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Previous studies have shown that engaged employees are positive for the organization, as well as 

engagement is good for the employee herself. A web survey was distributed to four student 

organizations to study what organizations can focus on to create engagement. The survey measured 

engagement, autonomous motivation, organizational climate  and relationships at the workplace. A 

correlation study made on the 46 survey answers showed that all three earlier mentioned factors 

had positive relationships with engagement and the strongest relationship was found with the 

degree of autonomous motivation. An organization should therefore focus on a good organizational 

climate, good relationships and most importantly to create a climate where space is found for the 

employee’s autonomous motivation to grow. This can be achieved by making the employee feel a 

sense of competence, meningfullness and autonomy. 

 
 

Tidigare forskning har visat att engagemang är positivt, både för individen själv och för den 

organisation han eller hon engagerar sig i. För att undersöka vad organisationer kan satsa på för att 

skapa engagemang gavs en webbenkät ut till fyra studentorganisationer. Enkäten mätte engagemang, 

autonom motivation, organisationsklimat och relationer på arbetsplatsen. En korrelationsanalys av 

46 deltagare visade att alla tre ovanstående faktorer hade positiva samband med engagemang och 

det starkaste sambandet fanns med autonom motivation. En organisation rekommenderas därför 

satsa på ett gott organisationsklimat, goda relationer och framförallt på att skapa ett klimat där de 

anställda har utrymme att arbeta utifrån autonom motivation. Detta kan uppnås genom att de 

anställda känner sig kompetenta, meningsfulla och att de själva får bestämma över tillvaron.  

 
 

Engagemang kan definieras som starkt intresse för någonting och delaktighet i detta 
(Svenska akademien, 2006). Engagemang för en bättre värld och vilja att vara med 
och påverka har alltid funnits. Det har bidragit till en rad fördelar, så som 
lagstadgade arbetstider och kvinnlig rösträtt. Inte minst har det fört grupper 
samman i sin strävan mot gemensamma mål. Utan engagemang skulle 
mänskligheten inte varit där den är idag. Detsamma gäller för organisationer: utan 
drivna och engagerade personer kan organisationen inte hålla sig levande och ta sig 
framåt. Trots detta har många organisationer tvingats lägga ner eller gå ihop med 
andra på grund av sjunkande medlemsantal sedan 1960-talet (Grankvist, 2013). 
Även valdeltagandet i många länder visar på en negativ trend (Grankvist, 2013). 
Samhället präglas av ett allt mer individualistiskt synsätt där människor inte längre 
har samma engagemang i de sociala frågorna som håller ihop samhället (Bauman, 
2002). I takt med att engagemang i samhället såväl som i organisationer verkar 
minska blir det viktigare för organisationerna själva att fokusera på de faktorer som 
skapar och bibehåller engagemang.  
 
Engagemang är eftersträvnadsvärt, både för individen själv och för den grupp eller 
organisation han eller hon engagerar sig i. Tidigare antogs engagerade människor 
löpa större risk att bli sjuka och mer stressade än andra, på grund av många sociala 
kontakter samt en upplevelse av att inte räcka till (Grankvist, 2013). Nyare 
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forskning visar på motsatt effekt: människor som har en social tillhörighet och social 
identitet har bättre hälsa och välbefinnande (Jetten, Haslam, Haslam & Dingle, 
2014). Andra positiva effekter av att engagera sig i en organisation är att känna sig 
behövd, känna meningsfullhet, ha roligt och lära sig nya saker (Volontärbyrån, 
2015). 
 
Per Grankvist, som ägnat sig åt att studera engagemang i flera år, instämmer i att 
individen tjänar på att engagera sig i organisationer. Han menar att anledningen till 
engagemang kan vara allt från resultatet av en social uppförandekod i samhället till 
en egotripp och vilja att bli beundrad. Effekten är positiv, såväl för individen som för 
samhället (Grankvist, 2013). Grankvist menar att människan har en inre biologisk 
drivkraft att hjälpa andra och att engagera sig i sina samhällen. Liksom evolutionen 
gynnat starka individer har den främjat samarbete och gemensamma krafter, goda 
exempel är bin och myror. Grankvist menar också att samhällen bygger på att 
individerna engagerar sig. Han uttrycker ett framgångsrikt samhälle på följande 
sätt: ”det som gör ett samhälle framgångsrikt är nämligen att medborgarna, som 
utgör samhället, engagerar sig med det gemensamma bästa för ögonen” (Grankvist, 
2013, s. 189). 
  
Att engagemang är positivt är klargjort från tidigare forskning, och i denna studie 
ska engagemanget inom organisationer granskas, så kallat arbetsrelaterat 
engagemang (Shaufeli & Bakker, 2006). Engagemang inom organisationer 
korrelerar negativt med utbrändhet (Schaufeli & Bakker, 2006). I motsats till de som 
är utbrända har engagerade människor en känsla av energisk och genuin 
hängivenhet till sina arbetsuppgifter och känner sig kapabla att hantera krav på 
jobbet (Schaufeli & Bakker, 2006).  Arbetsrelaterat engagemang definieras av en 
positiv, tillfredsställande jobb-relaterad känsla som karaktäriseras av vigör (vigor), 
hängivelse (dedication) och absorbering (absorption; Schaufeli & Bakker, 2006). 
Schaufeli och Bakker definierar de tre faktorerna enligt följande: Vigör definieras av 
hög nivå av energi och mental motståndskraft under arbetet; vilja att lägga ner kraft 
och energi på arbetet samt motståndskraft mot svårigheter. Hängivelse definieras 
av att vara djupt involverad i sitt arbete och uppleva en känsla av mening, entusiasm, 
inspiration, stolthet och utmaning. Absorbering definieras av att vara fullt fokuserad 
och helt upptagen av uppgiften så tiden flyger förbi och gör det svårt att släppa 
arbetet. 
 
Med utgångspunkt att arbetsrelaterat engagemang är positivt, såväl för individen 
som för organisationen, leder det till frågan: vad engagerar människor? Hur gör en 
organisation för att skapa engagemang och få de positiva effekterna av det? 
 
Self-determination theory (SDT) är en teori som förklarar vad som gör människor 
motiverade. SDT fokuserar på hur människans inre biologiska drivkrafter motiverar 
oss genom viljan att tillfredsställa sina psykologiska behov (Deci & Ryan, 2000). 
Enligt SDT har människor en medfödd förmåga att bli motiverade och anpassa sig 
till sin omvärld (Deci & Ryan, 2000). Det som föranleder denna vilja att motiveras 
och anpassa sig antas vara människans drivkraft att tillfredsställa sina basbehov. 
SDT presenterar tre basbehov: känsla av kompetens, självbestämmande och social 
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meningsfullhet (Deci & Ryan, 2000). Känsla av kompetens står för människans behov 
av att kunna kontrollera sina resultat och känna sig duktig. Självbestämmande står 
för dennes behov av att få bestämma över sitt eget liv och sin egen tillvaro. Det sista 
basbehovet, social meningsfullhet, står för människans behov av att interagera med 
andra och känna tillhörighet. Människan känner sig motiverad till aktiviteter som 
uppfyller dessa tre basbehov. 
 
Motivation behandlas ofta som en enda faktor, men de flesta forskare menar att det 
finns många olika typer av motivation. Enligt SDT kan motivation delas upp i fyra 
olika kategorier med olika grader av autonomi (Deci & Ryan, 2000). Den första och 
mest autonoma formen av motivation är inre motivation då engagemanget i 
aktiviteten föranleds av att det är roligt och intressant, och själva aktiviteten är 
anledningen til deltagandet. Den andra, näst mest autonoma formen av motivation, 
heter identifierad reglering och betyder att personen engagerar sig i aktiviteten för 
att aktiviteten värderas som meningsfull för personen. Den skiljs från inre 
motivation genom att det är resultatet från aktiviteten som vill uppnås och inte 
aktiviteten i sig. Den tredje formen av motivation kallas för introjekterad reglering 
och är ännu mindre autonom. Det är en internaliserad form av yttre motivation. 
Yttre motivation är en motivationsform där engagemanget i aktiviteten är ett 
verktyg för att uppnå någonting annat, till exempel för att vinna ett pris eller få 
beröm. Introjekterad reglering är således en form av inre vilja att leva upp till andras 
förväntningar. Den sista och minst autonoma formen av motivation är extern 
reglering vilket innebär att engagemanget beror på extern press och krav, eller vilja 
att få en belöning. Motivationstyper med högre grad av autonomi korrelerar med 
postiva effekter så som tillfredsställelse och vilja att stanna kvar inom 
organisationen (Nencini, Romaioli & Meneghini, 2015). Enligt SDT är det 
uppfyllandet av de tre basbehoven (känsla av kompetens, självbestämmande och 
social meningsfullhet) som påverkar vilken motivationstyp som dominerar. Ju 
större del av de tre basbehoven som kan uppfyllas av aktiviteten, desto högre grad 
av autonom motivation skapas hos individen. Eftersom hög motivation sannolikt 
leder till stort engagemang bör autonom motivation ha ett positivt samband med 
engagemang. Utöver motivationtyp finns fler faktorer som antas påverka 
engagemanget, till exempel organisationsklimatet. 
 
Organisationsklimatet definieras som de delade uppfattningarna om 
organisationens riktlinjer, metoder och förfaranden (Schneider, Ehrhart & Macey, 
2013).  Ett bra organisationsklimat uppkommer då de anställda känner tillhörighet 
och förbindelse med organisationen, att de bryr sig om den och är en del av den 
(Schneider, Ehrhart & Macey, 2013), vilket korrelerar både med tillfredsställelse i 
organisationen och med inre motivation (Necini et al. 2015). Studien av Necini et al. 
visade på att organisationsklimatet var den viktigaste faktorn gällande 
tillfredsställelse inom organisationen. Maslanka (1996)  visade på att stöd från 
kollegor sänkte viljan att lämna organisationen, och Schneider, Ehrhart och Macey 
(2011) såg att goda relationer med ledningen var viktigt för att skapa ett bra 
organisationsklimat. Relationer på arbetsplatsen är en del i organisationsklimatet 
och kanske den viktigaste delen för att skapa engagemang. Människor är sociala 
varelser och det däggdjur som spenderar mest tid åt att knyta kontakter (Grankvist, 
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2013). Social meningsfullhet är ett av basbehoven som påverkar motivationen enligt 
SDT och ökad social meningsfullhet borde medföra ökad motivation och därmed 
ökat engagemang. Även enligt Grankvist (2013) är social tillhörighet och vilja att 
ingå i ett sammanhang och känna sig behövd det viktigaste för individen och därför 
en av de största anledningarna till att engagera sig. Necini et al. (2015), som i sin 
studie fann att organisationsklimatet var den viktigaste faktorn för tillfredsställelse 
inom organisationen, såg även att inom organisationsklimatet var det relationen 
med kollegor och ledning som uppvisade starkast samband med tillfredsställelse, 
och således den faktor som bidrog mest till tillfredsställelse av alla undersökta 
faktorer.  
 
Slutsatsen från tidigare forskning och SDT är att autonom motivation och 
organisationsklimat förväntas ha positiva samband med engagemang. Inom 
organisationsklimatet bör relationerna på arbetsplatsen enskilt ha ett positivt 
samband med engagemang som dessutom är starkare än de övriga sambanden. 
 
Syfte och frågeställning 
Syftet med denna studie var att undersöka vad organisationer kan fokusera på för 
att skapa engagemang. Frågeställningen var: vilka faktorer har samband med 
engagemang inom organisationer? Studien avgränsades till tre faktorer: grad av 
autonom motivation, organisationsklimat och relationer på arbetsplatsen. 
 
Hypoteser 
Hög grad av autonom motivation – då deltagandet i aktiviteten beror på att 
aktiviteten i sig är intressant och givande – har tidigare visats korrelera med positiva 
faktorer. Autonom motivation antas även korrelera med engagemang vilket 
föranleder hypotes 1 nedan. Eftersom tidigare forskning visat på att ett bra 
organisationsklimat korrelerar med trivsel och tillfredsställelse antas ett bra 
organisationsklimat även korrelera med engagemang, vilket blir den andra 
hypotesen. Relationer på arbetsplatsen antas också korrelera med engagemang 
(hypotes 3) och dessutom ha det starkaste sambandet (hypotes 4), eftersom tidigare 
forskning visat på liknande resultat. Dock är relation med kollegor och ledning en 
del i organisationsklimatet, vilket gör att den bör betraktas skilt från 
organisationsklimat och således bör jämföras enbart mot graden av autonom 
motivation. 
 
Hypotes 1: En hög grad av autonom motivation har ett positivt samband med 
engagemang. 
 
Hypotes 2: En positiv upplevelse av organisationsklimatet har ett positivt samband 
med engagemang. 
 
Hypotes 3: Goda relationer på arbetsplatsen har ett positivt samband med 
engagemang. 
 
Hypotes 4: Det finns ett starkare samband mellan engagemang och goda relationer 
på arbetsplatsen än mellan engagemang och autonom motivation. 
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Metod 
 
Undersökningsdeltagare  
Anställda/förtroendevalda i fyra studentorganisationer erbjöds delta i studien. 
Dessa studentorganisationer hade riktat in sig på studiesociala aktiviteter och/eller 
utbildningsbevakning. Att vara engagerad i en studentorganisation är ofta en 
sysselsättning utöver studierna och sällan ett jobb där syftet är att tjäna pengar och 
överleva. De flesta anställda/förtroendevalda i organisationerna gör det vid sidan 
av studierna och några få tar studieuppehåll för att arbeta i organisationen på heltid. 
Deltagandet i organisationen har gjorts frivilligt utöver studierna. De flesta arbetar 
helt ideellt, vilket innebär att det troligtvis är trivsel och engagemang i 
organisationen som får dem att stanna kvar.  
 
Denna urvalsgrupp ansågs lämplig eftersom engagemanget hade en så central roll 
att det förmodligen var anledningen till att både arbeta och stanna kvar i 
organisationen. Eftersom studien undersöker samband med engagemang var det 
passande att undersöka en grupp som med stor sannolikhet var engagerade för att 
se vad som föranlett och bibehållt engagemanget. 
 
Totalt 46 personer deltog i studien. För att inkluderas i studien krävdes att personen 
hade en formell roll i någon av studentorganisationerna. Av etiska skäl (som 
beskrivs i etikavsnittet) tillfrågades undersökningsdeltagaren inte om kön eller 
ålder. Urvalsgruppen var dock en blandning av kvinnor och män från olika delar av 
landet med olika studieinriktningar, de flesta mellan 20-25 år. Alla var eller hade 
nyligen varit studenter. Totalt 47 personer svarade på enkäten varav en 
exkluderades på grund av att den ej svarat på frågorna enligt instruktionerna. Av de 
46 kvarvarande fick tio personer betalt för sitt förtroendeuppdrag, en person 
svarade ”annat/vill inte uppge” på frågan om lön, och resterande 35 engagerade sig 
helt ideellt. De hade arbetat inom organisationen i genomsnitt ett år och sju 
månader (max: 7 år, min: 1 månad).  
 
Instrument 
För att mäta graden av arbetsrelaterat engagemang användes Utrecht Work 
Engagement Scale (UWES), ett självskattningsformulär som utvecklats av Schaufeli 
och Bakker (Schaufeli & Bakker, 2003, se Schaufeli & Bakker, 2006) för att mäta de 
tre dimensionerna av arbetsrelaterat engagemang vigör, hängivelse och absorbering. 
Instrumentet har effektiviserats (kortats ned) av samma författare (Schaufeli & 
Bakker, 2006) och sedan översatts från engelska till svenska inför denna studie. Den 
kortare versionen av UWES innehåller totalt 17 frågor, där mätningen av vigör utgör 
6 frågor, hängivelse 5 frågor och absorbering 6 frågor. Frågorna ges som 
påståenden, till exempel ”På mitt jobb känner jag mig fylld av energi” och svar ges 
på en skala 1 (Aldrig) till 7 (Alltid). I samband med att frågorna ställdes 
förtydligades även att ifall ordet ”jobb” inte kändes applicerbart på individens 
upplevelse av vad den gjorde inom sin organisation skulle den tänka på sina arbets- 
eller ansvarsuppgifter. Enligt Schaufeli & Bakker (2006) som tagit fram 
instrumentet och undersökt reliabiliteten har UWES Cronbach’s alpha α = 0.92 från 
en undersökning på 10 länder. För att reliabilitetstesta instrumentet på denna 
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studie mättes Cronbach’s alpha på svaren. För att se hur graden av engagemang som 
gavs av UWES stämde överens med undersökningsdeltagarens upplevelse av sitt 
engagemang gavs även frågan ”Hur engagerad skulle du själv säga att du är i din 
organisation?” där svaret gavs på en skala 1 (inte alls engagerad) till 7 (väldigt 
engagerad) som förväntades ge ungefär samma siffra som UWES. 
 
För att mäta graden av autonom motivation, användes Volunteer Motivation Scale 
(VMS; Milette & Gagné, 2008) som är en enkät utformad för volontärarbetare. VMS 
mäter vilken sorts motivation av SDT:s kategorier inre motivation, identifierad 
reglering, introjekterad reglering och extern reglering som motiverat personen till 
att arbeta på den ideella organisationen de senaste sex månaderna. Milette & Gagné 
skapade VMS genom att modifiera frågor från två tidigare instrument: Ett 
instrument som mätte anledningar till att engagera sig för samhällets väl (Gagné, 
2000, i Milette & Gagné, 2008) och ett som mätte motivationen i miljöfrågor 
(Pelletier, Tuson, Green-Demers, Noels & Beaton, 1998). Intern reliabilitet, mätt i 
Cronbach’s alpha, för varje delskala var α = 0.75 för inre motivation, α = 0.81 för 
introjekterad reglering, α = 0.71 för identifierad reglering och α = 0.42 för extern 
reglering (Milette & Gagné, 2008). Instrumentet inkluderar 12 frågor, där varje 
motivationstyp representeras av tre frågor, och svaret ges i en sjugradig skala (1 = 
instämmer inte alls, 7 = instämmer helt). Instrumentet har översatts från engelska 
till svenska inför denna studie. 
 
För att få ett mått på graden av autonom motivation användes ”relative autonomy 
index” (RAI; Milette & Gagné, 2008). RAI väger varje motivationstyp mot dess grad 
av autonomitet enligt följande formel:  
 
RAI = 2*(inre motivation) + 1*(identifierad reglering) – 1*(introjekterad reglering) 
– 2*(extern reglering). 
 
Eftersom det är tre frågor på varje sjugradig delskala blir maximal autonom 
motivation 2*(7+7+7) + 1*(7+7+7) – 1*(1+1+1) – 2*(1+1+1) = 54. Minimal autonom 
motivation blir på motsvarande sätt -54. Ju högre positivt värde på RAI, desto högre 
grad av autonom motivation. 
 
Organisationsklimat och relationer på arbetsplatsen mättes genom Organizational 
Climate Scale (OCS) som skapats av Majer, Marcato & D’Amato (Majer, Marcato & 
D’Amato, 2002, se Necini et al, 2015) och översatts från spanska till engelska av 
Necini et al. (2015). Instrumentet har inför denna studie översatts från engelska till 
svenska. I samband med översättningen slogs två frågor ihop eftersom de blev för 
lika. OCS är ett självskattningsformulär som mäter individens upplevelse av tre 
faktorer: relation med kollegor (4 items), relation med ledning (5 items) och 
deltagande i beslutsfattningsprocesser på arbetsplatsen (3 items). Svaren gavs på 
en skala 1 (stämmer inte alls) till 5 (instämmer helt). För att mäta 
organisationsklimatet togs ett genomsnitt av svaren på dessa 12 frågor. För att mäta 
relationer på arbetsplatsen exkluderades de tre frågorna som berörde deltagande i 
beslut, och ett genomsnitt av de kvarvarande 9 frågorna togs. Intern reliabilitet i de 
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olika delskalorna har av Necini et al. (2015) mätts till α = 0.89 för relation med 
kollegor, α = 0.82 för relation med ledningen och α = 0.73 för deltagande i beslut.  
 
De olika instrumenten ställdes alltid i samma ordning: först bakgrundsfrågor, sedan 
engagemangsmätning följt av VMS, OCS och till sist en öppen fråga om det fanns 
någonting att tillägga. Frågeordningen i varje instrument var slumpmässig för varje 
ny deltagare. 
 
För alla instrument (UWES, VMS, OCS) validerades översättningen från engelska till 
svenska genom att en person med goda språkkunskaper inom båda språken 
översatte instrumenten tillbaka till engelska. De översatta frågorna jämfördes mot 
frågorna i ursprungsinstrumenten och korrigerades efter behov.  
 
Procedur 
För att nå ut till så många som möjligt utformades en enkel webbenkät som 
skickades ut till fyra olika studentorganisationer. De gavs till ledare 
(ordföranden/chefer) inom organisationerna som ombads ge ut enkäten till sina 
förtroendevalda/anställda inom organisationen. Detta tillvägagångssätt ansågs 
mest lämpligt av två anledningar: dels för att minska påverkan från 
undersökningsledaren  men också för att vissa delar inom studentorganisationerna 
hade sammanträden för sällan för att undersökningsledaren skulle hinna träffa dem 
under datainsamlingsperioden. 
 
Etik 
Av etiska skäl tillfrågades undersökningsdeltagarna inte om ålder, kön eller vilken 
organisation de tillhörde. Detta eftersom vissa personer då skulle kunna spåras, 
vilket inte går i hand med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 
(Vetenskapsrådet, 2002). Enkäten skickades ut till alla organisationer samma dag 
och det sparades inga kopplingar till undersökningsdeltagarna. Ingen annan än 
undersökningsledaren kunde se svaren. Enkäten var frivillig och då den skickades 
ut via mail eller delades i facebookgrupper minskade risken att de tillfrågade skulle 
känna sig tvungna att svara eftersom ingen övervakade ifall de gjorde det eller inte. 
I informationen om enkäten uppgavs inkluderingskriterierna, att enkäten låg till 
grund för en kandidatuppsats samt att svaren var helt anonyma och att det inte gick 
att spåra vilken organisation de tillhörde.  
 
Databearbetning 
För att finna eventuella samband gjordes en korrelationsanalys på engagemang och 
de tre faktorerna grad av autonom motivation, organisationsklimat och relationer 
på arbetsplatsen. Pearsons korrelationskoefficient (r) beräknades för att undersöka 
hur varje specifik faktor (grad av autonom motivation, organisationsklimat och 
relationer på arbetsplatsen) korrelerade med engagemang. För att ytterligare 
fördjupa analysen granskades även korrelation med engagemang för delskalorna 
inom grad av autonom motivation (extern reglering, introjekterad reglering, 
identifierad reglering och inre motivation) samt för organisationsklimat (relation 
med kollegor, relation med ledning och deltagande i beslut). Även den tid då 
personen varit engagerad i organisationen samt den tid personen haft sin 
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nuvarande befattning ställdes mot engagemang för att se om det korrelerade. Det 
kontrollerades också ifall det fanns något samband med engagemang och ifall 
personen fick betalt för sitt uppdrag. Signifikansnivån valdes till 0.05. För att tolka 
samband valdes Cohens gränsvärden. För absolutbelopp av r gällde följande: r < 0.1 
= inget samband, 0.1 ≤ r < 0.3 = svagt samband,  0.3 ≤ r < 0.5 = måttligt samband och 
r ≥ 0.5 = starkt samband. Genom att använda Cronbach’s alpha (α) mättes den 
interna konsistensen för varje faktor. För att kontrollera att Pearsons 
korrelationskoefficient kunde användas testades spridningen på resultaten genom 
att granska histogram av varje skala och delskala och se om de var approximativt 
normalfördelade. 
 
 

Resultat 
 

I tabell 1 visas deskriptiv statistik för de skalor/delskalor som ingick i studien, 
graden av korrelation med engagemang för alla skalor och delskalor, samt mått på 
intern konsistens för var och en av skalorna. Inspektion av histogram antyder att 
samtliga variabler var approximativt normalfördelade och Pearsons 
korrelationskoefficient kunde därför användas för att undersöka samband. 
 
Tabell 1. Medelvärde (M), standardavvikelse (SD), korrelation med engagemang (r) 
och Cronbach’s alpha (α). 
 

 
Faktor   M SD r α 
 

Engagemang  4.80 0.87    - 0.91 
Autonom motivation  21.3 14.2 0.50*    - 
     Extern reglering  2.59 1.20 0.12 0.64 
     Introjekterad reglering 3.77 1.26 0.26 0.64 
     Identifierad reglering  5.13 1.52 0.68* 0.86 
     Inre motivation  5.46 1.30 0.75* 0.87 
Organisationsklimat  4.02 0.64 0.33* 0,87 
     Relationer på arbetsplatsen  3.99 0.61 0.32* 0.80 
        Relation med kollegor 4.17 0.75 0.36* 0.83 
        Relation med ledning  3.84 0.59 0.23 0.51 
     Deltagande i beslut  4.12 0.88 0.30* 0.75 

* p < 0.05 
 
Deltagarna hade i genomsnitt ett högt engagemang (M = 4.80 på en skala 1-7) och 
en hög grad av autonom motivation (M = 21.3 på en skala -54 – 54). De skattade även 
högt på organisationsklimat (M = 4.02 på en skala 1-5). Från resultaten går det att 
avläsa att en hög grad av autonom motivation har ett signifikant starkt positivt 
samband med engagemang (r = 0.50, p < 0.01), vilket går väl i hand med hypotes 1.  
Organisationsklimat och relationer på arbetsplatsen hade signifikanta måttliga 
positiva samband med engagemang, (r = 0.33, p = 0.02 och r = 0.32, p = 0.03), vilket 
stämmer överens med hypotes 2 och 3. Det var däremot inte relationerna på 
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arbetsplatsen som hade starkast samband med engagemang, vilket motsäger 
hypotes 4. Istället visar resultaten på att graden av autonom motivation har starkast 
samband med engagemang. Delskalorna identifierad reglering och inre motivation 
visade på starka samband med engagemang (r = 0.68, r = 0.75, p < 0.01). 
 
Det fanns inga signifikanta samband med engagemang och lön (r = 0.05, p = 0.74), 
tid i organisationen (r = 0.19, p = 0.21) eller tid på befattningen (r = 0.03, p = 0.87). 
Ej heller extern reglering (r = 0.12, p = 0.41), introjekterad reglering (r = 0.26, p = 
0.08) eller relation med ledning (r = 0.23, p = 0.12) visade på signifikanta samband 
med engagemang. 
 
Det fanns inget signifikant samband mellan autonom motivation och organisations-
klimat (r = 0.18, p = 0.24). Inget signifikant samband fanns heller mellan autonom 
motivation och relationer på arbetsplatsen (r = 0.21, p = 0.18). Däremot fanns ett 
starkt positivt samband mellan organisationsklimat och relationer på arbetsplatsen 
(r = 0.97, p < 0.01), vilket var förväntat eftersom relationer på arbetsplatsen är en 
del av organisationsklimatet. 
 
Utifrån resultaten från VMS syntes det att den främsta anledningen till att engagera 
sig i studentorganisationerna var på grund av inre motivation, det vill säga att 
uppgiften i sig är rolig och givande. Resultaten från OCS visar på att relationer med 
kollegor och deltagande i beslut var höga men att relationer med ledning var lägre. 
 
Reliabilitetsmätning 
Instrumentet för engagemang hade hög intern konsistens (α = 0.91). Det uppmätta 
engagemanget hade ett starkt positivt samband med det självskattade 
engagemanget (r = 0.57, p < 0.01). Undersökningsdeltagarna tenderade dock att 
skatta sitt engagemang högre än resultatet på det uppmätta engagemanget genom 
UWES (medelvärde UWES = 4.80, medelvärde skattat engagemang = 5.89).  
Delskalorna i motivationsmätningen hade hög intern konsistens. Organisations-
klimatet, relationer på arbetsplatsen, relation med kollegor och deltagande i beslut 
hade också höga värden på den interna konsistensen, men däremot hade relation 
med ledning ett lågt värde på Cronbach’s alpha i jämförelse med de andra (α = 0.51). 
Extern reglering och introjekterad reglering hade också låga värden på Cronbach’s 
alpha i förhållande till de andra uppmätta faktorerna (α = 0.64, α = 0.64). 
 
 

Diskussion 
 

Syftet med studien var att undersöka vad organisationer kan fokusera på för att få 
engagerade anställda. Resultatet visade att ett bra organisationsklimat, goda 
relationer på arbetsplatsen och en hög grad av autonom motivation uppvisar ett 
positivt samband med engagemang.  Eftersom det finns samband mellan dessa tre 
faktorer och engagemang kan organisationer lägga fokus på dem för att få 
engagerande anställda, vilket borde leda till positiva effekter för såväl anställda som 
för organisationen. Det starkaste sambandet med engagemang fanns med hög grad 
av autonom motivation, vilket således bör vara den faktor organisationer bör lägga 
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mest fokus på. Det går inte att uttala sig om ett kausalt samband utifrån denna 
studie. Däremot går det att tänka sig att korrelationen är transaktionell, det vill säga 
att det finns en ömsesidig påverkan. Ifall organisationer strävar mot ett bra 
organisationsklimat och låter sina anställda jobba utifrån inre motivation så finns 
stor sannolikhet att de också är eller blir engagerade. På samma sätt skapar 
engagerade anställda ett bättre organisationsklimat, får bättre relationer på 
arbetsplatsen och blir motiverade med högre grad av autonom motivation. I 
resterande del av diskussionen antas korrelationen vara transaktionell på detta sätt. 
 
Diskussion om resultat 
Att engagemanget var högt hos de som engagerat sig i studentorganisationer var 
väntat, då engagemang ofta är en förutsättning för att börja arbeta inom en 
studentorganisation. Med tanke på att engagemanget var högt var det föga 
förvånande att de flesta som engagerade sig gjorde det till största delen på grund av 
inre motivation, då det överensstämmer med hypotes 1. Organisationsklimatet var 
högt skattat vilket borde stämma eftersom de flesta av undersökningsdeltagarna 
arbetade på ideell basis och således med stor sannolikhet skulle ha slutat ifall de inte 
trivdes med organisationsklimatet. Deltagande i beslut och relation med kollegor 
fick höga skattningspoäng (M = 4.17 respektive M = 4.12), medan relation med 
ledning fick ett lägre medelvärde (M = 3.99). Det kan bero på att relationer med 
ledning tenderar vara sämre än med kollegor på grund av hierarkiska skillnader – 
att människor hellre allierar sig med grupper i sin egen linjenivå än med chefen. 
Även studien av Nicini et al. (2015), som använde samma instrument på fler 
undersökningsdeltagare, fick lägre värden på relation med ledning än på relation 
med kollegor. Det bör dock beaktas att relation med ledning hade ett lägre värde på 
intern konsistens (α = 0.51) än de andra faktorerna, så tillförlitligheten på denna 
faktor och dess resultat är lägre.  
 
Det fanns inget samband mellan engagemang och ifall undersökningsdeltagaren fick 
betalt för sitt uppdrag eller inte. Utifrån det resultatet bör organisationer alltså inte 
erbjuda (högre) lön ifall de vill engagera sina anställda mer. Dock bör det beaktas 
att det bara var tio personer i denna undersökning som fick betalt så det kan vara 
för få undersökningsdeltagare för att kunna uttala sig om samband mellan lön och 
engagemang. Det kan vara värt att undersöka sambandet närmare i en annan studie, 
eftersom lönen ofta är ett lockbete till många positioner och ifall det inte skapar 
engagemang eller vilja att prestera bra så borde fokus kanske flyttas till andra 
faktorer. 
 
Diskussion om resultat kopplat till tidigare studier och teorier 
Att de tre faktorerna (autonom motivation, relationer på arbetsplatsen och 
organisationsklimat) korrelerade med engagemang går väl i hand med tidigare 
forskning.  Att det däremot var graden av autonom motivation som hade starkast 
samband med engagemang var inte något som framgår av tidigare forskning och kan 
därför vara den mest intressanta delen i denna studie.  
 
Med utgångspunkt att det är grad av autonom motivation som har starkast samband 
med engagemang bör det mest gynnsamma för att få engagerade anställda vara att 
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fokusera på inre motivation. Hur kan en organisation göra det? Enligt SDT har 
människan en medfödd drivkraft att uppfylla de tre basbehoven social 
meningsfullhet, känsla av kompetens och självbestämmande (Deci & Ryan, 2000). 
Om en anställd ges chansen att uppfylla dem kommer den att sträva mot det med 
inre motivationskraft, vilket i sin tur skulle kunna leda till ökat engagemang. Hur 
kan ett företag skapa ett sådant klimat och sådana arbetsuppgifter att de tre 
basbehoven kan bli uppfyllda? Kanske genom att ge mer ansvar och tillit till 
individen så denne känner mer frihet och självbestämmande. Även att låta de 
anställda fatta egna beslut och inte toppstyra dem borde ge högre grad av autonom 
motivation. Det kan också vara viktigt att låta den anställde veta att den gör bra ifrån 
sig genom att få se sina slutresultat, få uppföljning, uppmuntran och beröm och 
därmed känna sig kompetent. Att låta individen veta sitt värde och att den är duktig 
borde öka engagemanget. Att personen får känna att den hör hemma och är 
välkommen på arbetsplatsen, till exempel genom fokus på teambuilding och på att 
skapa ett inkluderande klimat i arbetsgruppen borde öka engagemanget. För att 
känna social meningsfullhet kan det också vara viktigt att varje individ känner att 
den har sin specifika roll. En anställd som har en unik roll i gruppen och en självklar 
och viktig plats kommer troligtvis att känna att dennes existens i organisationen är 
meningsfull. 
 
Att säga att organisationer ska sträva mot att engagera sina anställda med inre 
motivation kan vara svårt eftersom inre motivation ska komma inifrån. Det gäller 
kanske snarare att skapa förutsättningar för inre motivation och låta personen växa 
i sin roll och känna sig motiverad inifrån, än att överföra engagemang eller försöka 
tvinga fram det. Det kan också vara viktigt att låta rätt person vara på rätt plats. 
Eftersom inre motivation kommer från att personen känner att aktiviteten är rolig 
och givande i sig behöver kanske personen få arbeta med någonting som i grunden 
intresserar den. 
 
Utöver graden av autonom motivation fanns även samband med organisations-
klimat och engagemang. Organisationer bör således fokusera på att skapa ett bra 
organisationsklimat för sina anställda. Ett bra organisationsklimat uppstår då de 
anställda känner tillhörighet och förbindelse med organisationen, att de bryr sig om 
den och är en del av den (Schneider, Ehrhart & Macey, 2013). Detta bör 
organisationer kunna få om de jobbar mycket med delaktighet så som med 
teambuildingaktiviteter och god informationsdelning. Det är också viktigt att de 
anställda får känna sig sedda, hörda och delaktiga i organisationens utveckling och 
de beslut som fattas. Ett sätt att få de anställda att känna sig delaktiga kan vara att 
ha möten där information delas och beslut fattas gemensamt. Relationer på 
arbetsplatsen, både med kollegor och ledning, är en del av organisationsklimatet 
som också korrelerade med engagemang. Goda relationer kan skapas och bibehållas 
av samarbete, gruppövningar och teambuilding för alla i organisationen, inte bara 
de på samma linjenivå. Det borde också strävas mot att ha ett trivsamt klimat där 
alla individer känner sig välkomna och att de gemensamt driver organisationen. 
 
Diskussion om validitet och reliabilitet 
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Denna studie gjordes på 46 personer inom fyra olika studentorganisationer. Kan  
resultaten från studien generaliseras till en större population? Kan samma 
slutsatser dras för organisationer inom näringslivet? Förmodligen hade svaren 
blivit lite annorlunda om studien gjorts inom näringslivet men resultaten hade nog 
blivit ungefär samma. Ett urval inom näringslivet hade nog inte skattat lika högt på 
engagemang (UWES) då engagemang i näringslivet inte behöver vara en 
förutsättning för att arbeta, så som det kan vara inom studentorganisationer. 
Däremot borde anledningen till varför man engagerat sig (VMS) inte skilja sig desto 
mer enligt SDT. Anledning till engagemang borde vara samma oavsett i vilken 
organisation individen är i. Organisationsklimatet (OCS) kan skilja sig åt desto mer. 
De tre studentorganisationerna i Umeå som undersöktes hade exempelvis mycket 
höga skattningar på deltagande i beslut, vilket kan tänkas bero på att det inte är så 
många personer i varje organisationsdel så ledningen kan beakta allas åsikter vid 
beslut. I ett större företag med många anställda hade det varit svårare att uppnå. 
Relationer med kollegor kan också skilja sig åt. För en del studenter blir de som de 
jobbar med utanför studierna deras ”andra familj” eftersom de ofta inte har egen 
familj i samma ort som de studerar. Detta kan medföra starkare band mellan 
kollegor inom studentorganisationer än för relationer inom näringslivet. Relation 
med ledning kan tänkas skattas lägre inom arbetslivet då det troligtvis är större 
hierarkiska skillnader där än inom en studentorganisation. Engagemang och 
organisationsklimat borde dock inte skiljas åt i hur mycket de korrelerar även om 
det generellt skulle skattas lägre på båda skalorna. Eventuellt kan dock till exempel 
relationer med kollegor vara viktigare i en studentorganisation av ovan nämnda 
anledningar och således vara en starkare faktor för att skapa engagemang, men det 
är svårt att uttala sig om. Resultatet från denna studie borde kunna generaliseras till 
en större population och även till näringslivet där alla får lön. Dock borde aspekten 
om lön och belöningar ha större fokus ifall ett avlönat företag granskas. Det borde 
också beaktas att det kan finnas andra fokusområden i större företag än inom 
studentorganisationer med få anställda. 
 
Det kan vara värt att fundera över ifall det är en viss personlighetstyp som dras till 
studentorganisationer och därmed kan resultatet vara något missvisande för en 
större population. Till exempel kan det vara sådana som vill synas och höras som 
engagerar sig utöver sina studier, vilket inte representerar hela befolkningen. De 
kan ha andra anledningar till att engagera sig, till exempel av extern reglering. Det 
motsäger dock resultatet (att de flesta engagerar sig på grund av inre motivation 
och inte extern reglering) så det borde inte ha någon betydelse för 
generaliserbarheten. 
 
Det finns ett problem med att uttala sig om vad organisationer kan göra för att skapa 
engagemang utifrån resultaten i denna studie. Endast tre faktorer undersöktes, det 
skulle kunna finnas fler faktorer som har betydelse men som inte undersökts i denna 
studie. Det kan också finnas ett tredjevariabelproblem, det vill säga att en tredje 
faktor skapar både engagemang och den undersökta faktorn, till exempel inre 
motivation. Denna tredje faktor skulle kunna göra att engagemang och inre 
motivation till synes korrelerar med varandra men inte för att det finns något 
samband mellan dem, utan för att de båda bara har samband med den tredje 
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variabeln. Sambandet med tredje variabeln gör att de ser ut att korrelera, men att 
de inte gör det, vilket kan leda till felaktiga slutsatser. Förhoppningsvis finns ingen 
sådan tredje faktor men det kan inte uteslutas. 
 
Det bör understrykas att denna studie undersökte samband och inte kausalitet. 
Korrelationerna har antagits bero på ömsesidig påverkan, och fokus ligger 
framförallt på den påverkan som de tre undersökta faktorerna (autonom 
motivation, organisationsklimat och relationer) antas ha på engagemang. En 
alternativ tolkning av resultatet är att det finns ett kausalt samband, vilket skulle 
kunna vara riktat åt två olika håll. Antingen skulle det vara riktat så att de tre 
undersökta faktorerna leder till engagemang, vilket inte skulle förändra slutsatsen i 
denna studie. Om det däremot varit riktat åt motsatt håll – att engagemang leder till 
de tre undersökta faktorerna – skulle hela studien fått byta riktning. Studien hade 
inte svarat mot syftet och slutsatsen hade blivit annorlunda. Detta är endast en 
alternativ tolkning, i denna studie antas fortfarande resultaten bero på ömsesidig 
påverkan. 
  
Den interna konsistensen var hög för alla faktorer utom relation med ledning, extern 
reglering och introjekterad reglering, vilket borde betyda att översättningen från 
tidigare versioner av instrumenten var tillfredsställande, förutom eventuellt på de 
ovan nämnda faktorerna. Extern reglering fick dock låga värden på Cronbach’s alpha 
(α = 0.42) även för Milette och Gagné (2008) som gjorde en liknande undersökning. 
Reliabiliteten i engagemangsskattningsinstrumentet  (UWES) testades även med en 
kontrollfråga där undersökningsdeltagaren fick skatta sitt eget engagemang. Denna 
självskattning korrelerade med det uppmätta värdet men deltagarna tenderade att 
skatta sitt engagemang högre än det uppmätta engagemanget genom UWES, vilket 
kan bero på att självskattning inte mäter samma sak som UWES. Det kan också bero 
på social önskvärdhet, en vilja hos undersökningsdeltagaren att verka vara mer 
engagerad än vad den är. Det kan också ha påverkat att frågan om egenskattat 
engagemang ställdes direkt efter de 17 frågorna i UWES. Engagemangsfrågorna kan 
ha gjort undersökningsdeltagaren engagerad och positiv i sig, eftersom de är 
positivt formulerade. Det borde dock inte ha någon betydelse för studien. Det 
engagemang som skulle mätas i det här fallet var arbetsrelaterat engagemang 
utifrån Schaufeli och Bakkers definition (2006), inte självskattat engagemang. 
 
Eftersom webbenkäten skickades ut till personer inom organisationen från dennes 
chef/ledare kan det ha påverkat vilka som valde att svara på enkäten och hur de 
svarade på enkäten. Undersökningen var frivillig, vilket kan ha föranlett att det var 
de mest engagerade som svarade på enkäten, alternativt de som hade bäst relation 
med chefen/ledaren. Det bör dock inte ha någon betydelse för studien eftersom 
studiens syfte inte var att undersöka hur engagerade de var utan vad som 
korrelerade med engagemang, vilket borde förbli detsamma oavsett grad av 
engagemang. Det finns dock en risk att undersökningsdeltagarna kan ha skattat 
högre på exempelvis organisationsklimat eftersom uppmaning om deltagande i 
studien kom från chefen så de kan, medvetet eller undermedvetet, ha velat svara 
utifrån chefens önskemål. 
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Ett problem med att enkäten gavs till undersökningsdeltagarna i två steg (först från 
undersökningsledaren till chefer/ledare inom organisationen och sedan från 
chefen/ledaren till undersökningsdeltagarna) var att information kan ha gått 
förlorad i mellansteget. Till exempel kan undersökningsdeltagarna ha varit 
omedvetna om att enkäten gavs ut till fler organisationer än den de engagerade sig 
i, vilket kan ha gjort att de ville framställa organisationen som bättre än vad de 
egentligen tyckte. Detta har förhoppningsvis korrigerats genom att när enkäten 
öppnades gavs information om att det inte syns vilken organisation undersöknings-
deltagaren tillhör. Chefen/ledaren kan också ha gett information till sina 
anställda/förtroendevalda som skulle kunna föranleda oönskad påverkan på 
resultatet, vilket är en nackdel av att ha ett okontrollerat mellansteg. För att undvika 
detta gavs dels information om urvalskriterier och syfte till cheferna/ledarna i 
första steget samt att den viktigaste informationen fanns direkt när enkäten 
öppnades av undersökningsdeltagaren. 
 
Slutsats 
Slutsatsen från denna studie är att ifall en organisation vill sträva mot att skapa 
engagemang kan den fokusera på tre faktorer: ett bra organisationsklimat, goda 
relationer på arbetsplatsen samt att låta den anställda arbeta utifrån inre 
motivation. Det sistnämnda är den viktigaste faktorn för engagemang och uppnås 
då personen känner sig kompetent i rollen, känner sig socialt meningsfull och får 
bestämma över sin egen tillvaro. 
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Appendix 

Engagemang i organisationer 

Detta frågeformulär undersöker ditt engagemang i den organisation du är engagerad i, anledningen 

till att du har engagerat dig samt hur du upplever att organisationsklimatet ser ut hos er. Svaren 

ligger till grund för en kandidatuppsats i psykologi. Det syns inte vilken organisation du tillhör och 

svaren är helt anonyma. Tack för att du deltar! 

 

DEL 1 av 4- BAKGRUND 

Nedan följer några korta frågor om din bakgrund. 

 

1. Hur länge har du jobbat inom organisationen (över huvud taget)? 

2. Hur länge har du jobbat på den befattning/det uppdrag du har idag? 

3. Får du pengar för ditt uppdrag i organisationen (lön/arvodering)? (ja/nej/annat, vill inte uppge) 

 

DEL 2 av 4- ENGAGEMANG 

De följande 17 frågorna är påståenden om hur du känner kring ditt arbete. Läs varje påstående noga 

och avgör hur ofta du känner så i din organisation. Om "jobb" inte känns applicerbart på det du gör 

inom din organisation, tänk på dina arbetsuppgifter eller uppdrag. 

Aldrig      Alltid 

1 2 3 4 5 6 7 

   1. På jobbet känner jag mig fylld av energi 
   2. Jag känner att jobbet jag gör är meningsfullt och har ett syfte 
   3. Tiden flyger iväg när jag jobbar 
   4. På mitt jobb känner jag mig stark och kraftfull 
   5. Jag är entusiastisk över mitt jobb 
   6. När jag jobbar glömmer jag allt annat omkring mig 
   7. Mitt jobb inspirerar mig 
   8. När jag ska till jobbet känner jag att jag vill gå dit 
   9. Jag känner mig glad när jag jobbar intensivt 
   10. Jag är stolt över det jobb jag gör 
   11. Jag är djupt försjunken i mitt jobb 
   12. Jag kan arbeta kontinuerligt under en lång tid 
   13. För mig är mitt jobb utmanande 
   14. Jag tänker inte på att jag jobbar när jag jobbar 
   15. På jobbet är jag motståndskraftig och uthållig 
   16. Jag har svårt att släppa mitt arbete 

   17. Jag anstränger mig på jobbet, även när saker inte går bra 

UWES (Schaufeli & Bakker, 2006) 

 

18. Hur engagerad skulle du själv säga att du är i din organisation? 

Totalt oengagerad     Mycket engagerad 

1 2 3 4 5 6 7 

    

  



 

 

 

DEL 3 av 4- MOTIVATION 

Denna del undersöker av vilken anledning du engagerat dig i organisationen. Läs följande 

påståenden och svara på hur väl det stämmer in på dig. 

 

Varför engagerar du dig i ditt uppdrag/din organisation? (tänk från nu och sex månader tillbaka)  

Stämmer inte alls                   Stämmer helt 

1 2 3 4 5 6 7 

1. För att andra ska tycka om mig (EXT) 

2. För att bli igenkänd i sociala sammanhang (EXT) 

3. För att mina vänner/min familj tycker att jag ska göra det (EXT) 

4. För att jag skulle känna mig dålig om jag inte gjorde det (INT) 

5. För att jag skulle få dåligt samvete om jag inte gjorde det (INT) 

6. För att det får mig att känna mig duktig och stolt över mig själv (INT) 

7. För att det känns viktigt för mig (IDE) 

8. För att det känns som att denna verksamhet blivit en del av min identitet (IDE) 

9. För att engagemanget i denna organisation blivit en del av min livsstil (IDE) 

10. För att det är kul (INR) 

11. För att det är intressant och trevligt (INR) 

12. För den glädje jag känner när jag jobbar (INR) 

VMS (Milette & Gagné, 2008) EXT = extern reglering, INT = introjekterad reglering, IDE = 

identifierad reglering, INR = inre motivation. 

 

 

DEL 4 av 4- ORGANISATIONSKLIMAT 

I den fjärde och sista delen tillfrågas du om hur organisationsklimatet ser ut hos er. Läs följande 

påståenden och svara enligt hur du upplever att det är på din arbetsplats. 

Stämmer inte alls        Stämmer helt 

1            2  3             4  5 

1. Jag och mina kollegor är alltid villiga att stötta och hjälpa varandra (R1) 

2. Atmosfären mellan oss anställda/förtroendevalda är god (R1) 

3. Jag vet att jag kan dela jobbrelaterade problem med mina kollegor (R1) 

4. Relationerna mellan oss anställda/förtroendevalda är baserade på ömsesidig tillit (R1) 

5. Mötesstruktur, arbetsskift och sammankomster bestäms med hänsyn till allas behov (R2) 

6. När ledningen fattar beslut tar de hänsyn till hur det påverkar de anställdas/förtroendevaldas 

liv (R2) 

7. Varje anställd/förtroendevald får adekvat hjälp när det behövs (R2) 

8. Informationsutbytet på arbetsplatsen är… (R2, skala: Dåligt-mycket bra) 

9. Det finns instruktioner och lathundar för nästan alla situationer (R2) 

10. Viktiga beslut fattas gemensamt (D) 

11. Det finns en öppenhet för förändring (D) 

12. Majoriteten av de anställda/förtroendevalda deltar på möten och sammankomster… (D, skala: 

Nästan aldrig-alltid) 

OCS (Necini et al., 2015). R1 = Relation med kollegor, R2 = Relation med ledning, D = Deltagande i 

beslut 

 

Extrafråga: (frivillig) 

Har du någonting övrigt att tillägga angående engagemang i organisationer? Antingen gällande dig 

själv eller i allmänhet. 


