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Dagens arbetstagare anses vara mer intresserade av att göra karriär 
än att vara lojal mot en enda arbetsgivare (Parment & Dyhre, 2009). 
Vad kan då arbetsgivaren göra för att skapa ett engagemang och en 
lojalitet som knyter arbetstagaren till organisationen så att denne 
stannar kvar? Denna studie handlar om känslomässigt engagemang, 
så kallat affective organizational commitment, och är en kvalitativ 
undersökning. Genom semistrukturerade intervjuer med åtta 
förskolepedagoger/arbetsledare samt två anställda inom Human 
Resources (HR) avdelningen på Stockholms stad undersöktes 
känslomässigt engagemang till organisationen. Resultatet visade att 
det finns ett starkt känslomässigt engagemang hos personalen till sin 
enhet men inte till Stockholms stad i sin helhet. Den tematiska 
analysen visar att identitet, frihet och ansvar, trygghet, utveckling, 
tillhörighet och samsyn, ledarskap samt stolthet har betydelse för ett 
engagemang i denna organisation. HR-avdelningens inverkan på 
känslomässigt engagemang undersöktes och visade sig genom 
chefstöd gynna en högre grad av affective organizational 
commitment. Med tydligare värderingar och enhetlighet skulle detta 
engagemang kunna höjas.  

 
Nyckelord: Affective organizational commitment (AOC), 
Organizational commitment (OC) och känslomässigt engagemang.  

 

Genom arbete med rekrytering och byggande av ett arbetsgivarvarumärke söker arbetsgivare 
locka medarbetare till sin organisation (Parment & Dyhre, 2009). När en arbetstagare dock 
redan är anställd, vad är det då som får denne att stanna kvar i organisationen? Den yngre 
generationen på arbetsmarknaden är mer intresserade av att göra karriär än att vara lojal mot 
endast en arbetsgivare (Parment & Dyhre, 2009). Eftersom denna generation är på väg ut på 
arbetsmarknaden blir det en utmaning att behålla kompetenta medarbetare. Vad är viktigt för 
att skapa engagemang och på vilket sätt kan arbetsgivaren arbeta med att få lojala 
medarbetare? Vad är det som gör att en medarbetare känner en känslomässig koppling till 
organisationen? I denna kontext talar man om ett engagemang till organisationen, så kallat 
organizational commitment.  
 
Organizational commitment  
Organizational commitment har definierats och konceptualiserats på skilda sätt i studier som 
gjorts inom ämnet (Allen & Meyer, 1990). Hädanefter kommer beteckningen OC att användas 
som förkortning av Organizational commitment och den svenska översättningen som 
organisatoriskt engagemang.  
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En definition av OC är individens identifikation med samt involvering i en organisation 
(Porter, Steers, Mowday & Boulian, 1974). Begreppet innefattar även hängivenhet och 
lojalitet vilka är känslor som individer känner till sin organisation när de är organisatoriskt 
engagerade. En sådan känsla av hängivenhet kan generellt karaktäriseras av minst tre faktorer; 
en stark tro och acceptans av organisationens mål och värderingar, en vilja att göra en stor 
insats för organisationens skull samt en vilja att ha kvar sitt medlemskap i organisationen. En 
annan definition av OC är en persons affektiva reaktion till en organisation och även här 
betonas känslan av att vara i linje med organisationens mål och värderingar (Cook & Wall, 
1980). Begreppet OC kan delas upp i tre komponenter, identifiering, delaktighet och lojalitet. 
Med identifiering menas att medarbetaren står för organisationens mål och värderingar och 
gör dessa till sina egna (Buchanan, 1974). Lojalitet är en affekt som leder till att medarbetaren 
känner sig vara fäst vid organisationen. Den sista komponenten, delaktighet, är medarbetarens 
villighet att personligen anstränga sig för organisationens skull (Cook & Wall, 1980). OC hos 
en anställd kan bidra till ökat välbefinnande på arbetet för medarbetaren.   
 
Gemensamt för studier som undersökt begreppet är en koppling mellan OC och 
personalomsättning, genom att de medarbetare som är mer engagerade är de som tenderar att 
stanna kvar i organisationen (Allen & Meyer, 1990). En av dessa studier är gjord av Hwang 
och Hopkins (2012) i USA. Där undersöktes 621 barnavårdsarbetare inom offentlig sektor, 
chefer samt administratörer från en avdelning inom en organisation. Deltagarna i denna studie 
var 90 % kvinnor och medelåldern var 41 år. Undersökningen utfördes med ett internetbaserat 
självskattningsformulär och resultatet visade på en signifikant negativ korrelation (r=-0,52, 
p<0.01). Detta visar att personal med låg grad av OC är mer benägna att lämna 
organisationen.  
 
Allen och Meyer (1990) delar i sin tur upp OC i begreppen affective, continuance och 
normative commitment. De beskriver att dessa tre komponenter kan kopplas till lägre 
personalomsättning genom att en medarbetare som känner ett känslomässigt (affective) 
engagemang stannar i organisationen för att de vill det. En medarbetare som har ett varaktigt 
(continuance) engagemang för att de behöver det medan en medarbetare som känner ett 
normativt (normative) engagemang stannar kvar i organisationen för att de känner att de 
borde. Allen och Meyer (1990) menar att affective, normative och continuance commitment 
bör betraktas som komponenter av engagemang i stället för typer av engagemang. Detta 
eftersom de olika komponenterna inte utesluter varandra, utan en person kan uppleva alla 
dessa tre former av engagemang i olika grad. Continuance commitment handlar om att 
medarbetaren känner att det finns en vinst i att engagera sig i organisationen och/eller att det 
finns en hög kostnad associerad med att lämna företaget (Allen & Meyer, 1987). Normative 
commitment är medarbetarens syn på ansvaret denna har till organisationen. Mätningar som 
har gjorts av denna komponent rör frågor som behandlar medarbetarens lojalitet, uppoffringar 
samt kritik mot organisationen. Affective organizational commitment beskrivs som en 
medarbetares känslomässiga eller affektiva anknytning denne upplever sig ha till 
organisationen.  
 
Affective organizational commitment  
Begreppet affective organizational commitment kommer vidare att betecknas som AOC där 
den svenska översättningen kommer vara känslomässigt engagemang. Begreppet handlar om 
individens identifikation, involvering samt deltagande i organisationen (Allen & Meyer, 
1990). AOC visar även på hur mycket individen uppskattar att vara medlem i organisationen. 
Det som karaktäriserar AOC är vilja, där individer som har ett starkt känslomässigt 
engagemang vill utföra en handling för att uppnå ett visst mål (Meyer & Herscovitch, 2001). 
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För att skapa denna vilja handlar det om huruvida organisationen har förutsättningar för 
individen att känna att denne är involverad, har delade värderingar samt kan identifiera sig 
med organisationen.  
 
Även Morrow (2011) betonar att AOC handlar om identifikation samt involvering och 
definierar det som ett band eller en kraft som knyter den anställde till organisationen. Morrow 
säger att det finns ett stort intresse för forskningen av AOC på grund av de goda effekterna 
som kommer av ett högt engagemang. Dessa effekter är högre ansträngning hos 
medarbetaren, högre arbetstillfredsställelse, minskad frånvaro samt större sannolikhet att 
medarbetaren stannar kvar i organisationen. Ett högt engagemang är kopplat till ökad 
effektivitet och produktivitet (Morrow, 1993, refererat i Morrow, 2011). Företagsledare anser 
att engagemang är en viktig del i arbetet med att attrahera, motivera samt behålla 
nyckeltalanger i organisationen (Michaels, HandField-Jones & Axelrod, 2001, refererat i 
Morrow, 2011). Motsatsen, då en medarbetare inte är engagerad ökar dessutom risken för 
kontraproduktivt beteende som stöld, sabotage och ilska (Luchak & Gellatly, 2007, refererat i 
Morrow, 2011). 
 

Orsaker till känslomässigt engagemang (AOC)  
Allen och Meyer (1997) skriver att flertalet studier har gjorts för att undersöka vilka 
komponenter som leder till AOC. Dessa komponenter kan sammanfattas till support, rättvisa, 
personligt värde samt kompetens vilka tar sig uttryck i tre nivåer; organisatorisk, personlig 
samt arbetsupplevelse. Vad gäller komponenten support har det visat sig finnas en koppling 
mellan organisatoriskt support och AOC hos medarbetaren. Även ledarens omtanke och 
stöttning av de anställda har visat sig gynna känslomässigt engagemang. Anställda med högre 
grad av AOC som känner sig trygga med sin anställning ser ofta en överensstämmelse mellan 
deras egna mål och organisationens mål. En annan komponent som påverkar känslomässigt 
engagemang är rättvisa, där rättvisa procedurer och policies samt hög grad av AOC hos de 
anställda har ett samband. AOC påverkas mer utav hur pass rättvist beslutsfattningen upplevs 
gå till än om de anställda får vad de vill eller inte. Osäkerhet eller konflikt inom arbetsrollen 
har en negativ effekt på den anställdes AOC och kan förstås genom support- och 
rättvisekomponenterna. Om organisationen misslyckas med att ha tydliga förväntningar kan 

yanställd om denne inte har fått tydliga riktlinjer 
för att göra ett korrekt arbete. En organisation som inte försöker lösa rollkonflikter eller oklara 
arbetsroller kan även ses som ohjälpsamma som inte bistår med support för de anställda. Om 
en organisation har ett personligt värde för den anställde beror på huruvida medarbetaren får 
känna att denne gör en viktig insats i organisationen. Den anställde utvecklar dessa känslor av 
flera olika anledningar, vilka kan vara den anställdes perception av organisatorisk support, 
känsla av rättvisa och förtroende. AOC är vidare positivt korrelerat med medarbetarens 
deltagande i beslutsfattning, organisationens mottagande av den anställdes idéer samt 
autonomi och frihet i arbetsuppgifter. Den anställdes uppfattning av sin egen kompetens har 
även visat sig vara länkat till engagemang. Detta betyder att en organisation som underbygger 
möjligheter till kompetenshöjande aktiviteter även stödjer AOC. Kopplingar finns även 
mellan AOC och arbetsutmaningar, befordringsmöjligheter i organisationen samt användning 
av prestationsbaserade belöningar (Allen & Meyer, 1997).  
 
Allen och Meyer (1991) gjorde en uppdelning i de två kategorierna bekvämlighet och 
kompetens vilka utgår ifrån Hertzbergs uppdelning av hygien- och motivationsfaktorer. Statt 
(2004) förklarar Hertzbergs teori med att hygienfaktorerna måste vara tillfredställda för att 
inte orsaka missnöje hos personalen, men då dessa faktorer blir tillfredställda leder inte det 
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per automatik till en högre arbetstillfredsställelse. Motivationsfaktorerna måste dock inte 
finnas för att personalen ska känna sig nöjda men om de finns kan detta öka den anställdes 
arbetstillfredsställelse. Allen och Meyer (1991) menar på liknande sätt att 
bekvämlighetskategorin innehåller de aspekter som tillfredsställer den anställdes behov av att 
känna sig både fysiskt och psykiskt bekväm i organisationen. Inom denna kategori ingår 
följande variabler; bekräftelse av förväntningar innan anställning, rättvisa i 
belöningsdistribution, organisatorisk pålitlighet, organisatoriskt stöd, tydlighet i arbetsroll, 
frihet från konflikt samt chefens omtanke. Kompetenskategorin, vilken liknar 
motivationsteorier i Hertzbergs teori, innefattar variabler som prestationer, autonomi, rättvisa 
i prestationsbaserad belöning, arbetsutmaning, arbetets omfattning, möjlighet till befordran, 
möjlighet till självuttryck, möjlighet till deltagande i beslutsfattning, samt personligt 
betydande för organisationen (Allen & Meyer, 1991).  
 
Positiva affekter hos medarbetare har även associerats med högre grad av AOC till 
organisationen. Om en individ har en tendens att känna positiva emotioner generellt har 
personen en benägenhet att känna positiva känslor kopplat till företaget (Flynn & 
Schaumberg, 2012). Även negativa emotioner som skuldkänslor kopplas till en högre grad av 
AOC, där den medierande variabeln är ansträngning i arbetet. Detta beror på att skuld är en 
emotion som uppkommer då en person har misslyckats med att leva upp till vissa 
förväntningar. Denna känsla är en stark motivator till att agera vilket kan medföra en ökad 
ansträngning att undvika eller reparera negativa utfall. Att dessa ökade insatser leder till AOC 
kan förklaras utifrån att personen rättfärdigar sitt agerande genom en ökad tillgivenhet till 
organisationen (Flynn & Schaumberg, 2012).  
 
Ytterligare en aspekt som kan påverka AOC är individens personlighet. I en studie av 
Erdheim, Wang och Zickar (2006) undersöktes kopplingen mellan Allen och Meyers tre-
komponent modell (affective, continuance och normative) samt fem-faktor modellen av 
personlighet. Fem-faktor modellen består av extraversion, neuroticism, agreeableness, 
conscientiousness samt openess. En enkätstudie gjordes med 183 anställda på ett 
biltillverkningsföretag i USA där majoriteten var män (87 %) och medelåldern var 37 år. 
Extraversion innebär att en person är social samt utåtriktad och här fanns en positiv 
korrelation till AOC (r=0.20, p<0.01). Detta visar på att om en person innehar egenskapen 
extraversion tenderar denne att känna starkare AOC. Även conscientiousness visade på ett 
samband med AOC (r=0.18, p<0.05) där hög grad av egenskapen ger ökat engagemang. Med 
conscientiousness menas att en person bland annat är pålitlig, ihärdig och ansvarstagande. 
Med de resterande egenskaperna återfanns ingen korrelation.   
 

Att styra känslomässigt engagemang (AOC)  
Allen och Meyer (1997) talar om att forskning mestadels har gjorts på AOC komponenten av 
begreppet OC då denna anses vara förknippad med flest fördelar. Vidare skriver de om hur 
AOC kan styras genom Human Resource Management (HRM) metoder. Med HRM-metoder 
menas allt arbete med ledningen av personal. Granberg (2011) beskriver att detta kan 
innefatta arbete med bemanning, avveckling, kompetensutveckling, befordring, arbetsmiljö 
samt anställningsfrågor. Emellertid varierar det mellan olika företag i vilken grad HRM-
frågor hanteras på en särskild Human Resource (HR) avdelning eller ute i linjen av chefer.  
 
Morrow (2011) har sammanfattat 58 studier om styrning av AOC och resultatet är indelat i 
sex kategorier; socialisation, organisatorisk förändring, interpersonella relationer, 
arbetstagare/organisation relationer, Human Resources metoder samt övrigt.  
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att bli engagerade. Denna fostran är speciellt viktig under introduktionsperioden (Morrow, 
2011). Vidare om kandidaten får upptäcka arbetsrollen och arbetsplatsen innan de anställs så 
kommer detta leda till högre AOC. Det anser Morrow bero på att valet av kandidat blir bättre 
samt att förväntningarna hos denne uppfylls i högre grad. Även Allen och Meyer (1997) 
menar att graden av engagemang kan påverkas av att företaget ger kandidaten realistiska 
förväntningar inför arbetet. De säger att det anställande företaget bör sträva efter att både 
positiva och negativa aspekter om arbetsrollen beskrivs. Detta gör att kandidaten är beredd på 
de negativa aspekterna och därför bättre kan hantera dem när de väl dyker upp. Kandidaten 
får även ett ökat förtroende för företaget eftersom det upplevs vara ärligt samt personer som 
inte passar för arbetet sorteras bort från början. Om kandidaten gärna vill ha arbetet predicerar 
även det graden av senare engagemang hos denne. Socialisering genom socialt stöd och 
mentorer samt fokusering på att integrera en nyanställd leder även det till högre känslomässigt 
engagemang (Morrow, 2011). Det som starkast påverkar AOC är till vilken grad en nyanställd 
får positivt eller negativt stöd från en erfaren anställd (Allen & Meyer, 1997). Engagemanget 
gynnas av att en organisation försöker stärka personens självkänsla och har en stödjande 
miljö.  
 
Organisatorisk förändring har tidigare antagits påverka den anställdes engagemang negativt 
då förändringen omförhandlar det psykologiska kontrakt som en anställd har (Morrow, 2011). 
Med psykologiska kontakt menas de oskrivna förväntningarna som en anställd och en 
organisation har på varandra (Statt, 2004). Studier har dock visat på skilda resultat och vilken 
effekt förändringen får beror på hur den anställde uppfattar förändringen (Morrow, 2011). 
Detta beror på att en organisatorisk förändring även kan ses som positiv för en medarbetare, 
om förändringen exempelvis innebär mer ansvar för denne i sina arbetsuppgifter. Andra 
förändringar som neddragningar och förvärvning i organisationen hade negativa effekter på 
AOC medan facksammanslutning och förflyttning geografiskt inte påverkade (Morrow, 
2011). 
 
Morrow (2011) beskriver att studier av ledarskap och organisationskultur har demonstrerat att 
interpersonella relationer har ett begränsat kausalt samband med AOC. Emellertid har 
ledarskapsbeteende som inger inspiration, vision och hoppfullhet haft ett positivt samband 
med känslomässigt engagemang. Mentorer och arbetskollegor som beter sig på ett 
medborgerligt sätt gynnar ett högt AOC (Morrow, 2011). Allen och Meyer (1997) skriver om 
feedback och att anställda som var i början av sin karriär och fick mycket negativ feedback 
blev mindre engagerade och var mer benägna att lämna organisationen. Personer som var mitt 
i karriären tyckte däremot att det var viktigare hur pass adekvat bedömningsprocessen var. 
  
Nästa kategori, arbetstagare/organisation relationer, menar Morrow (2011) handlar om 
upplevt organisatoriskt stöd samt tillmötesgående av det psykologiska kontraktet. Resultat 
från denna kategori visade på att chefer bör uppmuntras att fokusera på medarbetarens 
perception av den anställande organisationen genom att aktivt understödja organisatorisk 
support och förankring. Exempelvis visade nyanställda högre grad av AOC då de hade en 
högre koppling till företagets mål och då de fick resurser för att nå sina mål (Morrow, 2011). 
 
Morrow (2011) menar att det inte finns något större stöd för att Human Resource metoder 
påverkar AOC i någon större utsträckning. Dock har en högre grad av känslomässigt 
engagemang kunnat kopplas till implementerandet av ett merit-baserat lönesystem (Morrow 
2011). Störst ökning av engagemang visade sig hos de anställda som fick vara med och 
planera projektet. Även utbildning har visat sig påverka engagemang, både genom att 
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engagemanget blir högre efter utbildning men även att motivationen för utbildning ökar med 
högre grad av engagemang (Allen & Meyer, 1997). Detta kan bland annat förklaras genom att 
om en anställd får utbildning ökar dennes självkänsla samt upplevelsen av att vara kompetent 
vilket i sin tur påverkar graden av engagemang. Ett annat exempel på Human Resource 
metoder och deras koppling till AOC återfinns i en studie av Williamson, Burnett och Bartol 
(2009). Resultatet i studien visade att det känslomässiga engagemanget påverkades av lön, 
autonomi samt graden av kollektivism. Autonomi uppkommer när en medarbetare är fri att 
påverka sitt arbete och kollektivism handlar om huruvida individen betonar kollektivet eller 
den enskilda individen. Studien var longitudinell och utfördes genom att studenter i USA fick 
svara på ett frågeformulär vid en viss tidpunkt. Ett år senare fick de studenter som påbörjat sitt 
första arbete ett annat frågeformulär att besvara. Totalt var det 513 personer som ingick i 
studien där medelålder var 22 år. Resultatet visade att personer med låg känsla av 
kollektivism kände högre grad av AOC då de fick högre lön och mer autonomi. Vid låg lön 
och låg autonomi rapporterade personer med högre grad av kollektivism högre känslomässigt 
engagemang. 
 
Den sista kategorin innefattar det Morrow (2011) har valt att kalla övriga aspekter. Här visade 
sig arbetstillfredsställelse inte vara kausalt korrelerat till AOC medan avsikt att sluta på 
företaget och yrkesengagemang var det (Morrow, 2011). Detta innebär att en hög avsikt att 
lämna organisationen predicerar en lägre grad av AOC samt en hög grad av yrkesengagemang 
har samband med en hög grad av känslomässigt engagemang. Vidare har det visat sig att om 
anställda äger aktier i ett bolag kan detta även inverka på deras grad av engagemang (Allen & 
Meyer, 1997). Detta kan komma från att personen får ta del av den ekonomiska vinsten men 
även får vara med och bestämma som aktieägare i bolaget. Även befordring påverkar det 
känslomässiga engagemanget då personer som blivit befordrade uttryckte högre engagemang 
än de som inte blivit befordrade.  
 
Organisationer kan införa strategier för att försöka styra engagemang, dock menar Allen och 
Meyer (1997) att det inte är realistiskt att fokusera endast på en åtgärd. I en organisation finns 
flertalet strategier som påverkar de anställda och att införa en viss åtgärd måste då ses i sitt 
sammanhang. Det finns en risk att resultatet inte alltid blir som förväntat. Ett exempel är i en 
studie där postkontoret erbjöd sina anställda stressrådgivning (Cooper, Sadri, Allison & 
Reynolds, 1990). Efter rådgivningen minskade ångest, depression och sjukfrånvaro hos de 
anställda samt de upplevde att deras självförtroende ökade. Däremot minskade även känslan 
av OC. Detta menar författarna kan bero på att personalen, för att minska sin ångest, var 
tvungna att inte känna sig alltför bundna till organisationen. En annan tänkbar orsak kan ha 
varit att personalens självförtroende ökade i och med rådgivningen och då kände de sig inte 
lika beroende av organisationen. Allen och Meyer (1997) påpekar att perceptionen är 
viktigare än verkligheten eftersom anställda reagerar på det de upplever. En och samma 
åtgärd för att styra engagemang kan även leda till olika typer av engagemang. Om exempelvis 
en anställd får utbildning kan detta leda till ökad självkänsla som i sin tur kan öka dennes 
AOC. Om utbildningen emellertid ger den anställda kunskaper som inte kan appliceras till 
andra företag kan detta leda till continuance commitment och om utbildningen leder till en 
känsla av tacksamhetsskuld kan det leda till normative commitment. Effekterna av att styra 
engagemang är således beroende på den anställdes reaktion på åtgärden (Allen & Meyer, 
1997).  
 
Sammanfattning teorier  
Organizational commitment (OC) kan definieras som identifikation, involvering samt lojalitet 
till en organisation och OC har en koppling till minskad personalomsättning. Allen och Meyer 
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(1990) delar upp begreppet i tre komponenter och menar att den anställde känner en vilja 
(affective commitment) ett behov (continuance commitment) och ett måste (normative 
commitment) att stanna kvar i organisationen. Affective organizational commitment (AOC) 
karaktäriseras av vilja och är en anställds känslomässiga anknytning till en organisation. 
Fördelar med en hög grad av AOC är bland annat ökad produktivitet, högre 
arbetstillfredsställelse samt minskad frånvaro. Några av de aspekter som påverkar AOC är 
support från organisationen, rättvisa i processer, autonomi, utmaning i arbetet, känsla av 
kompetens, deltagande i beslutsfattning samt hur pass värdefullt arbete den anställde anser sig 
utföra. Osäkerhet och konflikt påverkar AOC negativt medan positiva emotioner, känsla av 
skuld samt personlighetsdragen extraversion och conscientiousness kan öka graden av AOC. 
För att styra och gynna ett känslomässigt engagemang hos medarbetarna kan HR-avdelning 
samt chefer arbeta med socialisation, mentorer, ledarskap, feedback och utbildning. Det är 
viktigt att använda rätt åtgärder men även ha i beaktande att en anställds perception och 
upplevelse kan påverka resultatet i både positiv och negativ riktning.  
 
Syfte  
En hel del forskning har utförts inom ämnet OC där AOC är den komponent som till största 
del associerats med de positiva effekter som kommer från att ha engagerade medarbetare. På 
grund av detta fokuserar denna studie på AOC och studien är gjord av kvalitativ art för att få 
djupare förståelse inom ämnet. Då majoriteten av tidigare forskning genomförts med 
kvantitativ metod blir denna studie ett komplement till forskningen.  
 
Organisationen som denna studie genomförts på är en stor och komplex organisation. 
Stockholms stad är en av Sveriges största arbetsgivare med cirka 39 200 anställda inom bland 
annat skola, äldreomsorg, parker och simhallar (Stockholms stads årsredovisning, 2011). 
Organisationens anställda har vitt skilda yrkesroller och dessutom är organisationen politisk 
styrd vilket bidrar till komplexiteten. Medarbetarundersökningar hos organisationen visar på 
ett stort engagemang och motivation i arbetet för personalen (Stockholms stads 
årsredovisning, 2011), dock framgår inte om detta engagemang sträcker sig även till 
organisationen i sin helhet. En del av syftet är därför att undersöka om personalen kan känna 
AOC till en stor och komplex organisation som Stockholms stad eller om det känslomässiga 
engagemanget är kopplat till arbetsplatsen eller yrkesvalet.  
 
Då forskning visar att arbetsgivaren kan gynna känslan av AOC är en del av syftet att få 
arbetsgivarens bild av känslomässigt engagemang inom Stockholms stad. Allen och Meyer 
(1997), Granberg (2011) samt Morrow (2011) talar om HRM-metoder som kan öka graden av 
AOC. HR-avdelningen valdes att ses som den avdelning som arbetar med HRM-metoder och 
därför är de representanter för arbetsgivaren i denna studie.  
 
Frågeställningar  
Vad är viktigt för en anställd inom Stockholm stad för att känna ett känslomässigt 
engagemang (AOC) till organisationen? Känner personalen ett känslomässigt engagemang 
(AOC) till organisationen Stockholm stad i sin helhet eller blir engagemanget riktat mot 
arbetsplatsen eller yrket? Hur kan HR-avdelningen arbeta för att gynna det känslomässiga 
engagemanget (AOC) hos medarbetarna?  
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Metod 
  

Undersökningsdeltagare  
Denna studie är inriktad på förskolan där åtta av tio intervjupersoner arbetar som 
förskolepedagoger/arbetsledare. Av dessa var sju personer kvinnor och en person man med en 
medelålder på 29 år. Förskolepedagogerna/arbetsledarna arbetade på tre olika förskolor men 
inom samma stadsdel inom Stockholm stad. Majoriteten av intervjupersonerna hade 
eftergymnasial utbildning där vissa fått utbildningen betald av Stockholm stad. 
Anställningstiden inom Stockholm stad varierade från ett till 30 år med medianen fyra år. 
Ytterligare två kvinnor intervjuades från HR-avdelningen vilket sammanlagt blir tio personer 
från en och samma enhet. Båda hade en högskoleutbildning som personalvetare med en 
anställningstid inom Stockholms stad på cirka ett till två år.   
 
Datainsamling och material  
En anställd inom Stockholms stad med personalansvar tilldelade oss åtta intervjupersoner 
samt tid för intervjuns genomförande, således ett så kallat gatekeeper urval. En gatekeeper är 
en nyckelperson som ger tillåtelse för forskarna att studera organisationen och får personer 
från målgruppen att medverka i studien (Barett, 2006). Ytterligare en anställd inom 
Stockholms stad gav kontaktuppgifter för intervjupersonerna på HR-avdelningen. 
Datainsamlingen utfördes enligt semistrukturerad intervjuform i enighet med Langemar 
(2008) och Lantz (1993). Intervjuguiden innehöll olika teman om känslomässigt engagemang 
som exempelvis lojalitet, förväntningar, stolthet, identifikation och delaktighet. Inspiration till 
teman hämtades från en beprövad enkät inom AOC som utvecklats av Allen och Meyer 
(1990). För intervjuguider se Appendix.   
 
De tio intervjuerna utfördes dels ute på förskolor i avskilda rum och dels på stadsdelskontoret. 
Intervjuerna tog cirka 45 minuter vardera och spelades in med bandspelare för att möjliggöra 
transkriberingar. Intervjuguiderna användes vid alla intervjutillfällen med två olika versioner 
för förskolelärare/arbetsledare och HR-avdelning. De flesta frågor från intervjuguiden ställdes 
till samtliga intervjupersoner, dock fanns en strävan efter att ställa följdfrågor utifrån 
intervjupersonernas svar. Båda författarna var närvarade vid samtliga intervjuer där en person 
hade det yttersta ansvaret att leda intervjun. Intervjupersonerna fick en muntlig introduktion 
om studiens syfte, konfidentialitet samt frivillighet att avbryta. Detta i enlighet med de etiska 
riktlinjer som utarbetats av Vetenskapsrådet (Langemar, 2008). 
 
Analys  
Intervjuerna transkriberades ord för ord enligt Kvale och Brinkman (2010). Därefter 
genomfördes en tematisk analys av det insamlade materialet. Under analysarbetet förelåg en 
strävan efter att sammanföra informationen under passande teman i likhet med vad Langemar 
(2008) beskriver som en integrerings- och differentieringsprocess där likheter och skillnader 
belyses. I resultatdelen har citaten rensats från språkliga olater som exempelvis 
för att underlätta läsningen, dock utan att ändra innebörden i det som sagts.   
 
 

Resultat  
 
I följande avsnitt presenteras det material som framkom i intervjuerna, strukturerat utifrån 

Vad är viktigt för en anställd inom Stockholm stad för att 
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i följande 
teman; Identitet, Frihet och Ansvar, Trygghet, Utveckling, Tillhörighet och Samsyn, 
Ledarskap samt Stolthet. Andra frågan Känner personalen ett känslomässigt engagemang 
(AOC) till organisationen Stockholm stad i sin helhet eller blir engagemanget riktat mot 

Inledning. Dessa två frågeställningar besvaras utifrån intervjuerna med 
-avdelningen arbeta med att 

intervjuerna med HR-avdelningen i slutet av resultatet under rubriken 
känslomässigt engagemang (AOC).  
 
Inledning  
Flera av intervjupersonerna säger att Stockholm stad har en personlig betydelse för dem av 
den anledningen att de själva bor i staden. Detta gör att Stockholm stad betyder någonting för 
dem mer än bara en arbetsgivare. Samtliga intervjupersoner talar emellertid om att Stockholm 
stad är en stor och komplex organisation vilket medför en svårighet att känna ett 
känslomässigt engagemang till organisationen i sin helhet. Intervjupersonerna beskriver 
istället att engagemanget finns och riktas mot den förskola som de arbetar på samt till den 
enhet av förskolor som de tillhör. Det framkommer att de flesta av intervjupersonerna inte 
associerar sitt dagliga arbete till Stockholm stad. Även om de vet att enheten tillhör den större 
helheten av Stockholm stad är det inget de reflekterar över. När vi ställer frågan om de ofta 
talar om för vänner och bekanta att de arbetar på Stockholm stad blir svaret nekande 
Intervjupersonerna förklarar att de berättar vilken förskola de arbetar på och eventuellt 
tillägger att de arbetar kommunalt. En medarbetare berättar dock om ett tillfälle där hen fick 
stå som representant för förskolan inom Stockholm stad. Detta beskrivs som givande på grund 
av ovanan att formulera sig kring Stockholm stad som sin arbetsgivare.  
 

Även om jag vet att Stockholm stad är min arbetsgivare så är det ju inte ofta som 
man kommunicerar det. Att verkligen få sätta ord på Stockholm stad som sin 
arbetsgivare, det är någonting man kanske måste göra oftare och träna på. Det 

  
 
Flera av de anställda uttryckte en tro om att det skulle vara lättare för dem att känna ett 
engagemang till en organisation av mindre kaliber. Eftersom Stockholm stad är så pass stort 
beskriver en medarbetare svårigheten med att få ett grepp om hela organisationen och hur 
detta leder till att organisationen upplevs som opersonlig. En annan intervjuperson nämner att 
tanken på Stockholm stad som sin arbetsgivare blir för stort och komplicerat för att 

och att fokusera på dem och sitt dagliga arbete räcker. Andra talar om att det blir svårt att 
känna ett engagemang till hela organisationen då Stockholm stad har anställda inom flertalet 
yrkeskategorier. Genom intervjuerna framkommer att nyanställda vanligtvis fokuserar på 
arbetsplatsen men med tiden upptäcker de att det är del av en enhet. Steget till att se hela 
Stockholm stad som sin arbetsgivare blir dock för stort. Det kan dock bero på vilken position 
den anställde har på arbetsplatsen där det ses som enklare att se helheten vid en chefsposition 
eller arbetsledarposition. 
 

Jag började nog inte på Stockholm stad utan började jobba på förskola och 
efterhand har jag förstått det lilla i det stora. Det har liksom vuxit med 
yrkesrollen eller huvudtaget. Då har man förstått vad man jobbar i och hur 

  



10  
  

 
Andra intervjupersoner ser fördelar med att det är en stor organisation. En medarbetare säger 
att storleken gör att det finns möjligheter och resurser, men samtidigt med de enskilda 
förskolorna får personalen även fördelarna som en liten organisation ger. Trots att 
intervjupersonerna i stort sett är positiva till arbetsgivaren Stockholm stad är det emellertid 
ingen av dem som uttrycker en känsla av att ha ett starkt band, eller ett känslomässigt 
engagemang, till hela organisationen. De menar att det inte är ett krav att arbeta på 
Stockholms stad utan att det skulle gå lika bra att arbeta på en annan organisation. 
  
Identitet  
Samtliga intervjupersoner uppger att värderingar är grundläggande för att kunna känna ett 
engagemang på en arbetsplats. De säger att det är centralt för engagemanget att känna att de 
kan ställa upp på den värdegrund organisationen har. Alla intervjupersoner anser att 
organisationens värdegrund och deras egna värderingar stämmer överens men samtidigt har 
många svårt att återge vad värderingarna är. Demokrati och likabehandling är ord som dyker 
upp och intervjupersonerna tycker att detta är självklara värderingar som måste finnas i en 
organisation. Några korta koncisa värdeord som kommuniceras ut finns inte vad medarbetarna 
känner till. Vissa av intervjupersonerna tar upp att de föredrar att arbeta kommunalt framför 
privat. De värderar den offentliga sektorn för att de anser att organisationen inte bör ha ett 
vinstintresse vid arbete med barn.  
 

För förskolan så föredrar jag att jobba kommunalt därför att jag tycker att ett 
vinstintresse faktiskt tas ifrån barnen. Det tas ju faktiskt pengar som kan satsas 
på mer personal, mer material eller mindre barngrupper. Den vinsten som de har 
i privatägda förskolor tas från barnen och från mig som jobbar mot barn. Så 
därför är kommunalt i alla fall vad jag har sett som det bästa alternativet inom 

  
 
Grundvärderingarna i sin profession som förskolelärare skiljer sig inte från värderingarna som 
denne har som privatperson, säger en av intervjupersonerna. En annan av de intervjuade gör 
dock en skillnad på den privata personen och den professionella. Det beskrivs av 
medarbetaren att ibland måste beslut som fattats försvaras inför kollegorna även om det kan 
anses vara ett felaktigt eller mindre bra beslut. Intervjupersonen menar att det handlar om att 
då försöka se något positivt i beslutet. Annars kan det uppstå en konflikt inom personen 
genom att denne vill vara lojal mot både kollegor och ledning.  

 

hitta det positiva i allt. Men jag tänker att om konflikterna får tar överhand, det 
  

 
Förskolelärarna berättar om en stolthet över sitt arbete och sitt yrke. En av intervjupersonerna 
upplever att det inte är en hög status att arbeta på en förskola men trots detta tycker denne att 
yrket producerar mer värde än vad många andra arbeten gör. Flera av intervjupersonerna 
berättar att de känner ett engagemang som är kopplat till själva yrkesvalet. Det som anses vara 
viktigt är att få arbeta med barn men att det sedan inte är lika viktigt på vilken arbetsplats det 
görs på. 
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En medarbetare anser att engagemang börjar inifrån och att det därför inte handlar om 
känslomässigt engagemang till organisationen utan om ett känslomässigt engagemang till 
arbetet. För medarbetaren handlade det om att förskoleyrket funnits inom familjen vilket 
medfört en dröm hos denne om att gå i familjemedlemmens fotspår under hela uppväxten. 
Intervjupersonen tror likväl att en organisation kan föda ett engagemang och anser att 
Stockholm stad har gett bra förutsättningar för att detta ska ske. Det har resulterat i att hen 
trivs och är engagerad. Dock för denna intervjuperson så skulle det gå lika bra att arbeta på en 
annan organisation, bara denna organisation ger liknande förutsättningar som Stockholm stad. 
En annan medarbetare talar om ett samhällsengagemang som hen känner vilket styr viljan att 
vara med och påverka samt förbättra samhället. Intervjupersonen säger att bli knuten till eller 
ha ett känslomässigt engagemang till en organisation är inget som passar denne som person. 
 

inte vad de kan göra för mig. Utan för mig är det är viktigast att jag finns där jag 
  

 
En annan intervjuperson anser att engagemang är grundläggande för att kunna utföra sitt 
arbete och att hen inte ser en vits med att vara på arbetet om hen inte är engagerad.  
 
Frihet & ansvar   
I flera av intervjuerna påpekades att det är upp till varje individ att ta reda på information för 
att ansvara för sin egen utveckling samt för att hålla sig uppdaterad i informationsflödet inom 
staden. Detta kallas medarbetarskap och är något som Stockholm stad arbetar med i sin 
organisation.  

 

tar reda på information själv. Man får en introduktion när man börjar i 
Stockholm stad, men se   

 
En annan intervjuperson uttrycker det;  
 

till karriärsklättring)i   
 
Viljan att ta reda på information och hålla sig uppdaterad menar vissa av förskolelärarna visar 
på hur pass engagerad en medarbetare är. Om en anställd är tillräckligt engagerad ser de till 
att anstränga sig för att få den information de behöver genom att exempelvis gå in på 
organisationens hemsida. Vissa nämner dock att om de skulle få ännu mer information 
kommunicerat till sig så skulle nog fler sätta sig in i flera delar av organisationen.  
 
Intervjupersonerna säger att det är viktigt med frihet för att känna ett engagemang. Trots att 
verksamheten är väldigt målstyrd så finns det ändå ett fritt arbete där det går att påverka de 
egna arbetsuppgifterna menar de. Betydelsefullt för att känna engagemang är att det finns 
möjlighet att ta egna initiativ säger en annan medarbetare. Det ska ges tillfälle och utrymme 
för egna tankar och idéer. Detta är något som verkligen är viktigt för denna intervjuperson 
som säger att om detta utrymme skulle begränsas skulle engagemanget minska märkbart och 
denne skulle lämna organisationen.  
 

                                                                                                                      
i  Författarnas tillägg  
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Trygghet  
Intervjupersonerna beskriver på lite skilda sätt en känsla av trygghet att arbeta på Stockholm 
stad. Det handlar om olika sorters trygghet där vissa talar om att det är tryggt med ett stort 
företag i och med anställningstryggheten. De säger att trots ett byte av arbetsplats inom 
Stockholm stad har personen kvar sin tillsvidareanställning. Andra intervjupersoner menar att 
det är just att arbeta kommunalt som ger en trygghet och att många privata företag inte kan ge 
denna trygghet på samma sätt. Detta eftersom kommunala organisationer inte har ett 
vinstintresse och på så vis inte är lika känsliga för marknadens svängningar. En intervjuperson 
menar att det blir en trygghet att arbeta kvar inom Stockholm stad efter att ha arbetat där i 
flera år, genom att denne lärt känna sina kollegor och trivs på arbetet. Andra medarbetare 
menar att Stockholm stad är tryggt eftersom det finns stöd att få av organisationen i svåra 
situationer. De talar om jurister, psykologer och personalarbetare som ger stöd när problem 
uppstår och hjälp när det behövs. 
 

personalavdelning som kliver in och hjälper en, och jobbiga samtal med familjer 
så finns det. Det är en organisation som är väldigt organiserad, strukturerad och 

 
 

Trygghet, säger andra intervjupersoner, kan vara att känna hur organisationen i sin helhet 
fungerar och personalen vet hur det går till på arbetsplatsen. Att inte behöva oroa sig över att 
det fattas personal och att det inte uppstår oklarheter i arbetet ger en trygghet.  

 

att det fungerar. Att jag inte behöver engagera mig i andra delar. Jag kan 
koncentrera mig på det jobbet jag   

 
Samtidigt uttrycker vissa av medarbetarna att de önskar att mer pengar skulle läggas på 
förskolan för att få in fler förskolelärare och minska barngrupperna. En intervjuperson 
beskriver att om barngruppen är för stor kan det leda till stress för att personalen inte hinner 
med allt om ska göras. Det påverkar i slutändan engagemanget negativt. Personen tror att om 
förskolan fick mer resurser skulle engagemanget till Stockholm stad öka eftersom det skulle 
bidra till en känsla av att organisationen gav sina anställda det de behövde. Personalen skulle 
då få de verktyg som behövs för att kunna utföra ett bra arbete.  
 
Utveckling  
Flera av intervjupersonerna talar om utveckling och hur viktigt det är för att känna 
engagemang. Somliga menar till och med att engagemang är utveckling. Intervjuerna visar 
även hur intervjupersonerna värderar organisationens framtidsplaner. De anställda känner att 
organisationen utvecklas och rör sig framåt med en tydlig riktning.   
 

har en plan för det som kommer då är man 
nog inte så engagerad. Så att det (utveckling)i tror jag är jätteviktigt för att man 

  
 

Med utveckling menas både utveckling för organisationen i sig men även personlig utveckling 
för individen. Vad det gäller utveckling i organisationen menar intervjupersonerna att det är 
viktigt att ha mål och en vision för framtiden. Att driva organisationen framåt och se att den 

                                                                                                                      
i  Författarnas tillägg  
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närmar sig de mål som personalen strävar efter och att inte endast arbeta dag för dag eller 
månad för månad. Det betonas att ha framförhållning samt att arbeta proaktivt och målstyrt är 
viktigt för engagemang. 
 

man vara stolt över, självklart. Det är ju inte kul att jobba på ett ställe där det 
inte finns något hopp eller framtidsplaner och ingenting att jobba för 

 
 

Stockholms stad arbetar med Vision 2030 vilket tas upp i flera intervjuer. Visionen innebär att 
sträva mot ett Stockholm i världsklass för att göra Stockholm till världens bästa stad att leva 
och verka i. Majoriteten av de intervjuade tycker att det är en bra vision och att detta leder till 
utveckling. Trots att det ligger långt fram i tiden uppger intervjupersonerna att mål och 
verksamhetsplaner bryts ner till kortsiktigare mål utifrån visionen som gör att det blir en röd 
tråd och helhet i den övergripande planen. Tydligheten anses ge en klar bild av vad som 
förväntas av enheten, arbetsplatsen och till sist individen vilket intervjupersonerna uppskattar. 
En av intervjupersonerna tycker även att stadsdelen är bra på att ta fram utvecklingsområden 
som baserats på utvärderingar vilket ger en tydlig riktning åt förbättringsarbetet.  
 
När det gäller personlig utveckling talar flera av intervjupersonerna om karriärsutveckling 
men inte nödvändigtvis inom samma yrke och arbetsplats. Många ser fördelen med att 
Stockholm stad är en stor och omfattande organisation där det finns möjligheter för den 
medarbetare som vill vidare i karriären. Några av intervjupersonerna menar dock att det inte 
finns möjligheter till att byta yrke inom organisationen men om det skulle finnas det skulle de 
gärna vilja arbeta kvar inom Stockholm stad. Vissa av intervjupersonerna säger likväl att de 
fått chansen att utvecklas och göra karriär och tror att detta gör att det känslomässiga 
engagemanget till Stockholm stad ökar. Med karriärsutvecklingen närmar sig den anställda 
själva kärnan i företaget vilket gör att engagemanget ökar. En medarbetare beskriver att denne 
hade uttryckt en önskan om att få komma högre i organisationen innan sin mammaledighet;  
 

Sen fick jag ta det steget när jag kom tillbaka och då känns det som man blir 
lyssnad på och då vill man också engagera si   

 
Intervjupersonerna talar om betydelsen av en personlig utveckling i sina nuvarande arbeten för 
att känna ett engagemang. Att få verktyg och stimulans för att komma vidare och inte stanna i 
utvecklingen är av yttersta vikt. Intervjupersonerna berättar om nätverk och träffar som de har 
inom Stockholm stad där de har tillfälle att lära sig av varandra. Ett exempel på en sådan träff 
är när personalen var för sig har läst en teoretisk bok inom barnpedagogik och sedan träffas 
för att diskutera boken. En medarbetare menar att det är lättare att ta till sig kunskapen och 
applicera den på det dagliga arbetet vid diskussioner i grupp. Ett annat exempel är 
föreläsningar där Stockholm stad tar in föreläsare som personalen får gå och lyssna på. 
Intervjupersonen säger att detta uppskattas och anser att det är bättre att lägga pengar på 
utbildning än på opersonliga julklappar. 
 

här. Man tar hand om sitt folk som man har tagit in i organisatio   
 
Två av intervjupersonerna berättar att de i dagsläget går en utbildning som Stockholm stad 
betalar vilket de är mycket tacksamma för. En annan medarbetare säger även att hen önskar 
att fler i personalen hade eftergymnasal utbildning inom förskolepedagogik. Hen 
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argumenterar för att detta skulle leda till att arbetet tas till en högre nivå och det blir lättare att 
uppfylla kraven som ställs på personalen inom förskolan. I en av intervjuerna uppdagas att det 
kan finnas svårigheter med att ha en långsiktig kunskapsutveckling i personalstyrkan vilket 
beror på den höga personalomsättningen. Flera andra påpekar även att det finns en brist på 
utbildade förskolelärare och att det är hög omsättningen av personal inom förskolan. 
Medarbetarna förklarar att personalen byter arbetsplats ofta för att snabbare kunna klättra 
lönemässigt.  
 
Tillhörighet & Samsyn  
På frågan om intervjupersonerna känner en tillhörighet till Stockholm stad är det stor 
spridning av svaren. En del av medarbetarna nämner en känsla av gemenskap eftersom alla 
arbetar inom samma organisation trots skilda arbetsuppgifter. En anställd menar att förmåner 
skapar en samhörighet och en känsla av att arbeta inom ett och samma företag. Andra 
intervjupersoner känner inte samma tillhörighet till Stockholm stad där en av dem uttryckte 
det enligt följande; 
 

  
 

efinner sig 
utanför processer som sker på förskolan vilket gör att de är frånkopplade från verksamheten. 
Det är de anställda på förskolan som vet hur det verkligen ser ut i det dagliga arbetet. En 
annan medarbetare säger att de som sitter på en hög position i Stockholm stad inte känner till 
vilka de anställda är personligen och att detta är en omöjlighet på grund av att det är en sådan 
omfattande organisation. 
 

i har de koll på mig. Men inte 
stadshuset, där har de inte riktigt koll på mig. Förutom ett nummer någonstans i 

  
 
En anställd anser att det inte bör bli för anonymt i en organisation och säger att det är önskvärt 
med ett ansikte eller en relation till kollegor och närmaste chefer. Däremot anser personen inte 
att nästa nivå är lika viktigt, det vill säga chefer till närmaste chefen. Det kan emellertid vara 
en fördel att veta hur organisationen är uppbyggd för att förstå helheten säger hen. Ytterligare 
en anställd talar om vikten av att vara delaktig och ha insyn i organisationen för att kunna 
känna ett engagemang. Detta beskrivs; 
 

helheten, organisationen. Att man får möjligheter i att vara delaktig och att man 
är insatt i den (organisationen)ii   

 
Intervjupersonen säger sig vara delaktig i Stockholm stads arbetssätt och organisering tack 
vare hemsidan och visionen. Samtidigt tror medarbetaren att förutsatt att de anställda fick veta 
mer om vad som händer i Stockholm stad i de andra stadsdelarna så skulle gemenskapen 
stärkas. En del av medarbetarna håller med om detta men många framhåller emellertid att de 
redan känner en tillhörighet till de pedagogiska avdelningarna som förskolor och skola och att 
detta är tillräckligt. Det framkommer ur en av intervjuerna att Stockholm stad är bra på att 

                                                                                                                      
i  Författarnas tillägg  
ii  Författarnas tillägg  
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sammankoppla avdelningar genom nätverk, föreläsningar och sammarbetstillfällen. Ett 
exempel på detta är att personal från förskolan ibland träffar personal från skolan.  

 

sin vardag för oss, så att vi vet vad de ska vara beredda på. Alltså så att vi förstår 
 

 
Samma intervjuperson berättar att vad det gäller andra avdelningar utanför förskolan och 
skolan så vet personen inte alls hur de arbetar och vad de strävar mot. Trots detta faktum ser 
intervjupersonen att det finns en koppling mellan de olika verksamhetområdernas mål och 
arbetssätt. Vid tillfällen som exempelvis utbildningar säger hen att det syns att alla anställda 
arbetar mot samma mål. Andra medarbetare betonar även betydelsen av att kämpa 
tillsammans och sträva mot samma mål. Genom att skapa någonting tillsammans bidrar alla 
till helheten och att det går väl för organisationen. 
 

Jag tycker en helhet är viktig. Och helheten är liksom alla vi tillsammans. Och 
med det så kan jag flytta på mig och hjälpa andra, likväl andra kan komma och 

  
 

Det beskrivs av en av medarbetarna att det blir svårt i Stockholm stad att arbeta mot samma 
mål eftersom organisationen är så pass komplex. Intervjupersonen påpekar dock att trots att 
ett företag är stort kan personalen ändå arbeta mot samma mål. Eftersom Stockholm stad har 
enheter som arbetar inom så skilda områden så tror hen att det gör att målsättningarna skiljer 
sig mycket från varandra. Detta leder till en minskad känsla av tillhörighet i hela 
organisationen som istället begränsas till förskolan och enheten. Det skiljer sig mellan 
intervjupersonerna i hur pass betydelsefullt de tycker att tillhörighet är. En anställd menar att 
det är viktigt för denne som person att känna tillhörighet i alla typer av sällskap och tillfällen. 
En annan påpekar att en organisation inte ska vara som en familj utan att det är yrkesrollen i 
så fall som ska passa in i organisationen.  
 
Åtskilliga intervjupersoner talar om fördelen med en samsyn i organisationen där en person 
menar att med en samsyn blir det lättare att nå gemensamma mål. Intervjupersonen menar att 
det är viktigt 
liknande synsätt. 
 

om man har en gemensam grund att stå på. Än om du tycker på det sättet, en 
annan tycker på det sättet och jag gör på det här sättet och så ska vi hela tiden 
hålla på och jämka och dra i varandra. Då blir det ju sämre för barnen, det blir 

 
 

Denna samsyn behöver inte finnas inom hela organisationen säger intervjupersonen eftersom 
det är en så komplex organisation men lämpligen inom varje enhet. Om enheten har ett 
synsätt att arbeta utifrån kan arbetssökande välja den arbetsplatsen för att deras arbetssätt och 
syn på barnpedagogik är i linje med den. Om personen inte passar in på enheten tycker 
intervjupersonen att det är bättre att välja en annan arbetsplats. Med en gemensam grund att 
stå på tror personen att det går att komma längre i arbetet med barnen. Dessa åsikter får 
medhåll från en annan medarbetare som menar att personalen måste arbeta i en likvärdig 
anda. För att få en stor drivkraft i arbetet är en samsyn kring arbetssättet viktigt. I andra 
intervjuer talas det dessutom om Vision 2030 och det positiva med att ha ett mål och en 
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riktning trots att det ligger långt fram i tiden. Svaret på frågan om visionen känns avlägsen 
besvaras; 
 

tiden. Men det känns ändå ok. Att det är någonting som vi strävar efter 
 

 
En medarbetare tycker att Stockholm stad vill få ihop organisationen till en helhet genom 
arbetet med visionen, vilket denne upplever som positivt.  
 
Ledarskap  
Flertalet intervjupersoner tar upp i intervjuerna att för ett engagemang är det är viktigt att ha 
bra och stöttande chefer som ger sina anställda resurser för detta. I denna kontext säger en 
medarbetare att chefen har en stor inverkan på engagemang och är den som får personalen att 
må bra i organisationen. Det talas i intervjuerna om en önskan att ha en tydlig chef som utger 
förtroende, engagerade chefer och om drivande chefer som ser till att saker blir gjorda. En 
intervjuperson berättar att det kan vara svårt om den anställda och den närmsta chefen inte har 
en samklang från början och hur detta kan leda till problem. Intervjupersonerna uttrycker att 
det är viktigt att sträva åt samma håll som sin chef och känna att organisationen vill satsa på 
en.  
 
Majoriteten av de intervjuade säger att de är nöjda med sin chef och ledarskapet på deras 
enhet i Stockholm stad. De säger att chefen är väldigt bra och att de har personer på 
chefspositionerna inom stadsdelen som har en framtidssträvan.  
 

massa saker men att det händer saker, att man vill någonting, att man är påväg 
  

 
Feedback och uppskattning lyftes även fram i flertalet intervjuer som betydelsefullt för 
engagemang. Att få växa, bli utmanad och känna sig betydelsefull i arbetet säger en 
intervjuperson är engagemangshöjande och beskriver hur detta kan komma från chefen.  

 
Jag tänker på hur min chef satsar på oss. Att vi får gå ledarskapsutbildningar 

och vi får ha heldagar i ledningsgruppen och att man känner sig betydelsefull. 
  

 
Det berättas att många är nöjda med ledningen samt hur deras chefer alltid backar upp dem i 
svåra situationer. En person säger att det är cheferna som ger dem de förutsättningar som 
behövs och att det gör att denne trivs bra på arbetsplatsen.  

 
Det är cheferna som fångar upp och sedan sätter in det som behövs för att vi ska 

  
 
Stolthet  
Att känna stolthet för sin arbetsgivare är något som flera av intervjupersonerna betonar är 
viktigt för ett engagemang. En av intervjupersonerna anser att det är naturligt att känna en 
stolthet för sin arbetsgivare, oavsett företag, om det inte är så att den anställde känner sig 
väldigt missnöjd. De flesta av intervjupersonerna beskriver att Stockholm stad har ett starkt 
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varumärke och att de är stolta att vara en del av organisationen. En person berättar om hur 
denne såg företagets logotyp ute på en promenad och en känsla av stolthet infann sig.  
 

g kände igen mig på något sätt. Att det blev någon form 
av stolthet i det. Det finns en viss tillhörighet man känner i den (logotypen)i   

 
En medarbetare menar att dennes stolthet bottnar i att Stockholm stad vill utvecklas och bli en 
stad i världsklass, vilket är inkluderat i Vision 2030. Att organisationen har en vilja att komma 
längre. En annan intervjuperson säger sig känna en stolthet i att bo i själva staden eftersom 
denne anser att det är en vacker stad. Det talas även om en hög kvalité i verksamheten och att 
personalen mår bra och att kunderna är nöjda, vilket har visat sig i undersökningar som görs 
regelbundet. En annan medarbetare säger att Stockholm stad har många ögon på sig och 
därför måste göra ett bra jobb, att väldigt många människor på ett eller annat sätt har en 
koppling till organisationen. Dock menar några att det hade varit lättare att känna stolthet i en 
mindre organisation.  

 

samarbete och vi är stolta över att jobba här på (enhetens namn)ii. Sen i och med 
att det blir jättestort, så är det ju supersvårt att tala för en förskola från västerort 
till söderort. Men överlag tror jag att förskolorna håller väldigt hög kvalitet i 

  
 

Som arbetssökande, berättar vissa av medarbetarna, är det positivt att organisationen har ett 
bra rykte för att personal ska välja att söka sig till den. Som anställd är det väsentligt med ett 
gott rykte för att vilja stanna kvar på arbetsplatsen samt för att känna en stolthet i att arbeta 
där.  
 

Det är klart att det skulle vara kul att jobba på en förskola som man visste hade 
ett topprykte. För visst hade man själv jobbat dit, för att få det så. Att alla visste 
att denna förskola var bra och att det var ett bra rykte, då skulle man själv känna 

  
 
Denna medarbetare menar att det skulle vara en fördel med ett gott rykte för dennes 
arbetsplats eftersom personen tror att många ser ner på förskoleyrket. Med ett positivt rykte 
kring organisationen skulle det kompensera upp för det negativa. En annan medarbetare 
menar att ett rykte är viktigt för att denne inte skulle ta en anställning på en organisation som 
hen inte hört talas om eller fått information om. Medarbetaren vill veta att det är en 
fungerande arbetsplats innan en anställning skulle ske.   
 

  
Följande avsnitt behandlar den tredje frågeställningen om HR-avdelningens inverkan på att 
höja det känslomässiga engagemanget.  
 
HR-avdelningen på denna stadsdelsförvaltning arbetar med stöd till cheferna inom förskola, 
fritid, äldreomsorg och socialtjänst. Genom att vara ett chefsstöd menar HR-avdelningen att 
de är med och skapar engagemang. Chefsstödet kan innebära att hjälpa till i rekryteringar, 
personärenden, arbetsrättstvister och liknande. Det innefattar även att följa upp mätresultat 
från medarbetarnas skattning av chefernas kommunikativa förmåga samt att ha efterföljande 
                                                                                                                      
i  Författarnas tillägg  
ii  Författarnas tillägg  
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coachande samtal med dem. I resultat som blivit låga sätts en strategi för vad denna chef 
behöver förbättra och hur detta ska genomföras.  
 
HR-avdelningen upplever att många anställda på Stockholms stad är väldigt engagerade. De 
menar att medarbetarna ser sitt uppdrag som viktigt genom att de ger service till medborgarna.  
 

samhällsengagemang och vill att samhället blir bättre. Att man vill ta 
skattemedlen och ge det tillbaka till medborgarna på något vis, att man har 

  
 
HR-avdelningen tycker att det är viktigt att ha en god personalpolitik. De anser att alla ska 
uppleva att vart de än arbetar blir anställda behandlade likadant. Det ska vara samma regler 
och bemötande oberoende av vem personen är. En av intervjupersonerna säger;  
 

har inte alltid varit så för att detta är en ganska hierarkisk organisation av 
tradition. Det är någonting som vi jobbar mycket med hela tiden, vi måste hålla 

  
 
Stockholm stad har inga enhetliga eller gemensamma värdeord vilket HR-avdelningen tror 
skulle vara bra för organisationen att ha. De säger att organisationen bör arbeta med att 
uppdatera värdeorden för att sedan kommunicera ut dessa på ett tydligt sätt. Att arbeta med 
värdeorden tror HR-avdelningen är en potentiell engagemangshöjande åtgärd. I en av 
intervjuerna sägs det;  
 

tt det är viktigt. Att det skulle kunna höja engagemanget avsevärt med 
  

 
Det sades även i intervjuerna med HR-avdelningen att medarbetare behöver känna att de kan 
komma till sin rätt i en organisation samt ha ett förtroende för ledningen. En av 
intervjupersonerna inom HR-avdelningen sa att känslomässigt engagemang kommer ur en 
känsla av delaktighet.  
 

a 
arbete. Att det inte är styrt och formstöpt. Jag tror att utan handlingsutrymme så 

  
 
Intervjupersonen tror att om en medarbetare har möjligheten att påverka, har 
handlingsutrymme samt upplever att vad denne gör är viktigt leder det till engagemang. Inom 
staden arbetar de mycket med att lägga ut ansvar på de som arbetar för att de vet bäst hur 
processer och arbetsuppgifter ska utvecklas. Att den anställde ska ta ansvar för sitt arbete och 
sin utveckling är, som tidigare nämnts, så kallat medarbetarskap. HR-avdelningen menar att i 
arbetet med medarbetarskap måste det finnas förutsättningar för att kunna ta detta ansvar. De 
säger även att organisationen ständigt arbetar med förbättringar av arbetsuppgifter vilket 
innebär en v
kompetensutveckling som inte alltid behöver innebära att personalen åker iväg på kurs.  
 

organisation. Att man i   
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HR-avdelningen har undersökt orsaken till att det är en hög personalomsättning och upptäckt 
att det inte vanligtvis beror på att personen vill sluta. Oftast beror det på förändrade 
familjeförhållanden som gör att den anställde måste flytta. Här tror HR-avdelningen att 
Stockholm stad som organisation kan vara mer flexibel i bemötandet av medarbetarnas 
ändrade livssituationer för att undvika att de slutar.  
 
Avslutningsvis sa HR-avdelningen att engagemang finns i tre olika nivåer; medarbetarskap, 
ledarskap samt organisation. Ett förbättringsområde är att göra strategier för HR-processer 
genom hela staden mer enhetliga. De skulle önska att processer som kompetensförsörjning, 
rekrytering, kultur och värdeord skulle bli tydligare och enhetligare i hela organisationen. De 
skulle vilja att dessa arbetsuppgifter skulle ligga mer på dem i HR-avdelningen än på 
cheferna. De anser att Stockholms stad arbetar mycket med visionen vilket är bra, dock är det 
även viktigt att kommunicera ut till de anställda vad som förväntas av dem, alltså vad som 

-avdelningen säger att organisationen inte endast bör ge 
ut ansvar till individen om de inte säkrat att personalen har förutsättningar för att ta detta 
ansvar först. HR-avdelningen säger utifrån egen erfarenhet att det går även i större 
organisationer att ha en tydlig linje och en kultur som skapar gemenskap. Genom tydlighet 
och enhetlighet blir Stockholm Stad mer som en organisation vilket HR-avdelningen tror att 
de skulle ha allt att vinna på, inte minst vad gäller engagemang.   
 
 

Diskussion  
 

är viktigt för en anställd inom Stockholm stad för att känna ett känslomässigt engagemang 

organisationen Stockholm stad i sin helhet eller blir engagemanget riktat mot arbetsplatsen 
-avdelningen arbeta med att gynna det känslomässiga 

teman som analysen gav, vilka var; Identitet, Frihet och Ansvar, Trygghet, Utveckling, 
Tillhörighet och Samsyn, Ledarskap samt Stolthet. Diskussionen avslutas med reflektioner 
kring frågeställningarna. Förskolepedagoger/arbetsledare benämns i diskussionen som 
intervjupersoner och anställda från HR-avdelningen för HR-avdelningen.  
 
Identitet  
Intervjupersonerna talar om en yrkesstolthet och ett engagemang att få arbeta för barnen, 
däremot tycks inte detta engagemang sträcka sig till Stockholm stad. Det är arbetet i sig som 
är den centrala engagemangshöjande faktorn inte i vilken organisation arbetet utförs. 
Yrkesengagemanget kan dock gynna en högre grad av AOC då det finns en positiv korrelation 
mellan variablerna (Morrow, 2011). Flynn och Schaumberg (2012) visade även i sin studie att 
personer som tenderar att känna positiva emotioner i allmänhet tenderar att även känna 
positiva känslor till företaget. Av den anledningen kan det finnas ett syfte med att tillvarata 
personalens starka personliga engagemang för att sedan försöka överföra denna känsla även 
till Stockholm stad som arbetsgivare.  
 
Även värderingar nämner intervjupersonerna är viktigt men de ser dessa som självklara för att 
det handlar på Stockholm stad om likabehandling av människor. Värdeord var inte något 
intervjupersonerna kunde återge direkt utan de hade endast en känsla av att det handlade om 
likabehandling. Paralleller kan dras till vad Allen och Meyer (1991) menar vara 
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bekvämlighetskategorin som gör att de anställda känner sig bekväma i organisationen. På 
Stockholm stad ser de värderingar som ett krav för att vara bekväma i organisationen men det 
är kanske inget som höjer deras känsla av AOC. HR-avdelningen tror däremot att värderingar 
skulle kunna bidra till engagemang om det blev mer enhetligt och tydligt i hela Stockholms 
stad.  
 
Frihet och ansvar   
Att Stockholm stad arbetar med medarbetarskap återspeglas i intervjuerna när de anställda 
nämner att det är mycket eget ansvar gällande egen utveckling. Det kan dock diskuteras hur 
väl tankar om medarbetarskap sammanfaller med begreppet AOC. Medan AOC fokuserar på 
det band som finns mellan en organisation och en anställd (Morrow, 2011) belyser 
medarbetarskapet individens egna ansvar för sin utveckling. Utifrån detta bör det kunna antas 
att om en individ försöker att utveckla sig själv på bästa sätt kan det innebära en starkare 
koppling till sin karriär och en svagare koppling till organisationen. En bra utveckling för 
personen kan till och med innebära att den anställde lämnar organisationen. Vidare menar 
HR-avdelningen att vid arbete med medarbetarskap måste det finnas förutsättningar för att 
kunna ta detta ansvar. En anställd kan inte kräva en utbildning som denne inte vet existerar 
exempelvis. Organisationen bör visa vilka möjligheter som finns samt upplysa om var mer 
information kan inhämtas.   
 
I intervjuerna påpekas att det finns en stor frihet i arbetet på Stockholm stad. Allen och Meyer 
(1997) säger att tidigare forskning menar att frihet i arbetet skapar ett känslomässigt 
engagemang. Även autonomi leder till ökad AOC säger Allen och Meyer (1991). De 
inkluderar även deltagande i beslut samt utrymme för idéer hos personalen som bidrag till 
AOC. Detta stämmer väl överens med vad HR-avdelningen på Stockholm stad nämner om att 
engagemang bland annat kommer från att ha ett handlingsutrymme.  
 
Vidare har egenskapen conscientiousness visat på ett samband med AOC och denna egenskap 
innefattar bland annat att individen är ansvarstagande (Erdheim, Wang & Zickar, 2006). Detta 
indikerar att genom rekrytering av medarbetare som har en hög grad av detta 
personlighetsdrag kan leda till högre AOC. Att rekrytera personer med hög grad av 
conscientiousness skulle även kunna gynna Stockholms stads arbete med medarbetarskap i 
och med att personen är ansvarstagande.  
 
Trygghet  
Intervjupersonerna talar om en trygghet de känner genom att arbeta inom Stockholm stad och 
denna trygghet uttrycks på skilda sätt. Organisationen Stockholm stad upplevs i sin helhet 
som opersonlig och ogreppbar av de anställda fast samtidigt leder även storleken på 
organisationen till en känsla av trygghet. Det talas om att det finns personalresurser som 
hjälper och stöttar i svåra situationer inom Stockholm stad. Det skulle kunna kopplas till 
tidigare studier som har visat att organisatoriskt stöd gynnar AOC (Allen & Meyer, 1997; 
Morrow, 2011). I Stockholms stad är HR-avdelningen en del av detta som ger stöd till 
medarbetarna samt deras chefer. Allen och Meyer (1991) menar emellertid att dessa aspekter 
ingår i bekvämlighetskategorin som skapar en känsla av att vara bekväm i organisationen men 
eventuellt inte höjer känslan av AOC. En möjlig hypotes utifrån detta är att trygghetskänslan 
behövs för att känna ett känslomässigt engagemang, dock inte per automatik höjer den. Detta 
kan även gälla resurser som kan vara ett krav men inte nödvändigtvis är en 
engagemangshöjande åtgärd. Vissa intervjupersoner talar om att det är tryggt eftersom 
organisationen i sin helhet fungerar vilket även resultat från tidigare forskning visat är kopplat 
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till AOC. Osäkerhet och konflikter inom arbetat har visats sig sänka graden av AOC (Allen & 
Meyer, 1997) medan organisatorisk pålitlighet ökar AOC (Allen & Meyer, 1991).  
 
Utveckling  
Intervjupersonerna anser att utveckling i organisationen är viktigt samt att ha gemensamma 
mål som Vision 2030 att sträva mot. Flera av intervjupersonerna menar att om de inte får 
chans till utveckling kommer de förmodligen att lämna organisationen. Genom att 
intervjupersonerna är förskolepedagoger innefattar deras dagliga arbete att gynna barnens 
utveckling. På så vis kan det vara extra viktigt för dem att även själva få utveckling i sitt 
arbete för att kunna ge bästa möjliga utveckling till barnen. Intervjupersonerna syftar på en 
utveckling i organisationen, att personligen växa samt att utvecklas i karriären. På liknande 
sätt visar forskning att befordring är kopplat till känslomässigt engagemang (Allen & Meyer, 
1997) samt utbildning (Allen & Meyer, 1997; Morrow, 2011). I intervjuerna framkommer det 
att de anställda anser att Stockholm stad satsar på utveckling där några av intervjupersonerna 
till och med får sin utbildning betald av organisationen. Detta uppskattas av personalen, dock 
betyder inte detta att graden av AOC ökar. Som Allen och Meyer (1997) menar är det 
perceptionen hos de anställda som är det centrala. Om en utbildning leder till ökad kompetens 
och självkänsla kan detta leda till AOC, men det kan likväl leda till andra typer av OC eller 
inte påverka engagemanget överhuvudtaget. I och med arbetet med medarbetarskap kan det 
antas bli upp till varje person att ta ansvar för sin utveckling. HR-avdelningen skulle kunna 
bidra med är att se till att det finns attraktiva utbildningar för de anställda samt se till att de 
anställda vet om att dessa finns. 
 
Tillhörighet och samsyn  
Genom att Stockholm stad arbetar med Vision 2030 bidrar det till en samhörighet i 

-
stad vilket medarbetarna anser beror på organisationens storlek. Flera av intervjupersonerna 
säger att det inte behövs en känsla av tillhörighet till Stockholm stad i sin helhet utan att det 
räcker med att ha en tillhörighet och samsyn med de närmsta kollegorna på arbetsplatsen. 
Begreppet AOC handlar om huruvida individen identifierar sig med organisationen samt är 
involverad och deltagande i organisationen (Allen & Meyer, 1990). Involvering, identifiering 
och deltagande beskriver intervjupersonerna att de får från enheten samt att det finns en 
samsyn vilket bidrar till en känsla av tillhörighet inom enheten. Dock tror intervjupersonerna 
att det är nästintill omöjligt att få en enhetlighet i hela Stockholm stad på grund av storleken, 
de olika yrkeskategorierna samt komplexiteten i organisationen. Stockholm stads olika 
verksamheter är emellertid geografiskt sett nära beläget vilket skulle kunna underlätta en 
enhetlighet. HR-avdelningen menar även att det går att skapa en sammanhållning trots 
svårigheterna.  
 
Ledarskap  
Intervjupersonerna betonar betydelsen av en bra chef för ett ökat engagemang. På liknande 
sätt menar Allen och Meyer (1997) att ledarens omtanke samt stöttning från chefer ökar AOC. 
Morrow (2011) menar även att ledarskapsstilen påverkar, med en ökning av AOC, då en 
ledare sprider inspiration, vision och hoppfullhet. 
 
Stockholm stad ger cheferna på enheterna stort utrymme och intervjupersonerna ger ett 
intryck av att vara nöjda med sin chef. I och med att cheferna får detta utrymme kan det anses 
att det läggs stor vikt på personen som innehar chefspositionen. Med fel person på positionen 
kan medarbetarnas tillfredställelse samt graden av AOC dramatiskt sänkas. Däremot innehar 
HR-avdelningen en stöttande funktion mot chefer samt även en kontrollfunktion. Denna 
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kontrollfunktion innebär att HR-avdelningen följer upp skattningar som har gjorts på chefer 
och märker då när en chef inte passar på sin tjänst. Det kan dock diskuteras om detta räcker 
eller om det skulle behövas fler åtgärder som gör att inte engagemanget inte i hög grad står 
och faller på en person som innehar chefspositionen. Stockholm stad skulle eventuellt vinna 
på att få medarbetarna att känna starkare engagemang för flera funktioner inom 
organisationen.  
 
Återkoppling och uppskattning anser vissa intervjupersoner vara betydande. Allen och Meyer 
(1997) skriver att graden av AOC sjönk då nyanställda i början av karriären fick mycket 
negativ feedback, dock sätts större vikt vid känslan av rättvisa vad gäller feedback för de 
anställda senare i karriären. Rättvisa är dock ingenting som nämns i intervjuerna. Detta skulle 
kunna bero på att intervjupersonerna inte upplever orättvisa eller att de inte kopplar rättvisa 
till deras känsla av engagemang. 
 
Stolthet  
Intervjupersonerna talar mycket om en stolthet att arbeta för Stockholm stad. Dock återfinns 
ingen koppling mellan stolthet och AOC i den tidigare forskningen. Det som emellertid 
nämns är att om en arbetssökande får realistiska förväntningar på arbetet och arbetsplatsen 
innan en anställning påbörjats kommer detta att gynna AOC (Allen & Meyer, 1997; Morrow, 
2011). Detta kan kopplas till det så kallade psykologiska kontraktet som innebär att 
förväntningar som den anställde och organisationen har på varandra (Statt, 2004). 
Intervjupersonerna nämner inte förväntningar som en viktig faktor för ett känslomässigt 
engagemang. Dock tycker medarbetarna att det vore en fördel om Stockholm stad hade ett 
ännu bättre rykte och att de då skulle bli mer stolta. Att arbeta med organisationens varumärke 
för att skapa ett gott rykte kan vara en bra strategi för att attrahera medarbetare till 
organisationen (Parment & Dyhre, 2009). Det kan även vara en bra strategi för att behålla 
redan befintlig personal eftersom de på så vis känner en stolthet och därför vill stanna kvar i 
organisationen. Stolthet kan i och med detta antas ha en positiv effekt på medarbetarnas 
känslomässiga engagemang.  
 
Slutsats  
Syftet med denna studie har varit att få en bild av vad känslomässigt engagemang kan vara, 
om det fanns, samt hur det kunde gynnas hos en av Sveriges största arbetsgivare. Trots 
komplexiteten i organisationen med olika yrkeskategorier samt politisk styrning har resultatet 
visat att det finns ett känslomässigt engagemang, dock på olika nivåer i organisationen. Vi 
upprepar våra frågeställningar och presenterar några avslutande reflektioner nedan.  
 

Vad är viktigt för en anställd inom Stockholm stad för att känna ett känslomässigt 
engagemang (AOC) till organisationen?  
Den tematiska analysen av intervjuerna i denna studie visar att identitet, frihet och ansvar, 
trygghet, utveckling, tillhörighet och samsyn, ledarskap samt stolthet är viktigt för att en 
anställd inom Stockholm stad ska känna känslomässigt engagemang. Resultatet visar att den 
mest betydande faktorn för AOC i Stockholms stad är utveckling eftersom intervjupersonerna 
betonar både organisationens samt sin egen utveckling. Det kan bero på att yrket som 
förskolelärare handlar om att ta hand om barnens utveckling och för att kunna göra det på 
bästa sätt vill den anställde utvecklas själv i sin profession. Eftersom den yngre generationen 
är intresserad av att göra karriär (Parment & Dyhre, 2009) gör även detta att utveckling blir en 
viktig komponent för att binda medarbetaren till organisationen. Därför kan det vara en god 
idé för Stockholms stad att i ännu större utsträckning arbeta med kompetensutveckling internt. 
Temat ledarskap är även betydande för de anställda på Stockholm stad för att känna AOC. De 
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flesta beskriver under detta tema att de har en bra chef, med liknade synsätt som stöttar dem. 
Samsyn tycker många är viktigt att ha med sin chef och kollegor för att få ett engagemang till 
arbetet som de utför tillsammans. Vidare genom intervjuerna med förskolelärarna i Stockholm 
stad har vi förstått att yrket som förskolelärare ger en stark identitet. Detta skulle kunna 
medföra att identiteten till organisationen minskar genom exempelvis ett engagemang till att 
arbeta för Sveriges barn. I dessa fall spelar arbetsplatsen mindre roll utan själva yrket är 
viktigare. En organisationsidentitet kan dock byggas upp genom att ge förutsättningar för 
engagemang. Dessa kan vara förutom ledarskap, samsyn och utbildning våra andra teman; 
frihet, ansvar, trygghet samt tillhörighet. En stor organisation som Stockholm stad har stora 
möjligheter för att kunna erbjuda många och bra förutsättningar.  
   

Känner personalen ett känslomässigt engagemang (AOC) till organisationen 
Stockholm stad i sin helhet eller blir engagemanget riktat mot arbetsplatsen eller yrket?  
Vi har sett att känslomässigt engagemang kan gynnas av flera olika arbetsfaktorer och att det 
kan räcka för individen att få det från arbetskollegor i sin närhet. I intervjuerna framkom att 
de anställda inom förskolan kände en koppling till enheten där de arbetade men inte till 
Stockholm stad i stort. HR-avdelningen menade att organisationen skulle vinna på att få en 
mer enhetlig syn i hela organisationen och att det är möjligt att skapa en samhörighet. Utifrån 
resultatet har vi sett att medarbetarna redan har ett starkt engagemang till enheten och därför 
kan det ifrågasättas vilka fördelar organisationen får av att de anställda känner ett starkt 
känslomässigt engagemang till hela Stockholm stad. De goda effekterna med AOC som ökad 
ansträngning, ökad arbetstillfredsställelse samt mindre frånvaro (Morrow, 1993, refererat i 
Morrow, 2011) får organisationen i vilket fall då medarbetarna känner engagemang till 
enheten. Den fördel Stockholm stad får genom ett ökat AOC till organisationen i stort är att de 
anställda blir mer benägna att stanna kvar i organisationen, då det finns en koppling mellan 
AOC och personalomsättning (Allen & Meyer, 1990; Hwang & Hopkins, 2012). Det skulle 
vara positivt eftersom det finns en brist på förskolelärare och att då behålla sina anställda 
inom organisationen medför en minskning av nyrekryteringar. Eftersom Stockholm stad 
utbildar sina anställda dels via föreläsningar men även genom betald utbildning är det även 
positivt att behålla kompetensen inom organisationen. HR-avdelningen nämner att en av de 
stora anledningarna till att personalen slutar är förändrade familjeförhållanden som gör att de 
måste flytta. Om då Stockholm stad blir mer som en och samma organisation kanske de 
anställda inte behöver säga upp sig vid en flytt utan kan arbeta kvar på en ny förskola inom 
Stockholm stad. Med ett sådant förhållningssätt kan det underlätta för rotering av personal där 
förskolorna kan vara mer behjälpliga att rycka in på en annan förskola utanför enheten. Detta 
skulle kunna öka effektiviteten och flexibiliteten i hela organisationen.   
 

Hur kan HR-avdelningen arbeta för att gynna det känslomässiga engagemanget 
(AOC) hos medarbetarna?  
Tidigare forskning visar att känslomässigt engagemang handlar om en vilja att vara kvar i 
organisationen. Denna vilja beror bland annat på involvering, delade värderingar samt 
identifikation (Allen & Meyer, 1990). Inom Stockholm stad skulle arbetet med 
medarbetarskapet och det egna ansvaret kunna gynna en känsla av involvering. Detta genom 
att personalen känner sig involverade och fria i beslutsfattning gällande sina arbetsuppgifter 
på förskolan. Värderingar ses som en självklarhet för medarbetarna och detta område skulle 
kunna utvecklas, vilket HR-avdelningen skulle kunna vara en del av. Värderingarna kan röra 
barnpedagogik, politisk ideologi om att inte vara vinstdrivande, likabehandling samt 
mångkultur. HR-avdelningen på denna enhet skulle vilja vara med och bidra till att en 
organisationsidentitet skapas genom enhetliga processer som kan bidra till en tydlig profil för 
företaget. Detta skulle göra att förändringar skulle få mer genomslagskraft och att anställda 
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bättre skulle veta vad som är önskvärt beteende i organisationen. Att skapa denna enhetlighet 
kunde möjliggöras genom att ha tydliga värderingar som i sin tur utvecklas till en 
företagskultur, detta ger ramar för varje medarbetare att luta sig mot. Identiteten som 
förskolelärare verkar vara stark vilket även för med sig en stolthet för det arbete som utförs. 
Stockholm stad skulle kunna dra nytta av engagemanget i yrket och arbetet som en offentligt 
anställd känner. Detta ger en stolthet, ett engagemang och en känsla av att göra något 
värdefullt tror HR-avdelningen. Att arbeta inom offentlig sektor kan även det ge ett starkt 
engagemang vilket vi tycker Stockholm stad drar nytta av genom att arbeta med Vision 2030; 
ett Stockholm i världsklass. Genom att känna engagemang till att göra något värdefullt och ge 
tillbaka värde av högsta kvalitet till medborgarna i staden, vem vill inte då arbeta för ett 
Stockholm i världsklass?   
 
Metoddiskussion  
En gatekeeper som var i en ledande position valde ut intervjupersonerna som skulle ingå i 
studien. Detta kan ha gjort att gatekeepern valde ut intervjupersoner som denne visste var 
positiva till Stockholms stad vilket kan ha gett en fördelaktig bild av organisationen. Att ha en 
gatekeeper kan vidare eventuellt ha påverkat att intervjupersonerna inte vågade vara helt 
ärliga då de kanske inte kände att de kunde vara helt anonyma. Vi kan garantera att vi 
behandlat materialet konfidentiellt men vi kan inte garantera anonymitet. Detta eftersom vår 
gatekeeper vet vilka som deltagit i intervjuerna samt vissa av kollegorna då intervjuerna 
utfördes på förskolorna. Eftersom vi endast intervjuade två personer från HR-avdelningen kan 
anonymiteten hos dem blivit hotad. En annan aspekt är att intervjuguiden innehöll teman, 
vilket kan ha påverkat att dessa uppfattats som viktiga för intervjupersonerna samt kan ha 
styrt deras svar. Detta har vi dock försökt undvika genom att inte vara för bundna av 
intervjuguiden och istället ställa följdfrågor utifrån vad intervjupersonen tog upp.  
 
I kvalitativ metod står validitet för kvalitet, trovärdighet och meningsfullhet vilket kan sägas 
vara undersökningens vetenskapliga värde (Langemar, 2008). I utförande av en rapport är det 
viktigt att tänka på öppenhet i process och förhållningssätt, närhet och distans samt 
systematisk analys. Begrepp och kriterier som är viktiga när man ska värdera kvalitativ 
forskning är; förankring i data, kvalitativ generaliserbarhet, meningsfullhet och användbarhet, 
koherens, perspektivmedvetenhet och reflexiv validitet, överensstämmelse, samstämmighet, 
instämmande och replikerbarhet (Langemar, 2008). Vi har under hela studien haft en 
medvetenhet om vårt eget perspektiv och har därför haft en strävan om att inte ha ledande 
frågor eller lägga in egen tolkning i våra intervjupersoners svar. Därför anser vi att materialet 
som presenteras i denna studie har förankring i data. Vi anser att vårt material bidrar till att 
komplettera den forskning som finns då majoriteten varit kvantitativ. Genom den kvantitativa 
forskningen är vi medvetna om att flertalet variabler påverkar AOC och med denna kunskap 
ville vi få en insyn hur detta ser ut i en svensk stor och komplex organisation. Vi har med 
denna studie velat bredda forskningen med den djupare förståelsen som kvalitativ metod kan 
ge utifrån den organisation vi valt samt HR-avdelningens del i AOC. Kvalitativ metod ger en 
tydligare och mer nyanserad helhetsbild. Med semistrukturerade intervjuer gavs målgruppen 
en större frihet i svaren vilket möjliggör att få en djupare inblick i hur intervjupersonerna 
resonerar genom möjligheten att ställa följdfrågor. En del av vårt syfte var att undersöka en 
stor och komplex organisation som Stockholm stad och förstå hur de blir engagerade och 
känslomässigt bundna till organisationen och om detta ens är möjligt. Därför anser vi denna 
studie vara meningsfull som ett komplement för djupare förståelse av känslomässigt 
engagemang och med en annan infallsvink än tidigare forskning. Vår ambition har varit att få 
fram ett valitt resultat och vi har genomgående i de olika delarna och processerna haft ett 
tillvägagångssätt som gynnar sökandet av en djup förståelse. Kvalitativ generaliserbarhet 
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syftar till att bedöma huruvida resultatet i studien kan generaliseras till den population och det 
aktuella ämnet som berörs. Vi har endast undersökt en statsdel inom Stockholm stad och vi 
förstår utifrån intervjuerna att det skiljer sig avsevärt hur arbete och organisering ser ut 
beroende på stadsdel. Därför kan inte en generalisering göras till de andra delarna inom 
Stockholm stad. Det är emellertid inte heller det som är syftet med en kvalitativ studie där det 
istället handlar om att förstå intervjupersonernas livsvärld. Genom att använda kvalitativ 
metod anser vi ha fått ett mer nyanserade svar som sätter känslomässigt engagemang och vad 
som är viktigt i ett bredare sammanhang.   
 
Förslag på vidare forskning  
Vidare forskning skulle kunna komplettera med att undersöka fler enheter eller 
yrkeskategorier inom Stockholm stad för att jämföra med resultatet ur denna studie. Detta 
eftersom det troligtvis kan skilja sig mellan olika stadsdelar och yrken. Att även få mer av 
chefernas perspektiv på känslomässigt engagemang skulle vara intressant för att inkludera 
hela ledet från arbetsgivare till medarbetare i Stockholms stad. Sedan framkom det ur 
intervjuerna med HR-avdelningen att det finns företag med en stark sammanhållning i hela 
organisationen trots ett lika stort antal anställda som Stockholm stad. Intressant vidare 
forskning skulle vara att undersöka ett större företag där det finns ett känslomässigt 
engagemang till organisationen hos de anställda för att jämföra mot denna studies resultat.  
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Appendix  
 
Intervjuguide medarbetare  
Vi kommer från Stockholms universitet och gör ett examensarbete om engagemang till 
organisationen. Vi har några frågor till dig som handlar om engagemang till Stockholm stad. 
Intervjun kommer ta ca 45 minuter och vi kommer spela in konversationen, denna inspelning 
kommer bara vi två att lyssna på. Allt du säger här är anonymt och inget du säger kommer 
kunna kopplas till dig som person. Intervjun är frivillig så du kan avbryta när du vill.  

 Kan du berätta lite kort om dig och ditt arbete?  
 Hur länge har du arbetat på Stockholm stad?  
 Vad betyder det för dig att vara engagerad till en organisation? Vad anser du vara 

organisationen? Förskolan här? Stockholm stad i stort...?  
 Vad är viktigt för dig för att känna detta engagemang till en organisation, i detta fall 

till Stockholm stad?  
 Vi har funderat på engagemang på ett djupare plan, så kallat känslomässigt 

engagemang till organisationen. Som när två personer möts så kanske deras 

individ och en organisation också? Vad påverkar det? Varför?  
 Vad skulle detta känslomässiga engagemang kunna vara? Tror du att du skulle kunna 

bli känslomässigt engagerad? (En positiv känsla? Koppling?)  
 Vad skulle vara viktigt för dig för att känna ett känslomässigt engagemang till en 

organisation? Vad pratar vi om, förskolan/Stockholm stad? Känner du dig 
känslomässigt bunden till Stockholms stad/förskolan? Varför/Varför inte?  

 Har Stockholms Stad en personlig betydelse för dig? Vad tror du påverkar detta?  

http://www.stockholm.se/OmStockholm/Budgetforslag-2012/Arsredovisning/
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 Om Stockholms stad ställs inför ett problem, (säg att det skulle saknas personal på en 
annan förskola) skulle du känna att det är ditt ansvar att hjälpa till? Vad gör att du 
känner/inte känner ansvaret?  

 Vad är viktigt för dig för att känna en tillhörighet till företaget? (Vad innebär det? Att 
du känner dig som en i familjen?  

 Tycker du om att berätta för dina vänner och bekanta att du arbetar inom Stockholms 
stad? Vad är det som får dig att göra det/ inte göra det? Betyder varumärket Stockholm 
stad något för dig? Vad är viktigt för att du ska känna en stolthet att arbeta för Ss?  

 Om du inte längre skulle arbeta som förskolelärare, Skulle du då stanna kvar inom 
Stockholms stad? Vad är viktigt för dig för att du ska vilja jobba kvar inom 
Stockholms stad tills du går i pension?  

 Om du skulle sluta på Stockholms Stad och börja på ett annat företag, vad skulle du 
behöva för att bli lika fäst vid den organisationen som Stockholms Stad?  

 Känner du att du bidrar till helheten i Stockholm stad? På vilket sätt? Är det viktigt?  
 Vad hade du för förväntningar innan du började arbeta på Ss? Har dessa förväntningar 

införlivats? Hur tror du att detta har påverkat ditt engagemang till Ss?  
 Vilka värderingar (värdeord) har Ss? Står du bakom dessa? Är det viktigt att du känner 

att du står för vad organisationen står för? (Kan du koppla dessa värderingar till ditt 
dagliga arbete?)  

 
du att detta kan påverka din känsla av engagemang till Ss?  

Vi är intresserade av att undersöka vad som påverkar det känslomässiga engagemanget till 
organisationen. Har du något att tillägga krig detta ämne?  
 
Intervjuguide HR  
Vi kommer från Stockholms universitet och gör ett examensarbete om engagemang till 
organisationen. Vi har några frågor till dig som handlar om engagemang till Stockholm stad. 
Vi har några f
till Stockholm stad hos medarbetarna. Intervjun kommer ta ca 45 minuter och vi kommer 
spela in konversationen, denna inspelning kommer bara vi två att lyssna på. Allt du säger här 
är anonymt och inget du säger kommer kunna kopplas till dig som person. Intervjun är 
frivillig så du kan avbryta när du vill.  

 Berätta lite kort om dig och ditt arbete. Vad är din arbetstitel? Hur länge har du arbetat 
på Stockholm stad?  

 Vad betyder det för dig att vara engagerad till en organisation? Vad tror du är viktigt 
för att skapa denna känsla?  

 Vi har funderat på engagemang på ett djupare plan, så kallat känslomässigt 
engagemang till organisationen. Som när två personer möts så kanske deras 
personli
kan vara så mellan en individ och en organisation också? Vad påverkar det? Varför?  

 Hur arbetar ni strategiskt på HR för att skapa ett känslomässigt engagemang till Ss hos 
medarbetarna? Varför gör ni så? På vilket sätt tror du att det påverkar deras 
känslomässiga engagemang?  

 Vilka kommunikationskanaler använder ni för att nå fram och skapa engagemang? 
Hur ser informationsflödet ut? I vilka steg passerar kommunikationen? (Mail, möte, 
intranät, policydokument)  

 Jobbar ni med....? Värdeord? Mål/Visioner? Personlig utveckling? CSR? 
Företagskultur? (medarbetarundersökningar, förmåner?)På vilket sätt och varför dessa 
metoder? Tror ni att detta påverkar medarbetarens känslomässiga engagemang?  
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 Har ni en strategi för hur ni ska attrahera medarbetare till Stockholm stad (framför 
andra företag) Har ni en strategi för hur ni ska få personalen att stanna kvar i 
organisationen?  

 Tror ni att ni lever upp till de förväntningar som en medarbetare har innan denne 
börjar arbeta för er? (Extern bild vs intern bild) Arbetar ni något med det?  

 Arbetar ni med att försöka få medarbetaren att identifiera sig med Stockholm stad? 
Hur skapar ni en känsla av tillhörighet? (De kanske istället identifierar sig med sin 
enhet, närmsta kollegor eller med sin yrkesidentitet?)  

 Hur skiljer sig Stockholm stad från andra organisationer? Hur jobbar ni med detta?  
 Jobbar ni med att få medarbetarna att se Stockholm stad som en helhet? På vilket sätt?  
 Vi har hört att ni arbetar med medarbetarskap. Vad vill ni att det ska leda till? Tror ni 

detta skapar ett känslomässigt engagemang?  
Vi är intresserade av att undersöka vad som påverkar det känslomässiga engagemanget till 
organisationen. Har du något att tillägga inom detta område?  
  


