationen att hantera olika delar av kommunikation gentemot medarbetarna. Författarna 

diskuterar rollen av transformativt ledarskap för att kunna hantera aspekter rörande konstruktiv 

feedback, främja medarbetarnas utveckling, förmedla tydliga krav på roller och arbetsuppgifter samt 

bekräfta och visa uppskattning till medarbetarna. Vidare beskrivs detta att ha en direkt effekt på 

medarbetarnas engagemang (Besieux et al., 2018). Kommunikation och information har genomgående 

påvisats vara viktigt för tjänstemännens engagemang.  

 

4.5 Sammanställning av resultat 
Hur tjänstemän inom fall och kontext upplever att deras engagemang påverkas av tillit gentemot 

organisationen, avser vi att kortfattat sammanfatta och därmed förklara i figur 3 nedan. Dessa 

upplevelser utgör studiens resultat i sammanställd form, vilka vidare förklaras och utvecklas nedan. 

 



 

39 
 

 
Figur 3: Sammanställning av tjänstemännens upplevelser kring engagemang och olika former av tillit 

som påverkande faktorer (Johansson & Henriksson, 2020) 

Organisationen gör rätt saker -> engagemang 

Analysen visar alltså att engagemanget påverkas positivt av att uppskatta och identifiera sig med 

organisationens arbete samt vara delaktig i och medveten om organisationens stora övergripande 

affärsidé och arbete. Steget från detta tema till kategorin gällande organisationens övergripande strategi 

och tillvägagångssätt för att verkställa vision och affärsidé är inte särskilt långt enligt tjänstemännens 

beskrivningar. För att undvika att tolka dessa beskrivningar, särskilt felaktigt, snedvridet eller 

felplacerat, analyseras och presenteras detta huvudtema och alla dess subkategorier tillsammans. När 

strategi och tillvägagångssätt adderas till organisationens arbete i stort kan vi konstatera att alla 

tjänstemän, visserligen på olika sätt och med olika ingångsvärden, hävdar att engagemanget påverkas 

positivt av att identifiera sig med organisationens arbete, förstå sin del av helheten och hålla med om 

organisationens strategier. Samtidigt är den överhängande upplevelsen att engagemanget påverkas 

negativt om dessa komponenter inte föreligger. I förhållande till vårt syfte kan vi konstatera att 

identifikation med och anknytning till organisation och dess arbete som helhet handlar om generell tillit 

gentemot organisationen, och att tjänstemännens upplevelser bevisar att engagemanget påverkas av 

detta i det aktuella fallet. 

 

Organisationsstruktur och chefskap -> engagemang 

På lite olika sätt upplever flertalet tjänstemän att ömsesidig tillit på arbetsplatsen, gentemot chef och 

omgivning driver nivån av engagemang i arbetet i positiv riktning. Vetenskapligt förankrad empiriska 

data visar även att ett chefskap och en organisationsstruktur som möjliggör stort ansvar i samband med 

individens egna arbetsprocesser och bidrar till förtroende för varandra är en bidragande faktor till högt 

engagemang, vilket beskrivs av en övertygande majoritet tjänstemän i fallet. Organisationens fastställda 

hierarki och beslutsfattande struktur upplevs begränsa nivån av individuellt ansvar och således även 

engagemang till viss del, även om en förståelse för organisationens struktur föreligger. En närvarande 

chef bygger relationell tillit mellan chef och anställd, och påverkar således även det egna engagemanget, 

enligt de upplevelser vi fått beskrivna för oss. Omgivningen påverkar engagemanget och förtroendet 
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gentemot andra delar av organisationen. En komplex relation mellan de olika komponenterna 

framkommer, där varje del enligt många av tjänstemännens olika upplevelser sammanfaller och har ett 

ömsesidigt beroende av varandra.  

 

Kommunikation och information -> engagemang, och tillit -> engagemang 

Respondenterna har genomgående diskuterat vikten av god kommunikation och information genom 

hela organisationen, från högsta ledning ut till medarbetarna i fabrikerna. Inom detta område handlar 

det om att få medarbetarna att förstå vikten av sina arbetsuppgifter i den stora bilden, ge dom rätt stöd 

när de behöver, samt uppmärksamma deras prestationer när de gör något som gynnar organisationen. 

Tjänstemännen menar alltså att rätt mängd information och kommunikation fungerar som ett verktyg 

för att hantera tillfällen, och scenarion, där tillit och engagemang är låg. I och med detta spelar de 

närmsta cheferna en stor roll i hur dessa delar kommuniceras ut till medarbetarna. Vidare beskriver 

tidigare forskning chefernas roll som företagets agenter. Därmed visas komplexiteten av 

kommunikation samt hur det genomsyrar de övriga delarna vi har identifierat. Chefskapet blir direkt 

påverkat av och påverkar kommunikationsaspekten, då detta handlar om flödet av information mellan 

organisation och medarbetare. Denna aspekt går åt båda håll, eftersom bristfällig kommunikation till 

företagets chefer omöjliggör att dessa kan förmedla företagets vision till sina medarbetare, vilket då 

påvisas skapa ett avtagande av medarbetarnas tillit gentemot organisationen och därmed lägre 

engagemang. 
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5 Slutsats och vidare forskning 
I denna del presenteras faktorn tillit gentemot organisationen som anledning till att och hur 

engagemanget kan påverkas i olika riktningar, baserat på de tillitskomponenter som identifierats 

utifrån tjänstemännens upplevelser och utifrån resultat och analys. Utifrån denna faktor och dessa 

tillitskomponenter dras slutsatser för att besvara studiens syfte, samtidigt som studiens teoretiska 

bidrag redogörs för och diskuteras. Därigenom läggs det praktiska bidraget fram och en fallspecifik 

och utifrån kontext användbar modell presenteras och förklaras. Slutligen ges förslag till vidare 

forskning, kopplat till studiens slutsatser.  

 

5.1 Hur tjänstemän inom global tillverkande organisation upplever 

att deras engagemang påverkas av tillit gentemot 

organisationen 
Studiens syfte var att förklara tjänstemännens upplevelser av hur engagemang påverkas av tillit 

gentemot organisationen. I linje med anledningen till att vi valde att göra en fallstudie inom SNA 

Europe, och även utifrån vår induktiva ansats, syftar denna del av studien till att dra lämpliga slutsatser 

av resultatet. Detta för att möjliggöra framtagandet av en, utifrån fall och kontext, användbar teori som 

organisationen och andra organisationer inom samma kontext, med fördel kan använda för att 

säkerställa högt engagemang bland sina tjänstemän. Genom att förklara tjänstemännens upplevelser av 

hur tillit gentemot organisationen påverkar engagemanget i det aktuella fallet inom den valda kontexten, 

kan vi anse att studiens syfte besvaras.  

 

Utifrån tjänstemännens upplevelser kan vi som slutsats konstatera att engagemanget påverkas av tillit 

gentemot organisationen i det aktuella fallet. Tjänstemännen beskriver tillfällen då engagemanget går 

ned och bygger upp scenarion på arbetsplatsen där engagemanget skulle påverkas negativt av bristande 

tillit. Dessa tillfällen och scenarion är ofta kopplade till organisationens stora övergripande affärsidé, 

strategier, specifika arbetssätt och tillvägagångssätt, vilka inte överensstämmer till hundra procent med 

individens ideal. Även strukturella och relationella aspekter såsom möjlighet till beslutsfattande, 

kommunikation och ansvarstagande upplevs som påverkande faktorer till högt eller lågt engagemang. 

Dessa förutsätter i sin tur ett bra chefskap med ömsesidigt förtroende, en viss önskvärd 

organisationsstruktur, samt att den information som krävs för att både kunna identifiera sig med 

organisationens helhet och förstå syftet med sitt arbete faktiskt kommuniceras.  

 

Tjänstemännen inom det aktuella fallet upplever överlag ett högt engagemang på arbetsplatsen, trots att 

det enligt stycken ovan finns tillfällen och scenarion, huvudsakligen kopplat till bristande tillit och 

förtroende gentemot omgivningen, som påverkar eller skulle kunna påverka engagemanget i negativ 

riktning. Flertalet uttrycker att det finns förståelse för varför saker och ting sker på ett visst sätt och ett 

överlag högt förtroende för organisationen och dess ledning. Denna övergripande förståelse och detta 

generella förtroende sammankopplas enligt många upplevelser till den situation organisationen verkar 

inom, med höga krav på effektivitet och global utspriddhet. Enligt tjänstemännens upplevelser bidrar 

det överlag höga förtroendet gentemot företagsledningen och att de gör rätt saker ur affärssynpunkt till 

en förståelse för varför saker och ting sker på ett visst sätt, även om det inte överensstämmer med 

individens egen uppfattning. I sin tur gör detta att det generella engagemanget inte påverkas i särskilt 

stor utsträckning. Empirin indikerar dock att det omedelbara engagemanget går ner när motstridigheter 

förekommer. Resultatet visar alltså att det finns en skillnad mellan det generella engagemanget och det 

omedelbara engagemanget, då tjänstemännen beskriver upplevelser där engagemanget kan, reaktionärt, 
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påverkas negativt av tillfällen och scenarion där tilliten är bristande och där tillräcklig kommunikation 

samt information inte föreligger.  

 

5.2 Teoretiskt bidrag 
Utifrån bakgrundsbeskrivning och problemdiskussion kan vi konstatera att det upplevda 

engagemanget bland anställda generellt är något organisationer bör prioritera. Detta då det 

säkerställda engagemanget enligt tidigare forskning förväntas bidra till en effektivare, produktivare 

och mer ekonomiskt lönsam organisation. Den globala och tillverkande organisatoriska kontexten 

medföljer dessutom höga krav på just effektivitet, produktivitet och lönsamhet, vilket innebär att 

engagemanget bland de anställda blir än viktigare att prioritera och uppmärksamma inom den aktuella 

kontexten. Dessutom tyder tidigare forskning på att den globala utspridningen av organisationens 

olika verksamheter ställer höga krav på en ömsesidig relationell och professionell tillit mellan 

organisationens anställda. Samtidigt indikerar tidigare forskning att det finns ett samband mellan 

upplevt engagemang och den tillit som föreligger på arbetsplatsen på generell basis, men att det 

saknas fullständig fall- och kontextspecifik forskning på området. Relevansen av att uppfylla det 

identifierade kunskapsgapet, hur tjänstemän i organisationer inom den tillverkande och globala 

kontexten upplever att deras engagemang påverkas av den tillit de känner gentemot organisationen, 

blir med beskrivningen ovan uppenbar.  

 

Den datainsamling som utgör grunden för studiens resultat har förankrats i tidigare forskning och 

teorier, för att utveckla ny kunskap och teori i linje med den induktiva ansatsen. Den nya kunskapen 

har införskaffats genom att undersöka hur tjänstemän inom en organisation, vilken verkar inom den 

kontext som beskrivs ovan, upplever dessa fenomen och hur de kopplas till varandra. Studiens 

resultat, den nya kunskapen och således studiens teoretiska bidrag visar på det komplexa sambandet 

mellan de identifierade tillitskomponenterna eller temat och organisatorisk tillit som helhet. De 

tillitskomponenter som identifierats är organisationen gör rätt saker, organisationsstruktur och 

chefskap samt kommunikation och information.  

 

Utifrån tidigare forskning kan den insamlade empirin härledas till teorin om corporate citizenship 

(Lin, 2010; Crittenden et al., 2011). Som analys och diskussion sammanfaller den identifierade 

tillitskomponenten organisationen gör rätt saker i hög utsträckning med att tjänstemannen utifrån 

sina egna värderingar har förmåga och ges möjlighet till att anknyta till och identifiera sig med 

organisationens övergripande arbete, vision och affärsidé. Denna anknytning och identifikation visar 

sig alltså utifrån både empiri och tidigare forskning vara faktorer inom denna tillitskomponent som 

påverkar engagemanget. Samtidigt överensstämmer tillitskomponenten chefskap och 

organisationsstruktur utifrån tjänstemännens upplevelser i hög grad med det transformativa 

ledarskapet, i resultat och analys beskrivet av Martins Marques de Lima Rua och Costa Araújo 

(2013). Utifrån insamlad empiri kan vi nämligen konstatera att tjänstemännens involvering samt 

möjlighet till ansvarstagande och beslutsfattande både påverkar engagemanget i olika riktningar och 

sammanfaller med det som karaktäriserar följderna av ett transformativt ledarskap. Detta 

konstaterande kan göras med hjälp av att sammankoppla data med tidigare forskning på området, 

alltså genom tillämpningen av en induktiv ansats. Samtidigt visar analysen att just detta 

transformativa ledarskap kan fungera som ett verktyg för att uppnå höga nivåer av corporate 

citizenship och corporate social responsibility, vilket i sin tur bidrar till ett högre engagemang bland 

tjänstemännen inom kontexten av global tillverkande organisation. Den tredje tillitskomponenten 

kommunikation och information har sedan visat sig fungera som en katalysator, ett hjälpmedel och 

verktyg för att hantera alla eventuella brister och motstridigheter. Detta uppmärksammar 
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komplexiteten av den holistiska relationen dessa tillitskomponenter samspelar och samverkar inom 

och tydliggör att dessa bör undersökas med medvetenhet kring detta faktum. Denna kunskap och det 

teoretiska bidraget presenteras nedan i en konkretiserande och sammanställande modell, figur 4. 

 

 
Figur 4: Modell och teoretiskt bidrag (Johansson & Henriksson, 2020) 

Den nya kunskapen innefattar, utifrån både diskussion och modell ovan, att en förståelse för varför 

vissa interna företeelser måste ske på ett visst sätt gör att det höga engagemanget kan stå sig starkt 

inom den globala tillverkande organisationen. Detta är baserat på den externa omgivningen och den 

kontext organisationen verkar inom. Ett internt förtroende för och övertygelse om att ledningen gör de 

saker som krävs utifrån den externa kontexten, med höga krav på effektivitet och produktivitet, gör 

också att tjänstemännen kan ha överseende med upplevda motstridigheter kring tillitskomponenternas 

eventuella brister enligt den individuella uppfattningen. Med andra ord är den generella tilliten inom 

organisationen, förståelse och förtroende mer specifikt, vitala för att säkerställa ett högt engagemang.  

 

Vidare visar studiens resultat och analys att de tillitskomponenter som enligt tjänstemännens 

upplevelser påverkar engagemanget, samverkar och samspelar i en holistisk relation med varandra, 

vilket gör de problematiska att särskilja. De interna omständigheterna och förutsättningarna som 

ligger till grund för dessa tillitskomponenter är enligt empiri alltså i sin tur begrundande i den aktuella 

organisatoriska kontexten. Detta utifrån de externa påverkande faktorerna såsom krav och 

förväntningar på en effektiv och produktiv verksamhet som framställs i både fallet och 

skrivbordsundersökningen.  

 

5.3 Praktiskt bidrag 
Den externa kontextens betydelse för vilka interna omständigheter och förutsättningar organisationen 

och dess tjänstemän verkar inom, är baserad på respondenternas faktiska upplevelser i första hand, och 

utifrån studiens bakgrundsbeskrivning i andra hand. I linje med den induktiva ansatsen har det teoretiska 
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bidraget formats av vår empiri, och fått stöd av relevant tidigare forskning i och med 

litteraturundersökningen.  

 

Tjänstemännens upplevelser grundar sig i specifika förutsättningar utifrån fall och kontext. Ambitionen 

är att organisationer inom den globala tillverkande kontexten kan använda sig av modellen för att 

bibehålla högt engagemang även när motstridigheter förekommer, förhöja engagemanget för att 

ytterligare effektivisera organisationen eller för att hantera en eventuell engagemangsproblematik. 

Därigenom är förhoppningen att organisationer inom den kontext studien avser att undersöka kan 

använda studiens resultat för att effektivisera verksamheten, i linje med det faktum att engagemang 

anses som en vital beståndsdel och förutsättning inom en framgångsrik organisation. I studiens 

bakgrundsbeskrivning framgår vikten av att som organisation, särskilt inom kontexten av global 

tillverkande sådan, inneha engagerade medarbetare för att upprätthålla en effektivt och produktiv 

verksamhet. Vårt praktiska bidrag innebär alltså att organisationer, HR-personal och chefer som verkar 

inom den aktuella kontexten kan ta del av resultatet och därigenom hantera fenomenen och dess 

eventuella problematik i enlighet med den analytiska generaliserbarheten. Även om 

tillitskomponenterna och dess komplexa samspel redogörs för i tidigare avsnitt, innebär vårt praktiska 

bidrag att berörda aktörer som inom organisationen blir uppmanade att undersöka fenomenen med hjälp 

av vår studie kan ges en fingervisning om i vilken ände hanterandet av tjänstemäns engagemang bör 

utgå ifrån. Mer specifikt kan exempelvis våra bidrag sätta standard för och ge riktlinjer om vilka HRM-

aktiviteter som kan anses vara värdefulla att implementera, vilket chefskap som bör tillämpas och vilka 

kommunikationsmedel som bör användas. Detta för att öka tjänstemännens vilja att bidra till 

organisationens framgång, att maximera tjänstemännens prestation och därigenom även 

organisationens effektivitet. Förslagsvis vill vi praktiskt bidra till organisationen genom att i högre 

utsträckning strategiskt rikta fokus mot den inre drivkraften och viljan att vilja utföra ett bra arbete, 

snarare än att som arbetsgivare konstant fokusera på om tjänstemannen är kompetent nog eller inte.   

 

Utifrån de fall- och kontextspecifika upplevelserna kan även ett praktiskt bidrag vara att organisationer 

som vill hantera frågor kring hur medarbetares engagemang påverkas av tillit gentemot organisationen 

först bör analysera den kontext organisationen verkar inom. Detta för att ta reda på vilka interna 

omständigheter och förutsättningar som medföljer. De egna medarbetarna bör alltså undersökas för att 

uppnå ett tillförlitligt och användbart resultat. Som positivister ser vi tjänstemännens upplevelser som 

sanningar inom deras sociala verklighet. Således spelar kontexten roll, och en stor anledning till val av 

fall grundar sig i vårt intresse för den specifika kontexten och det aktuella fallet. Det skulle vara felaktigt 

att generalisera resultatet till alla fall och kontexter, särskilt eftersom tjänstemännens beskrivningar 

vittnar om att deras förståelse och förtroende för den aktuella omgivningen spelar stor roll för 

engagemanget. I och med vårt positivistiska förhållningssätt har vi dock inte haft som avsikt att 

analysera, tolka eller reflektera över kontextens betydelse, och vilka tillitskomponenter som framträder 

inom andra sammanhang och hur dessa kan skilja sig åt. Detta leder oss vidare till nästa del av 

slutsatserna och studiens slutgiltiga avsnitt.  

 

5.4 Förslag till vidare forskning 
Vi är medvetna om att det finns alternativa metoder att använda, andra utgångspunkter att inta och andra 

strategier att tillämpa. För att ytterligare komplettera studien, för att göra resultatet än mer utforskande 

eller för att inta ett annat perspektiv och möjligen därigenom uppnå ett annat resultat, avser vi således 

att nedan ge förslag till vidare forskning.  
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1. Hermeneutiskt förhållningssätt och än mer kopplat till kontext: Vårt empiriska material och 

respondenternas generella upplevelser var tydligt förankrade i det aktuella fallet. Kontexten 

spelar alltså en avgörande roll för vilka upplevelser som föreligger. Eftersom respondenterna 

faktiskt beskrev dessa samband mellan fall, kontext och upplevt engagemang kunde vi använda 

detta till vårt resultat. Genom att anta ett mer tolkande förhållningssätt hade vi djupare kunnat 

analysera vilken roll kontexten faktiskt spelar inom tillits- och engagemangsfaktorerna. Vi hade 

då kunnat reflektera över hur respondenternas svar hade kunnat variera beroende på vilken 

kontext som föreligger, och vi hade i högre utsträckning därigenom kunnat sätta fingret på hur 

olika kontexter påverkar tillit och engagemang. Vi hade också kunnat reflektera över rollens 

betydelse och hur detta hade kunnat påverka vissa specifika upplevelser. Att som forskare tillåta 

sig själv att tolka resultatet är således ett av våra förslag till vidare forskning. Utifrån syfte, att 

förklara tjänstemännens upplevelser och utifrån vår sedan tidigare etablerade relation med 

organisationen i fråga, var det dock ett aktivt val att prioritera vår objektivitet, och det 

positivistiska förhållningssättet låg därför nära till hands och ansågs mer fördelaktigt än 

begränsande.  

 

2. Komparativ fallstudie: Kopplat till förslagen ovan är ett annat förslag till vidare forskning att 

undersöka två organisationer, inom olika kontexter och med olika förutsättningar, för att 

jämföra hur upplevelserna kring engagemang kan skilja sig åt beroende på sammanhang. Med 

ett hermeneutiskt förhållningssätt kan anledningarna till dessa eventuella skillnader analyseras 

och tolkas. Det skulle även vara intressant och relevant att jämföra två olika enheter inom en 

vald organisation, tjänstemän och kollektivanställda förslagsvis, för att identifiera och analysera 

skillnader kring anledningar till ett visst upplevt engagemang.  

 

3. Utifrån geografiskt område: Ett ytterligare förslag på vidare forskning är att rikta denna typ av 

forskning mot ett specifikt geografiskt område. För att kunna göra detta behöver dock ett 

genomtänkt strategiskt och representativt urval föreligga, då alla typer av organisationer inom 

området måste finnas representerade, men resultatet hade varit intressant att få tal del av.  
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Bilagor 
Bilaga 1: Dokument till kontaktperson 
 

Vad ska vi göra? 

Vi ska genomföra en kandidatuppsats i företagsekonomi vid Jönköping University. En kvalitativ studie 

ligger till grund för uppsatsen, dess metoder, genomförande och resultat.  

 

Syftet med denna studie är att förklara hur tjänstemän inom vald organisation upplever att deras 

engagemang påverkas av den tillit de känner gentemot organisationen  

 

Kursiv = kan specificeras till SNA Europes svenska huvudkontor i Lidköping. Beroende på urval och 

vilka som vill delta.  

 

Varför? 

Skrivbordsundersökningen har påvisat att engagerade anställda bidrar till en effektiv och produktiv 

organisation. Nivån av tillit gentemot den organisation man arbetar för har genom både egna 

observationer från tidigare arbetsliv och tidigare forskning visat sig tendera att påverka engagemang, 

och således även effektivitet/produktivitet.  

 

SNA Europe anser vi väl representera kontexten av tillverkande organisation med globalt 

verkningsområde. Tidigare forskning visar att både det nuvarande industriella klimatet och globalt, 

utspritt beslutsfattande ställer höga krav på tillit. Organisationen är således tilltänkt att utgöra det 

specifika fallet och objektet för undersökningen. 

 

När studien är klar och vi förhoppningsvis har tydligt svar på vårt syfte, kan SNA Europe ta del av en 

sammanfattning av resultatet. 

 

Hur? 

Utgångspunkten är att undersökningen kommer att göras i form av intervjuer med tjänstemän på 

huvudkontoret i Lidköping. Urvalet av deltagare kommer att skötas av oss forskare och således kommer 

era medarbetare slumpmässigt kontaktas för eventuell medverkan i intervjuerna. I och med kontakten 

kommer även de som godkänner att medverka på intervjun all praktisk information, vilka krav det är 

på oss som forskare, hur vi månar om deras anonymitet osv. Vi räknar med att intervjua ungefär 8-10 

medarbetare och beräknar att varje intervju kan komma att ta 30-40 min i anspråk. Med nuvarande 

situation kring Covid-19 planeras intervjuerna att hållas på distans via t.ex. Skype. Det kan dock hända 

att vi kommer utföra intervjuerna på plats i Lidköping. 

 

När? 

Intervjuerna kommer att äga rum under hela vecka 14, dock kan de vara klara tidigt eller sent under 

veckan. Då det är hög risk att intervjuerna kommer att utföras under arbetstid är det således viktigt att 

vi har allas godkännande för att det ska kunna ske. 

 

Teman/frågeområden för intervjuer 

• Vad innebär Engagemang för respondenten? Hur skulle respondenten beskriva nivån av sitt 

engagemang? 

• (Organisatorisk tillit) Synen på företagsledningen? Gör de rätt saker, på rätt sätt etc? 
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• Om respondenten fick tänka fritt, hur skulle hen vilja strategiskt/strukturellt vilja förändra 

organisationen för att maximera engagemang? (beslutsfattning exempelvis) 

• Om respondenten litar på att organisationen gör saker på ett sätt som gynnar hen specifikt, om 

hen sig betydelsefull för organisationens framgång?  

• Om nej vad behöver förändras? Om ja, på vilket sätt? 

  



 

vi 
 

Bilaga 2: Kontakttagande av respondenter  
 

Ämne: Skulle du vilja delta i vår studie? 

 

Hej!  

Vi är två studenter inom HR-företagsekonomi från Jönköping University. Våra namn är Elias och 

Herman som under våren 2020 skriver vår kandidatuppsats. Det huvudsakliga syftet att med studien är 

att förklara hur tjänstemän inom kontexten, med SNA Europe som undersökningsobjekt, upplever att 

engagemang påverkas av den tillit de känner gentemot organisationen. Utgångspunkten är att 

engagemang kring arbetsuppgifterna är viktigt för att kunna prestera maximalt, samtidigt som vi enligt 

egna erfarenheter har identifierat tillit gentemot den organisation man arbetar för som en avgörande 

faktor. Nu vill vi undersöka saken i ett företagsspecifikt fall och inom kontexten av tillverkande, global 

organisation.  

 

Eftersom du slumpmässigt har blivit utvald, skulle vi gärna vilja ta del av dina åsikter, erfarenheter och 

upplevelser kring ämnet i en Intervju. Intervjun kommer att ske digitalt, genom ett videosamtal, 

förslagsvis via Skype. Vi undrar alltså om du är intresserad av att delta som intervjuperson i vår studie? 

 

Själva intervjun är beräknad att ta ungefär 30 minuter. Dina svar kommer hanteras konfidentiellt och 

kommer enbart att användas till studien, samt raderas 3 månader efter att uppsatsen är godkänd. Vi tar 

hänsyn till alla etiska riktlinjer inom vetenskaplig forskning och du har rätt att avbryta din medverkan 

när som helst under intervjuns gång. Medverkan är givetvis helt frivillig, men vi skulle vara oerhört 

tacksamma om du har lust, tid och möjlighet att delta.  

 

Vår förhoppning är att intervjun kan äga rum så snart som möjligt, förslagsvis imorgon (31/3) eller på 

onsdag (01/04). Om du inte har möjlighet att delta, gör oss gärna uppmärksamma på detta. Ge också 

gärna förslag på en specifik tid som passar dig så rättar vi oss efter dina möjligheter.  

 

Kontakta oss gärna om du har några funderingar! 

 

Med vänliga hälsningar, 

Elias Johansson och Herman Henriksson 

 

Kontaktuppgifter: 

Elias Johansson: 0760-629543, joel1711@student.ju.se 

Herman Henriksson: 0722-323563, hehe1720@student.ju.se 
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Bilaga 3: Intervjuguide  

Ämne Exempelfrågor 

Introducerande Ålder? 

Introducerande Kan du beskriva din roll inom SNA Europe? 

Introducerande Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

Introducerande Hur länge har du varit anställd inom organisation och roll? 

Engagemang Kan du beskriva vad högt engagemang innebär för dig? 

Ex. Följdfråga 
Utifrån def., kan du ge exempel på när du känner dig engagerad i ditt arbete? 

Ex. Följdfråga Vad innebär det för dig i ditt arbete? 

Ex. Följdfråga Styrande/hjälpande: Menar du att…? 

Tillit gentemot 

organisation Kan du berätta om ditt förtroende gentemot företagsledningen? 

Ex. Följdfråga Vill du utveckla hur du menar? 

Ex. Följdfråga Styrande/hjälpande: Tycker du de tar rätt beslut generellt? 

Ex. Följdfråga 
Styrande/hjälpande: Tycker du de gör rätt saker? På rätt sätt? 

Engagemang Hur skulle du, generellt beskriva nivån av ditt engagemang på arbetsplatsen? 

Ex. Följdfråga 
Kan du beskriva vad som påverkar ditt engagemang, oavsett riktning? 

Ex. Följdfråga På vilket sätt påverkar ditt förtroende gentemot företagsledningen ditt 

engagemang? 

Ex. Följdfråga 
Hur upplever du att affärsidén och/eller vissa tillvägagångssätt för att leverera 

produkter påverkar ditt engagemang? 

Tillit gentemot 

organisation 
Kan du komma på någon strategisk/organisatorisk förändring som skulle 

kunna göra dig än mer engagerad? 
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Tillit gentemot 

organisation Känner du dig betydelsefull för organisationens framgång, och/eller litar du 

på att du gynnas av organisationens målsättningar och metoder? 

Ex. Följdfråga Styrande: Mer involverad i beslut? Få chans att påverka? 

Ex. Följdfråga Kan du ge exempel? 

Ex. Följdfråga Menar du att…? På vilket sätt? 
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Bilaga 4: Informerat samtycke       

  

 

Informerat samtycke 

Informerat samtycke mellan deltagande personer och deltagande forskare krävs för att säkerställa 

kravet på enskilda personers skydd mot otillbörlig insyn och kravet på vetenskaplig relevans.  

Jag samtycker till att 

☐ delta i en individuell, digital, intervju inom ramen för forskningsprojektet, med syftet att förklara hur 

tjänstemän inom SNA Europe och aktuell kontext upplever att deras engagemang påverkas av den tillit 

de känner gentemot den organisation de arbetar för.  

 

• jag har blivit informerad om att deltagandet är frivilligt och att jag när som helst kan avbryta 

mitt deltagande. 

• jag har fått muntlig och skriftlig information om projektet och dess syfte och fått möjlighet att 

ställa frågor och fått dem besvarade. 

• jag har fått information om att den individuella, digitala intervjun från forskarnas sida önskas 

spelas in samt hur materialet i sådant fall kommer att hanteras. 

 

 ☐ Jag accepterar att intervjun spelas in 

  

________________________  

Ort och datum 

  

____________________________ 

Deltagarens underskrift 

  

____________________________  

Deltagarens namnförtydligande 

 

  

____________________________  

Forskarens underskrift 

  

____________________________  

Forskarens namnförtydligande 

 


