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ARBETETS MENING OCH ARBETSENGAGEMANG HOS 
HR-MEDARBETARE 

 
    Peter Holms 
 

 
Arbetsengagemang är ett motiverande tillstånd, som är viktigt för att 
organisationer ska vara framgångsrika och få medarbetare att prestera. 
Arbetets mening som är medarbetarens förhållande till arbetet kan delas 
in i tre grupper: högre syfte, karriär eller lönearbete. Syftet med studien 
var att undersöka arbetets mening och arbetsengagemang hos HR-
medarbetare, samt att undersöka om ett upplevt högre syfte var 
förknippat med ett större arbetsengagemang. Undersökningen gjordes 
genom ett bekvämlighetsurval och 92 personer svarade på en 
webbenkät. 39 respondenter upplevde att lönen var viktigast, 30 
respondenter ett högre syfte och 23 respondenter karriär. De yngre 
(medelålder = 31,6) valde karriär. Arbetsengagemanget blev 5,87 på en 
svarsskala från 1 till 7, dvs. högt. När det gäller underdimensionen 
försjunkenhet hade de karriärorienterade ett signifikant högre värde än 
de som motiverades av lönen. Det fanns ett samband mellan högre syfte 
och arbetsengagemang. Jämfört med tidigare studier var det 
överraskande att lönearbete utgjorde den största gruppen.   

 
 
En människas förmåga att uppnå egna och andras mål har inom positiv psykologi kopplats 
samman med positiva arbetsrelaterade resultatvariabler som arbetstrivsel och 
arbetsengagemang (Gander, Proyer, Ruch & Wyss, 2012). Arbetstrivsel och 
arbetsengagemang är i sig inget nytt fenomen. Redan för sjuttio år sedan fanns det ett 
ökande intresse bland organisationer att studera medarbetares moral och arbetstrivsel 
(Brayfield & Rothe, 1951). Psykologer har länge frågat sig vilka arbetsförhållanden som 
bäst bidrar till att medarbetare upplever arbetstrivsel. Positiv psykologi undersöker vad 
det är som gör att människor och samhällen blomstrar, kort och gott vad det är som gör 
livet värt att leva. Det är subjektiva upplevelser som välmående, belåtenhet och 
tillfredsställelse. I nuet handlar det om upplevelser av flow och lycka, i framtiden om 
hopp och optimism (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000). Positiv psykologi handlar om 
individers styrkor och karaktärsdrag. Vad är det som fungerar, vad är rätt och vad leder 
till förbättring för den enskilda individen (Sheldon & King, 2001). När människorna är 
som bäst är de inspirerade, vill lära sig nya saker och har möjlighet att använda sina 
talanger och förmågor (Ryan & Deci, 2000).   
 
Dagens organisationer förväntar sig att medarbetarna ska vara proaktiva, kunna 
samarbeta med andra, arbeta i team, ta ansvar för den egna professionella utvecklingen 
och ha en vilja att prestera på en hög nivå. Det som är viktigast för organisationerna att 
känna till är att medarbetare som är engagerade förefaller att prestera bättre än de 
medarbetare som inte är engagerade (Schaufeli & Salanova, 2008). Detta är även något 
Leiter och Bakker (2010) understryker, nämligen att arbetsengagemang kan ge 
organisationer en konkurrensfördel gentemot andra. För att organisationer ska överleva i 
en värld som ständigt förändras räcker det inte att ha medarbetare som mår bra och är 
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friska. Organisationerna behöver ha engagerade medarbetare som är vitala, entusiastiska 
och försjunkna i sina arbeten (Schaufeli & Salanova, 2008).  
 
Individens egna resurser och de resurser som finns att tillgå i arbetet är viktiga för att 
predicera arbetsengagemang. Resurserna framträder i en omgivning med höga arbetskrav. 
Medarbetare som är engagerade är mer kreativa och mer produktiva. De är även villiga 
att göra mera än vad som förväntas av dem (Bakker & Demerouti, 2008). Schaufeli (2018) 
har i en studie där data jämförts mellan olika länder i Europa konstaterat att människor 
som är engagerade i sitt arbete även känner sig nöjdare och mera tillfredsställda med sina 
arbeten.  
 
Wrzesniewski (2003) konstaterar att det är tydligt att arbetet spelar en viktig roll i de 
flesta människors liv. Om arbetet däremot har en huvudroll, en biroll eller är hjälte eller 
skurk beror mycket på hur samspelet mellan individen, organisationen och arbetet ser ut. 
Arbetets mening handlar inte så mycket om vilket slags arbete det är, utan det är 
förhållandet till arbetet som är avgörande och skapar möjligheter för både individer och 
organisationer (Wrzesniewski, 2003). Arbete är inte stabilt utan föränderligt över tid. 
Under gynnsamma förhållanden kan arbetet vara det bästa i livet och under andra 
förhållanden kan det rent ut av vara en börda. Filosofer har under en lång tid konstaterat 
att människor är som bäst när de får göra vad de är ämnade att göra (Csikszentmihalyi, 
Khosla & Nakamura, 2017). Det finns en uttalad koppling mellan att en individ lever i 
enlighet med sitt högre syftet och arbetets mening, välmående, arbetstrivsel samt 
tillfredsställelse med livet. Liksom andra konstrukt som har studerats inom positiv 
psykologi (som till exempel tacksamhet och altruism) kan utvecklande av en känsla av 
ett högre syfte och att engagera sig i ett arbete som stämmer överens med det högre syftet 
vara en väg mot att uppnå ett ökat välmående (Duffy & Dik, 2013). Inom populärkulturen 
är det enkelt att upptäcka hur viktig betydelsen av ett högre syfte i livet har varit. Det kan 
vara en lektion i Oprah Winfreys LifeClass eller fokus i Dalai Lamas bok. Trots att 
teologer och filosofer redan under flera århundraden har bidragit med visdom inom 
området, så är det först på senare år som ett högre syfte har fått ökad betydelse inom 
forskningen (Duffy & Dik, 2013).  
 
Arbetsengagemang  
Arbetsengagemang är ett positivt, meningsfullt, affektivt och motiverande tillstånd av 
arbetsrelaterat välmående. Det är stabilt över tid och förändras inte så mycket på kort sikt. 
Arbetsengagemang definieras som ett motivationellt begrepp, vilket innebär att när 
medarbetarna är engagerade strävar de efter att uppnå utmanande mål. De känner ett 
personligt åtagande att uppnå dessa mål. Samtidigt reflekterar arbetsengagemang energin 
som medarbetarna entusiastiskt använder i sitt arbete. Dessutom innebär 
arbetsengagemang att medarbetarna upplever involvering i arbetet. Engagerade 
medarbetare upplever ett tillstånd av flow, där tiden upphör att existera (Leiter & Bakker, 
2010).  Arbetsengagemang innehåller en beteende-handlingskraftskomponent som 
vitalitet, en emotionell komponent som entusiasm och en kognitiv komponent som 
försjunkenhet (Schaufeli & Bakker 2010). Arbetsengagemang omvandlas till prestation i 
många organisationer när medarbetare möter kunder, klienter, studenter eller patienter i 
olika situationer. I dessa möten kommer arbetsengagemangets kärna såsom vitalitet, 
entusiasm och försjunkenhet till uttryck (Leiter & Bakker, 2010). 
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Schaufeli och Bakker har utvecklat Utrecht Work Engagement skalan (UWES). De 
operationaliserar begreppet arbetsengagemang som ett konstrukt bestående av tre 
dimensioner. De tre dimensionerna är vitalitet (eng. vigor), entusiasm (eng. dedication) 
och försjunkenhet i arbetet (eng. absorption). Vitalitet innebär att personen har en hög 
energinivå och mental uthållighet eller motståndskraft i sitt arbete. Personen har även en 
vilja att anstränga sig när utmaningar uppstår.  Entusiasm karaktäriseras av att personen 
är starkt involverad i arbetet. Samtidigt upplever personen signifikans, entusiasm, 
inspiration och stolthet. Slutligen innebär försjunkenhet att personen är fokuserad på 
arbetet och gladeligen upptagen av sitt arbete. En känsla av att tiden försvinner uppstår 
och personen kan få svårigheter att frigöra sig från arbetet (Schaufeli & Bakker 2010). 
Arbetsengagemangets dimension försjunkenhet kan närmast jämföras med ett tillstånd av 
flow, ett begrepp som Csikszentmihalyi har myntat. När en person är djupt involverad i 
sitt arbete, börjar personen uppleva arbetet som belönande i sig själv. Det är ett tillstånd 
som människor beskriver när de har varit på sin allra bästa nivå. Artister, musiker och 
idrottare upplever tillståndet när de presterar på topp (Csikszentmihalyi et al., 2017). 
Skillnaden mellan flow och arbetsengagemangets dimension försjunkenhet är att flow är 
ett mera komplext koncept, ett kortvarigt tillstånd där individen uppnår en höjdpunkt 
medan försjunkenhet är genomträngande och bestående under en lång tid (Schaufeli & 
Salanova, 2008). 

Organisationer behöver förklara för sina medarbetare vad flow är och hur medarbetarna 
kan uppnå det tillståndet så att medarbetarna upplever mer flow på arbetsplatsen. Vidare 
kan organisationer erbjuda resurser som ger medarbetarna möjligheter att utveckla sina 
färdigheter samtidigt som medarbetarna får mer utmanande uppgifter (Csikszentmihalyi 
et al., 2017). I en arbetsvärld som ständigt förändras är det viktigt att sträva mot att öka 
arbetsengagemanget, speciellt bland de som saknar högre utbildning, har okvalificerade 
arbetsuppgifter eller saknar en tillsvidareanställning. Både organisationen och individen 
vinner på ett ökat arbetsengagemang (Hakanen, Ropponen, Schaufeli & De Witte, 2019). 

För att det ska vara möjligt att jämföra arbetsengagemang mellan olika grupper, har det 
tagits fram en normgrupp för UWES-9. Normgruppen består av totalt 9679 respondenter 
(Schaufeli & Bakker, 2004). En omfattande studie av arbetsengagemang bland flera än 
35 000 personer i trettio europeiska länder visade att en medarbetares arbetsengagemang 
beror på flera olika faktorer. Den viktigaste individuella faktorn utgörs av utbildning, den 
arbetsrelaterade faktorn är anställningsavtal. De som hade utbildning var mera 
engagerade än de utan utbildning. De som hade en tillsvidareanställning visade på större 
arbetsengagemang än de som hade andra anställningsavtal. Kön hade liten betydelse, 
kvinnor är aningen mera engagerade. Den klart viktigaste faktorn är den kontextuella som 
innefattar yrke och industri. Individer som arbetade i yrken med mellanmänskliga 
relationer hade en högre nivå av arbetsengagemang än de individer som arbetade i andra 
industrier. Att arbeta med andra människor eller hjälpa andra människor uppfattas ofta 
som meningsfullt och en del kan se sitt arbete som ett kall (Hakanen et al., 2019).   
 
Arbetets mening: högre syfte, karriär eller lönearbete 
Arbetets mening fångar en viktig del av hur medarbetare förstår sina upplevelser och 
erfarenheter i organisationer. Arbetets mening kan definieras som medarbetares 
uppfattning av vad de gör på arbetet och betydelsen av vad de gör (Wrzesniewski, Dutton 
& Debebe, 2003). För att beskriva arbetets mening har teoretiker introducerat en tredelad 
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modell som föreslår att individer ser sina arbeten som lönearbete (eng. jobs), karriär (eng. 
career) och kall eller ett högre syfte (eng. calling) (Rosso, Dekas & Wrzesniewski, 2010). 
Det finns människor som ser på sitt arbete som ett lönearbete som ger materiella 
förmåner, vilket i sin tur ger dem möjligheter att njuta av fritiden. Personer som främst 
har karriär i sikte, har en djupare personlig investering i sitt arbete, som inte enbart 
handlar om att få finansiella fördelar utan istället om att klättra på karriärstegen 
(Wrzesniewski et al., 1997). I dagens kapitalistiska samhälle har karriär blivit det 
dominerande sättet att se på arbetslivet (Cullen, 2013). För människor som ser på sitt 
arbete som ett kall eller ett högre syfte är arbetet oskiljaktigt från livet. En person som 
främst arbetar för ett högre syfte arbetar inte för det finansiella eller för karriären utan för 
den mening som arbetet i sig ger (Wrzesniewski et al., 1997). Medarbetare som arbetar 
för ett högre syfte gör det för att de bidrar med något till sin grupp eller samhället i stort 
(Rijavec et al., 2016). 
 
Sirris och Byrkjeflot (2019) undersökte kall och högre syfte bland ledare i religiösa 
organisationer som sjukhus och evangelisk-lutherska kyrkan i Norge. Människor som ser 
sitt arbete som ett kall ser bortom det praktiska och den ekonomiska belöningen och ser 
på sitt arbete som något de gör för andra och det finns ett pro-socialt syfte. Duffy och Dik 
(2013) konstaterar att det inte finns någon entydig definition av vad ett högre syfte eller 
kall är. Det finns två olika idealiska sätt att se på vad ett högre syfte är. Det ena är det 
klassiskt religiösa synsättet (eng. classical religious) med en känsla av öde och plikt 
medan det moderna meningsskapandet (eng. modern meaning-making) innebär en 
strävan mot självförverkligande och personlig lycka.  
 
Wrzesniewski och kollegors studie (1997) av arbetets mening bland olika yrkesgrupper 
fördelade respondenterna jämnt bland de tre olika grupperna högre syfte, lönearbete och 
karriär. Studien visade på ett samband mellan högre syfte och arbetstrivsel. Rijavec och 
kollegor (2016) som undersökte arbetets mening bland lärare i Kroatien och Slovenien 
kom till samma slutsats. Studien av lärare visade att de som ser sitt arbete som ett kall 
upplever en högre nivå av arbetstrivsel jämfört med de lärare som gör karriär eller arbetar 
för lönen. 
 
Frey och kollegor (2006) anser att målet för medarbetare och organisationer borde vara 
att yrkesverksamhet inte endast ska ses som ett arbete att tjäna pengar eller som en 
karriärstege med möjlighet att klättra och uppnå prestige. Istället borde målet vara att 
arbetet ses som ett högre syfte som ger mening. För att människor ska se sitt arbete som 
ett högre syfte krävs det att ledningen förstår hur den ska leda på ett positivt sätt (Frey, 
Oßwald, Peus & Fischer, 2006). Lan och kollegor (2013) menar att när arbetets mening 
är ett högre syfte vill individerna bidra med att göra skillnad i samhället och göra världen 
till en bättre plats. Leiter och Bakker (2010) menar att organisationer och företag behöver 
inspirera medarbetarna till att göra sitt bästa. Det räcker inte längre med att organisationer 
rekryterar de bästa talangerna om potentialen sedan inte kommer till användning.  
 
Kopplingen mellan arbetsengagemang och arbetets mening  
De studier som kommer att redovisas här har undersökt sambandet mellan arbetets 
mening och arbetstrivsel. Det finns ännu inga studier som har undersökt kopplingen 
mellan arbetsengagemang och arbetets mening som de tre grupperna högre syfte, karriär 
och lönearbete utgör. Däremot har en studie av Rothmann och Hamukang’andu (2013) i 
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Zambia visat på ett samband mellan högre syfte och arbetsengagemang bland lärare. Det 
var ett starkt positivt samband, det vill säga vid ett upplevt högre syfte är 
arbetsengagemanget högre.  
 
Hur en person ser på sitt arbete och dess mening kan påverka hur tillfredsställd han eller 
hon är. Ett exempel är en person som har attityden att det bara är ett arbete som gör att 
det är möjligt att betala räkningarna kan uppleva en annan nivå av tillfredsställelse än en 
person som siktar på att göra karriär (Lan, Okechuku, Zhang & Cao, 2013). En studie av 
tacksamhet på arbetsplatsen visade att det fanns ett samband mellan arbetsengagemang 
och en skala som mäter tacksamhet (Cain et al., 2019). En studie av lärare i Kroatien och 
Slovenien kom till resultatet att det fanns två olika profiler av arbetets mening. De 
individer som hade inre motivation, det vill säga fann mening i ett högre syfte och den 
andra gruppen yttre motivation, det vill säga de som fann mening i karriär och lön 
(Rijavec et al., 2016). Denna indelning baseras sig på Ryan och Decis (2000) Self-
Determination-Theory som skiljer på inre och yttre motivation eller autonom och 
kontrollerad. Yttre motivation handlar om att utföra en aktivitet för att få ett resultat som 
är separerat från aktiviteten i sig, en belöning. Motsatsen inre motivation är att utföra en 
aktivitet för att aktiviteten är meningsfull i sig.  
 
En kinesisk studie som undersökte arbetets mening och arbetstrivsel bland bokförings- 
och redovisningspersonal visade att arbetstrivseln var högst bland gruppen högre syfte 
och lägst bland gruppen lönearbete (Lan et al., 2013). Likt den kinesiska studien visade, 
var även de lärare som fann arbetets mening i ett högre syfte den gruppen som uppvisade 
en högre nivå av arbetstrivsel (Rijavec et al., 2016). 
 
För medarbetare som har ett högre syfte som mening är arbetet i sig en viktig 
motivationsfaktor. När det gäller personer som ser på sitt arbete som en möjlighet att göra 
karriär är det viktigt för arbetsgivaren att erbjuda möjligheter till avancemang. Hur som 
helst är det viktigt att komma ihåg att arbetets mening ibland ändras över tid (Lan et al., 
2013). Det kan även vara så att en individ har en kombination av två av de totalt tre 
grupperna som utgör arbetets mening (Rijavec et al., 2016). För att kunna motivera 
medarbetare att göra sitt bästa är det viktigt att förstå den subjektiva upplevelsen av 
arbetet, det vill säga hur olika individers upplevelser av arbetet skiljer sig åt.  
 
Syfte och frågeställningar 
Tidigare forskning har sett på hur människor ser på sitt arbete som lönearbete, möjlighet 
till karriärutveckling och högre syfte samt hur dessa tre i sin tur påverkar arbetstrivsel. 
Eftersom olika åtgärder för att motivera personalen är en viktig arbetsuppgift för 
medarbetare som arbetar med HR- och personalfrågor är det intressant att undersöka 
huruvida de själva upplever ett högt arbetsengagemang och arbetets mening som 
lönearbete, karriär eller ett högre syfte. Det är viktigt att fylla kunskapsglappet för att 
bättre kunna förstå hur olika individer ser på sitt arbete på olika sätt och hur förhållandet 
till arbetet i sin tur påverkar arbetsengagemanget.  
 
Det övergripande syftet med den här uppsatsen är att undersöka vilken som är den 
viktigaste anledningen till att arbeta samt arbetsengagemang. För att svara på studiens 
syfte har följande fem forskningsfrågor formulerats:  
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1. Hur är arbetsengagemanget bland HR-medarbetare jämfört med normgruppen?   
2. Vilket av lönearbete, högre syfte eller karriär är den viktigaste anledningen till att 

arbeta?  
3. Finns det någon åldersskillnad mellan de tre grupperna lönearbete, högre syfte 

eller karriär?  
4. Har de respondenter som främst arbetar för ett högre syfte ett större 

arbetsengagemang än de som främst arbetar för karriär eller lön? 
5. Finns det något samband mellan ett högre syfte och arbetsengagemang?  

 
 

Metod 
 
Undersökningsdeltagare 
Undersökningsdeltagarna har valts ut genom ett bekvämlighetsurval där totalt 92 
personer valde att svara på en webb-baserad enkät. Totalt svarade 71 kvinnor (77 %) och 
21 män (23 %) på enkäten. Åldern sträckte sig från 22 till 62 år och medelåldern var 40,3 
år (s = 11,5). Deltagarna hade i medeltal arbetat 10 år inom HR (s = 8,2) och 86 % hade 
universitets- eller högskoleutbildning.   
 
Rekryteringsprocessen gick till så att en annons lades upp på LinkedIn. Fyra personer 
delade annonsen i sina LinkedIn-nätverk. Forskaren skickade även privata meddelanden 
med länk till enkäten till personer i sitt eget LinkedIn-nätverk och bad dem sprida 
enkäten. Dessa personer blev inbjudna att delta eftersom forskaren kände till att de 
arbetade med HR- och personalfrågor.   
 
För att rekrytera ytterligare deltagare till studien ringde forskaren runt till 
personalavdelningar i Sverige och frågade om de kunde tänka sig att delta i en 
enkätundersökning riktad till HR-medarbetare. Forskaren frågade även om de i rollen 
som HR-chef eller personalansvarig kunde tänka sig att sprida enkäten bland sina 
medarbetare och kollegor. Därmed blev bekvämlighetsurvalet även ett snöbollsurval. Att 
kontakta personalavdelningar via telefon innan enkäten mejlades visade sig vara ett sätt 
som krävde mycket tid och tålamod, men som gav önskat resultat i form av respondenter 
till enkäten.  
 
Apparatur och material 
Den första frågan ”Arbetar du med HR- och personalfrågor?” användes som ett filter och 
de som svarade ”ja” fick delta i undersökningen. De personer som svarade ”nej” på den 
frågan kom till en sida som tackade för att de ville delta i undersökningen. Efter den 
inledande frågan följde frågor om kön, ålder och hur länge personen arbetat med HR- och 
personalfrågor.  
 
Enkäten bestod av Schaufeli och Bakkers skala som mäter arbetsengagemang, Utrecht 
Work Engagement Scale (UWES). Skalan i orginalform består av 17 påståenden, men 
även en kortversion har utvecklats. I den här undersökningen valdes den kortare versionen 
(UWES-9) för att få ett högre deltagande än om originalskalan skulle ha använts. Skalan 
består av nio påståenden som bedöms från 1 (aldrig) till 7 (alltid) (Schaufeli & Bakker 
2010). Svarsskalan har ändrats, i originalutgåvan bedöms påståendena från 0 (aldrig) till 
6 (alltid). Påståendena är indelade i tre dimensioner med tre frågor i vardera dimension. 
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Ett exempel på en fråga som mäter dimensionen vitalitet är: ”Jag känner mig full av energi 
när jag utför mitt arbete”. Inom dimensionen entusiasm är en fråga ”Jag är stolt över mitt 
arbete”. I den tredje dimensionen är en fråga ”När jag arbetar går jag helt upp i det jag 
gör”.   
 
Dimensionerna som utgör arbetsengagemang är vitalitet, entusiasm och försjunkenhet.  
UWES med nio påståenden visade sig vara en reliabel och valid skala för att undersöka 
engagemang bland universitetsstuderande i Chile (Carmona-Halty, Schaufeli & 
Salanova, 2019). Så var även fallet i en tjeckisk undersökning, då kortversionen erhöll α 
= 0,92 (Kasparkova, Vaculik, Prochazka & Schaufeli, 2018). I den här studien blev 
Cronbach´s alpha för enkätskalan arbetsengagemang 0,90, vilket innebär att enkätskalans 
reliabilitet är hög. 
 
För att kunna jämföra värden hos den undersökta gruppen finns det normvärden för 
UWES-9. Den statistiska normgruppen för UWES är indelad i fem kategorier. De olika 
kategorierna är väldigt lågt, lågt, medel, högt och väldigt högt arbetsengagemang. 
Indelningen är i percentiler där väldigt högt arbetsengagemang innebär 95:e percentilen, 
högt 75:e till 95:e percentilen och medel 25:e till 75:e percentilen    
 
Avslutningsvis fick respondenterna ta ställning till påståendena om den huvudsakliga 
anledningen till att de arbetar ”Jag arbetar för att få pengar (lönearbete)”, ”Jag arbetar för 
att göra karriär” och ”Jag arbetar för ett högre syfte (kall)” på en skala mellan 1 (stämmer 
inte alls) och 5 (stämmer helt). Den sista frågan i enkäten hade för avsikt att få 
respondenten att välja endast en av tre: ”Om du endast får välja den viktigaste 
anledningen till varför du arbetar, vilken av dessa tre väljer du?”. De avslutande 
påståendena och den sista frågan har forskaren skapat med Wrzesniewskis och kollegors 
(1997) studie som utgångspunkt.  
 
Procedur och databearbetning 
Undersökningsdeltagarna svarade på webbenkäten vid en tidpunkt som de själva valt och 
i den miljön de själva önskade. Deltagarna hade inte möjlighet att avstå från att svara på 
någon fråga utan alla påståenden och frågor var obligatoriska. Efter två veckor stängdes 
undersökningen och svaren analyserades. Databearbetningen skedde i programmet SPSS, 
där deskriptiva statistiska analyser och analys av samband gjordes. För att utföra en 
variansanalys mellan de tre grupperna och arbetsengagemang valdes Kruskal-Wallis test. 
Kruskal-Wallis är ett icke-parametriskt test där man kan jämföra tre eller flera grupper 
(Pallant, 2013). När data inte är normalfördelad och vid små stickprov ska man använda 
en icke-parametrisk metod (Borg & Westerlund, 2012). I den beroende variabeln 
arbetsengagemang är det skevhet (eng: skewness) i datamaterialet.  
 
 

Resultat 
 
För att besvara Forskningsfråga 1 har medelvärden och standardavvikelser beräknats för 
variabeln arbetsengagemang samt de tre dimensionerna i variabeln. Resultaten 
presenteras i Tabell 1.  
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Tabell 1. Medelvärden och standardavvikelser för arbetsengagemang samt dimensioner 
(skala 1-7) 
 Arbetsengagemang   Vitalitet Entusiasm   Försjunkenhet 
 
Medelvärde 5,87   5,77   5,96         5,88 
 
s  0,74           0,80   0,86         0,77 
 
N = 92 
 
Respondenterna i undersökningen visar på ett högt arbetsengagemang. Bland 
arbetsengagemang och dess tre dimensioner vitalitet, entusiasm och försjunkenhet är alla 
medelvärden klart över fem på en skala mellan ett och sju. En femma betyder att 
respondenterna upplever arbetsengagemang ofta eller en gång i veckan medan en sexa 
betyder att de upplever arbetsengagemang mycket ofta eller några gånger i veckan. Med 
andra ord upplever HR-medarbetarna arbetsengagemang mycket ofta eller några gånger 
i veckan. En fyra skulle innebära upplevelse av arbetsengagemang åtminstone en gång i 
veckan. En sjua innebär att individen har det högsta tänkbara arbetsengagemanget varje 
dag. När HR-medarbetarnas arbetsengagemang 5,87 jämförs med normgruppen (n = 
9679) har respondenterna ett högt arbetsengagemang (5,67 – 6,50). Även var för sig är 
dimensionerna vitalitet, entusiasm och försjunkenhet högt, inom 75:e till 95:e percentilen. 
 
För att svara på Forskningsfråga 2, vilken som var den huvudsakliga anledningen till att 
respondenterna arbetade, fick de välja mellan tre alternativ; högre syfte, lönearbete och 
karriär. Lönen var den viktigaste anledningen till att arbeta, totalt tillhörde 39 personer 
(42 %) den gruppen. Totalt 30 personer (33 %) uppgav att de arbetar för ett högre syfte 
och 23 personer (25 %) för att göra karriär. 
 
Forskningsfråga 3 handlade om huruvida det fanns någon åldersskillnad mellan de tre 
grupperna högre syfte, lönearbete och karriär. En envägs beroende ANOVA med post 
hoctestet, Scheffe visade på en statistiskt signifikant skillnad F (1, 89) = 22,40, p = 
0,00001. Det var vanligare bland yngre respondenter att välja karriär (m = 31,6) Grupp 3 
jämfört med ett högre syfte (m = 44,8) Grupp 1 och lönearbete (m = 42,0) Grupp 2.  
 
För att besvara Forskningsfråga 4 om gruppen som upplevde ett högre syfte även 
upplevde ett större arbetsengagemang utfördes det icke-parametriska testet, Kruskal-
Wallis testet. Kruskal-Wallis testet visade inte på en statistiskt signifikant skillnad i 
arbetsengagemang bland de tre grupperna (Grupp 1, n = 30: Högre syfte, Grupp 2, n = 
39: Lönearbete, Grupp 3, n = 23: Karriär), X2 (2, n = 92) = 5,16, p = 0,076. Gruppen med 
karriär erhöll ett högre medianvärde (m = 57) än de två andra grupperna, högre syfte (m 
= 46) och lönearbete (m = 41). P-värdet blev inte signifikant. Det går inte att dra slutsatsen 
att det finns skillnader mellan de tre grupperna när det gäller nivå av arbetsengagemang. 
P-värdet som blev 0,076 är nära den signifikanta nivån 0,05.  
 
För att se på skillnader mellan grupperna och de tre dimensionerna i arbetsengagemang 
valde forskaren att testa vitalitet, entusiasm och försjunkenhet var för sig. Här redovisas 
resultaten. Kruskal-Wallis test visade inte på en statistiskt signifikant skillnad i vitalitet 
bland de tre grupperna (Grupp 1, n = 30: Högre syfte, Grupp 2, n = 39: Lönearbete, Grupp 
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3, n = 23: Karriär), X2 (2, n = 92) = 0,88, p = 0,645. Gruppen med karriär erhöll ett högre 
medianvärde (m = 51) än de två andra grupperna, högre syfte (m = 46) och lönearbete (m 
= 44). För dimensionen entusiasm visade inte heller Kruskal-Wallis test på någon 
statistiskt signifikant skillnad bland de tre grupperna (Grupp 1, n = 30: Högre syfte, Grupp 
2, n = 39: Lönearbete, Grupp 3, n = 23: Karriär), X2 (2, n = 92) = 2,1, p = 0,353. Gruppen 
med karriär erhöll ett högre medianvärde (m = 51) än de två andra grupperna, högre syfte 
(m = 46) och lönearbete (m = 44).  
 
För arbetsengagemangets tredje dimension försjunkenhet visade Kruskal-Wallis test på 
en statistiskt signifikant skillnad bland de tre grupperna (Grupp 1, n = 30: Högre syfte, 
Grupp 2, n = 39: Lönearbete, Grupp 3, n = 23: Karriär), X2 (2, n = 92) = 9,9, p = 0,007. 
Gruppen med karriär erhöll ett högre medianvärde (m = 59) än de två andra grupperna, 
högre syfte (m = 47) och lönearbete (m = 38). För att den totala risken för ett typ I fel inte 
ska bli större än 5 % kan man genom en Bonferronikorrektion sänka alfanivån för var och 
en av prövningarna (Borg & Westerlund, 2013). För att inte få massignifikansproblem 
har det gjorts en Bonferronikorrektion och en parvis jämförelse mellan de tre olika 
grupperna. Jämförelserna visar att lönearbete och karriär skiljer sig åt. Jämförelsen av 
lönearbete och karriär visar på en signifikansnivå om 0,005. De individer som tillhör 
gruppen karriär upplever högre arbetsengagemang än de som tillhör gruppen lönearbete. 
Mellan högre syfte och karriär samt högre syfte och lönearbete fanns det ingen signifikant 
skillnad. 
 
För att slutligen besvara Forskningsfråga 5 gjordes en korrelationsanalys mellan 
variablerna arbetsengagemang och ett högre syfte, vilken var den nästsista frågan i 
enkäten. Pearsons produktmomentkorrelationskoefficient, mellan variablerna högre syfte 
och arbetsengagemang blev r = 0,27 (p-värdet 0,01, α = 0,4). Resultat visar på att det 
finns ett svagt positivt samband mellan variablerna högre syfte och arbetsengagemang.  
 
 
 
     Diskussion 
 
I den här studien var syftet att undersöka arbetsengagemang och arbetets mening bland 
HR-medarbetare. Studien avsåg att undersöka hur arbetsengagemanget är hos personer 
som arbetar med HR- och personalfrågor och jämföra resultaten med en statistisk 
normgrupp. En av studiens fem frågeställningar var att se på vilken av de tre grupperna 
högre syfte, karriär och lönearbete som var den viktigaste anledningen att arbeta. En 
annan frågeställning var att se på om det fanns någon åldersskillnad mellan vilken grupp 
deltagarna valde. Studien undersökte även om respondenterna som upplevde ett högre 
syfte hade ett större arbetsengagemang än de som främst arbetade för karriär eller lön. 
Slutligen var syftet att undersöka om ett högre syfte är förknippat med att HR-
medarbetare har ett större arbetsengagemang. 
 
Arbetsengagemang  
Arbetsengagemang är ett begrepp som det gjorts mycket forskning kring och den valda 
enkätskalan har hög reliabilitet. När man jämför HR-medarbetarnas arbetsengagemang 
5,87 med normgruppen (n = 9679) har respondenterna ett högt arbetsengagemang (5,67–
6,50). Även var för sig är dimensionerna vitalitet, entusiasm och försjunkenhet högt, inom 
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75:e till 95:e percentilen. De 92 respondenterna som arbetade med HR- och 
personalfrågor i Sverige upplever ett högt arbetsengagemang på sina arbetsplatser. I 
genomsnitt upplever HR-medarbetarna arbetsengagemang mycket ofta eller några gånger 
i veckan. Schaufeli och Salanova (2008) konstaterar att medarbetare som är engagerade 
förefaller prestera på en högre nivå än de som inte är engagerade i arbetet. En individuell 
faktor som lyfts fram och har positiv påverkan på arbetsengagemanget är huruvida en 
medarbetare har en utbildning (Hakanen et al., 2019). I den här studien hade 86 % av 
respondenterna en universitets- eller högskoleutbildning.  
 
Arbetets mening: högre syfte, karriär eller lönearbete 
Den till antalet största gruppen när det gäller arbetets mening blev lönearbete, 39 personer 
tillhörde den gruppen. För 30 personer var ett högre syfte den viktigaste meningen med 
att arbeta. Den minsta gruppen var karriär med 23 personer. Resultaten är överraskande 
sett till tidigare studier där endera högre syfte eller karriär har varit den största gruppen 
när det gäller arbetets mening. Fördelningen kan jämföras med studien bland lärare i 
Kroatien och Slovenien där högre syfte blev den största gruppen (Rijavec et al., 2016) 
samt studien hos bokförings- och redovisningspersonal i Kina där karriär blev den största 
gruppen och högre syfte den näststörsta gruppen (Lan et al., 2013). Undersökningen i 
USA bland olika yrkeskategorier hade en jämn fördelning mellan de tre grupperna 
(Wrzesniewski et al., 1997). Jämförelsen mellan flera studier och yrken visar därmed att 
det varierar vilken grupp som blir störst. Det finns ingen studie som visar att lönearbete 
är den största gruppen.    
 
Kopplingen mellan arbetsengagemang och arbetets mening  
Tidigare studier har identifierat ett positivt samband mellan ett upplevt högre syfte och 
arbetstrivsel (Lan et al., 2013; Rijavec et al., 2016) samt mellan ett högre syfte och 
arbetsengagemang (Rothmann & Hamukang’andu 2013). Den här studien visar att det 
fanns ett svagt samband mellan högre syfte och arbetsengagemang. Däremot visar 
resultaten i den här studien inga signifikanta skillnader i hur grupperna högre syfte, karriär 
och lönearbete upplevde arbetsengagemang. Den här studien kunde därmed inte påvisa 
att ett högre syfte skulle vara mera fördelaktigt för arbetsengagemang än karriär och 
lönearbete. Med andra ord fanns det ingen signifikant skillnad mellan grupperna högre 
syfte och karriär eller högre syfte och lönearbete.  
 
För arbetsengagemangets dimension försjunkenhet fanns det en skillnad bland de tre 
grupperna högre syfte, lönearbete och karriär. Schaufeli och Bakker (2010) beskriver 
försjunkenhet som att personen har fullt fokus på arbetet och känslan av att tiden upphör 
att existera infinner sig. HR-medarbetare som valde gruppen karriär upplever en högre 
nivå av försjunkenhet, som är arbetsengagemangets tredje dimension, än de som tillhör 
gruppen lönearbete. I den här studien fanns det skillnad i ålder och de yngre 
respondenterna (m = 31,6) hade karriär som arbetets mening i större utsträckning än vad 
de äldre hade. Lan och kollegor (2013) menar att det för arbetsgivare är viktigt att kunna 
ge möjligheter till avancemang om medarbetaren motiveras av avancemang och att göra 
karriär. 
 
Studiens begränsningar och implikationer för framtida forskning 
Begränsningar i studien handlade främst om frågan kring arbetets mening. I enkätens sista 
fråga ombads respondenten välja den viktigaste anledningen till varför han eller hon 
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arbetar bland de tre alternativen högre syfte, karriär och lönearbete. Svaret var 
utslagsgivande för indelningen i tre olika grupper. För respondenterna kan det ha varit 
svårt att välja en av dessa tre. Det kan vara så att två alternativ upplevdes som lika viktiga 
och då var respondenten tvungen att välja bara en grupp. För en som hittat sin roll och 
arbetat en längre tid kan högre syfte vara det viktigaste men även lönen. Då kan det bli 
svårt att välja. För en nyutexaminerad som nyligen har börjat arbeta med HR- och 
personalfrågor är karriär möjligen det viktigaste, men även den första lönen. När 
respondenten då har svarat kan det möjligen variera från dag till dag vilket också lyfts 
fram av forskare som Lan och kollegor (2013) som menar att det kan vara så att arbetets 
mening ändrar med tiden. Istället för tre påståenden och en avslutande fråga som i den 
här studien, hade det varit en möjlighet att likt Wrzesniewski och kollegor (1997) använda 
ett frågeformulär med 18 påståenden som antingen är sanna eller falska för att mäta 
lönearbete, karriär och ett högre syfte och på så sätt ta reda på vilken grupp individen 
tillhörde utan att skriva ut namnet på grupperna. Detta resonemang vägdes mot att ha en 
kortare enkät och få flera svar. Det förekommer även kritik mot självskattningsformulär. 
Spector (1994) menar att det finns en risk för metodfel. Howard (1994) å andra sidan 
konstaterar att självrapportering är ett värdefullt och tillförlitligt sätt att samla in data på 
tills motsatsen bevisas.  
 
Som Hakanen och kollegor (2019) konstaterade är det i en värld som är i ständig 
förändring viktigt att öka arbetsengagemanget speciellt bland de som saknar utbildning, 
har enkla och okvalificerade arbetsuppgifter samt saknar en fast anställning. Därmed hade 
det varit intressant att i den här undersökningen även se på om HR-medarbetarna hade en 
tillsvidareanställning eller inte med tanke på att det påverkar arbetsengagemanget.  
 
En fråga är huruvida andra yrkesgrupper än de som arbetar med HR- och personalfrågor 
skulle ha skiljt sig åt och visat på ett större arbetsengagemang. Flera studier visade på 
högre nivå av arbetstrivsel bland medarbetare som ser sitt arbete som ett högre syfte. (Lan 
et al., 2013; Rijavec et al., 2016; Wrzesniewski et al., 1997). Ytterligare en fråga är om 
ett större stickprov hade gett ett signifikant resultat för sambandet mellan de tre grupperna 
och arbetsengagemang. Forskaren ställde forskningsfrågan om ett högre syfte skulle ha 
ett positivt samband med arbetsengagemang, vilket visade sig vara fallet bland 
respondenterna i den här studien. Forskningen är viktig med tanke på att det framkom 
skillnader, t.ex. när det gäller att dimensionen försjunkenhet har ett positivt samband med 
gruppen karriär. Därmed påverkas dimensionen av huruvida individen motiveras av lön 
eller karriärutveckling. Om karriär är den viktigaste anledningen till att en person arbetar, 
är det viktigt att individen kontinuerligt får nya utmaningar och har möjlighet att växa i 
sin roll. Om lönen däremot är den viktigaste anledningen kommer försjunkenhet inte att 
vara lika framträdande.  
 
Slutsatser 
De yngre respondenterna motiveras av att göra karriär och avancera. Möjligen siktar de 
på att längre fram under det yrkesverksamma livet hitta ett arbete som gör att de upplever 
ett högre syfte. Bland de äldre respondenterna som fördelar sig i grupperna högre syfte 
och lönearbete är frågan om vad som är orsaken. Kan det vara så att medarbetaren i 
gruppen högre syfte redan har hittat sitt arbete som gör att han eller hon kan bidra med 
att göra världen till en bättre plats? Medan medarbetaren i gruppen lönearbete fortfarande 
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söker efter det meningsfulla arbetet eller mer eller mindre har gett upp och arbetar för 
lönen och för att njuta av fritiden.  
 
För organisationer och ledare är det viktigt att ta till sig att medarbetare har olika 
förhållanden till sina arbeten. De som är motiverade av att göra karriär bör så länge det 
är möjligt erbjudas möjligheter att utvecklas. De karriärsinriktade har möjligen accepterat 
att de inte genast kommer att hitta ett arbete där de arbetar för ett högre syfte, utan det 
meningsfulla arbetet är ett arbete de kommer att hitta någon gång i framtiden. Är det 
möjligen så att en del av de äldre respondenterna redan har hittat sitt högre syfte medan 
en del ännu inte upptäckt sitt högre syfte och därmed upplever att lönen är den viktigaste 
anledningen till att arbeta? Medarbetare som har valt ett högre syfte behöver få uppleva 
att de får stöd av ledare och organisationen i upplevelsen att arbetet är en viktig del av 
livet. Oberoende om de som i sin tur motiveras av lönen, satsar på fritiden eller söker 
efter ett högre syfte kan organisationen och ledningen spela en viktig roll i att stöda på 
bästa möjliga sätt.  Om medarbetarna i alla tre grupper motiveras på rätt sätt enligt hur de 
själva ser på sina arbeten så kan detta bidra till ett större arbetsengagemang. I den här 
studien visade det sig att alla tre grupper, högre syfte, karriär och lönearbete upplever ett 
högt arbetsengagemang. Det finns med andra ord inget rätt eller fel sätt att se på arbetets 
mening utan det finns olika synsätt på vad som är den viktigaste anledningen till att arbeta.    
 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att HR-medarbetare i den här studien visade ett 
högt arbetsengagemang. Till skillnad från tidigare forskning var det flest respondenter 
som angav att lönen var den viktigaste anledningen till att arbeta, vilket var oväntat. En 
viktig slutsats om arbetets mening är att de yngre respondenterna valde gruppen karriär i 
större utsträckning än de äldre respondenterna gjorde. Vad som sedan gjorde att de yngre 
valde karriär medan de äldre valde högre syfte eller lönearbete kräver vidare forskning. 
Den här studien bidrog med att visa att det finns olika anledningar till att människor 
arbetar, vilket är viktigt för organisationer och ledare att känna till. De olika 
anledningarna till att arbeta påverkar flera faktorer än den här studien har kunnat påvisa.  
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