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Sammanfattning 
 

Hög personalomsättning och hög sjukfrånvaro är vanligt förekommande inom kommunala 

verksamheter och däribland inom utbildningsförvaltningarna. En specifik kommun med denna 

problematik har den senaste tiden försökt att komma till rätta med problemet genom att 

försöka öka medarbetarengagemanget. En förhoppning fanns i organisationen att genom ökat 

medarbetarengagemang skapa en bättre social hållbarhet. Denna studie syftar till att studera 

hur förskolecheferna i en kommunal verksamhet skapar förutsättningar för att ett 

medarbetarengagemang ska möjliggöras i organisationen. Förskolans verksamhet och 

förutsättningar har studerats genom tidigare forskning för att klargöra hur arbetssituationen 

ser ur för pedagogerna. Denna arbetssituation som visat sig vara tuff för pedagogerna har 

skapat konsekvenser för förskolecheferna i sitt arbete med medarbetarengagemang. Det har 

även studerats vilket stöd förskolecheferna kan komma att behöva för att göra det möjligt. Sex 

förskolechefer i den kommunala verksamheten intervjuades i studien. Genom kvalitativa 

intervjuer av semistrukturerad karaktär har empiri samlats in och sammanställts tillsammans 

med teorier som krav-kontrollmodellen samt Alvessons traditionella Lewins trestegsmodell 

om förändringsprocesser. Tidigare forskning inom området engagemang har även tillämpats 

för att kunna förklara upplevelsen hos förskolecheferna. 

 

Studien visar att förskolecheferna arbetar i linje med vad forskning anser bidrar till ökat 

engagemang. Det framkom att verksamheten inom förskolan tenderar att skapa rollkonflikter 

för förskollärare då de får svårigheter att prioritera sin tid för administrativa uppgifter 

samtidigt som de ska finnas där för sina barngrupper. Det visade sig även att stram ekonomi 

och bristande tid försvårar förskolechefernas möjlighet till att engagera sina medarbetare. Av 

resultatet framgår det att förskolecheferna anser att deras närvaro är viktigt för medarbetarna 

och därmed måste även antal medarbetare per chef beaktas av kommunen då förutsättningarna 

mellan de olika förvaltningarna skiljer sig. Det framkommer också skilda meningar från 

förskolecheferna gällande ett arbetssätt med tydligare ramar gentemot frihet under ansvar. 

Därav anses medarbetarengagemang vara ett komplext arbete för en organisation att arbeta 

med då alla individer engageras av olika saker vid olika tillfällen. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Förord 
 
Vi vill rikta ett stort tack till de medverkande respondenterna som tagit sig tid för att delge 

sina upplevelser och därmed gjort vår studie möjlig. Stort tack även till HR-chefen för 

kommunen som givit oss förtroende att få studera verksamheten med möjlighet att vinkla 

tillvägagångssättet utifrån vårt synsätt. Vi vill också tacka vår handledare Margareta Carlén 

som utmanat vårt tankesätt under studiens gång. Med kloka och inspirerande idéer har du fått 

uppsatsperioden att bidra till utveckling och engagemang hos oss båda. 

 

Ett hjärtligt tack! 

 

Nadine Dackander & Jennifer Wejlerud 

Högskolan i Borås 2019 
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1 Inledning 
Dagens arbetsmarknad och den snabba utveckling som sker i vårt samhälle gör det högst 

aktuellt för alla typer av organisationer att blicka framåt och våga göra de förändringar som 

krävs för att organisationen ska matcha de krav som finns på dagens arbetsmarknad. Ett 

framgångsrikt förändringsarbete är en komplex situation och det finns inga modeller eller 

enkla samband på hur ett sådant arbete bör gå till. Det är inte troligt att kunna handskas med 

och ha kontroll på alla aspekter en förändring innebär. Förändringar sker i alla typer av 

organisationer och är för det mesta en svår uppgift att genomföra då processen ofta påverkar 

alla individer i en organisation. Det har visat sig att förvaltningar inom den offentliga sektorn 

har en komplex situation då de består av interaktioner mellan individer från många olika 

nivåer inom organisationen. Därav är det svårt att kunna förutse vilket genomslag ett 

förändringsarbete kommer generera (Östebo & Härenstam 2013, s. 64-65). En framgångsrik 

förändring behöver ett engagemang från chefer och ledningen. För att detta engagemang ska 

skapas behöver de förstå innebörden med processen så att det blir en självklarhet att vilja 

driva utvecklingen framåt (Östebo & Härenstam 2013, s. 69). Bäst resultat nås om 

organisationen ser över vad de vill uppnå för nytta med förändringen. Ska den leda till något 

positivt bör förändringen medföra en påtaglig förbättring för organisationen (Alvesson & 

Sveningsson 2008, s. 35).  
 

När en medarbetare känner sig engagerad finns det en benägenhet att den stannar längre på sin 

arbetsplats. Engagerad personal är något som organisationer bör försöka upprätthålla för att 

minska en hög personalomsättning (Persson & Tallberg Broman, 2019 ss. 44). Om vi då 

ställer oss frågan vad som engagerar medarbetare, menar Vik (2001) att lönen och belöningar 

är faktorer som skapar engagemang hos individen (2001, s. 236). Det är allmänt känt att den 

offentliga sektorn inte kan konkurrera med den privata sektorn gällande högre löner till sina 

anställda. Därav finns en risk att personal slutar för att istället ta en anställning i en privat 

organisation. Hur ska då en kommun skapa ett engagemang som främjar välbefinnandet och 

förmågan att bibehålla sin personal? Det blir återigen en komplex situation då forskning visar 

att individer inte engageras av samma faktorer och vad som engagerar medarbetaren kan även 

komma att förändras över tid och situation (Baron 2014, s. 22).  

 

Denna studie ska försöka ge en djupare förståelse på hur förskolechefer i den offentliga 

sektorn arbetar med genomslaget av förändring en kring medarbetarengagemang. Kommunen 

i studien består av cirka 3000 medarbetare och utgörs bland annat av en 

utbildningsförvaltning, vård och omsorgsförvaltning, socialförvaltning, ett 

samhällsbyggnadskontor och en kulturverksamhet. Den kommunala verksamheten har sedan 

en tid tillbaka haft en ökad personalomsättning samt ökad sjukfrånvaro inom 

utbildningsförvaltningen. En sådan ökning är något som går att se på såväl nationell som 

internationell nivå (Persson, Tallberg Broman 2019), dock har kommunen uppmärksammat 

att sjuktalen ligger något högre i denna kommun i jämförelse med andra.  

 

Inom utbildningsförvaltningen är förskollärare ett bristyrke i Sverige. Förskolan har sedan 

länge varit omdiskuterat, då många anser att barngrupperna är för stora, att pedagogerna har 

en hög arbetsbelastning, arbetsmiljön är dålig och budgeten är stram. Dessa bristfälliga 

faktorer i förskolan kan bidra till sjukskrivningar för de anställda, men det gör även att många 

lämnar sin roll som förskollärare för att gå vidare med sin karriär på annat håll (Persson & 

Tallberg Broman 2019). HR-avdelningen i denna kommun har lagt fokus på den sociala 

hållbarheten och hur de kan behålla sin personal samt minska sjukfrånvaron. Deras statistik 

visar att sjukfrånvaron inom utbildningsförvaltningen minskat något det senaste året. För 
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ungefär 1,5 år sedan införde de ett nytt arbetssätt med en grundtanke att komma till rätta med 

problematiken. Arbetssättet innefattar ett försök att öka medarbetarengagemanget i 

organisationen, vilket ska genomsyra alla organisationsled. Utgångspunkten var att ett ökat 

engagemang möjliggör tillfredsställelse hos medarbetarna, vilket skapar positiva 

organisatoriska effekter (Vik 2001, 236). Medarbetarengagemang för denna kommun 

genomsyras av fem ståndpunkter; resultatåterkoppling, tydliga mål och förväntningar, rimlig 

utmaning, erkänsla och bekräftelse, delaktighet och påverkan på arbetssätt. Det pågående 

förändringsarbetet har nu påverkat vissa arbetsmoment där medarbetarenkäten, 

prestationssamtalen och lönekriterierna nu influeras tydligare av medarbetarengagemangets 

innebörd. 

 

1.1 Syfte 

Syftet är att studera hur förskolecheferna i en kommunal verksamhet skapar förutsättningar 

för att ett medarbetarengagemang ska möjliggöras i organisationen. 

 

1.2 Frågeställningar 

• Hur upplever förskolecheferna att arbetsförhållandena inom förskolan ser ut?  

• Hur tillämpar förskolecheferna förändringsarbetet gällande medarbetarengagemang? 

• Vilket stöd anser förskolecheferna att de behöver för att möjliggöra ett 

medarbetarengagemang?  

 

1.3 Avgränsning 

Studien är avgränsad utifrån ett chefsperspektiv, vilket innebär att respondenterna utgörs av 

enhetschefer inom en kommunal verksamhet. Avgränsning görs även till 

utbildningsförvaltningen, där förskolechefer kommer vara aktuella för studien. 
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2 Tidigare forskning 
Nedan presenteras tidigare relevant forskning som behandlar de områden som innefattas i 

vår studie. Forskningen bidrar till ökad förståelse för förskolans arbetssituation, vad ett 

medarbetarengagemang kan göra för en organisation samt hur individen påverkas av ett 

engagemang. 

 

2.1 Förskolechefens ansvar och uppdrag 

Artikeln ”Förskolechefens ansvar och uppdrag ur ett kommunalt förvaltningsperspektiv” är 

en delstudie ur det större projektet “Att tolka, konkretisera och leda- en studie av 

förskollärarens förändrade uppdrag” där syftet med denna delstudie var att utifrån ett 

kommunalt förvaltningsperspektiv avtäcka olika sätt att tolka och omsätta 2010 års 

reformintention ur såväl ett ekonomiskt, organisatoriskt, kvalitets som ett 

professionsperspektiv. Empirin består av en enkätundersökning med 48 

förvaltningstjänstemän i olika kommuner. Studien visar bland annat att förskolecheferna blivit 

tilldelade större tolkningsutrymme av läroplanen. De ska även skapa förutsättningar för 

kompetensutveckling hos förskolepedagogerna för att kunna möta de ökade kraven på 

pedagogisk kvalitet (Eriksson, Beach & Svensson 2015, s. 5).   

 

Eriksson, Beach & Svensson (2015) beskriver i sin artikel att det skett en förändring i 

förskolans verksamhet i samband med att läroplanen [Lpfö 98/10] och skollagen (SFS 

2010:800) reviderades. Revideringen innebar ökade krav på pedagogisk kvalitet och 

förändringen i förskolechefens uppdrag har inneburit större ansvar, befogenheter och 

beslutsrätt över sina verksamheter. Förskolechefens uppdrag innebär bland annat ansvar för 

administrativa uppgifter, ekonomi samt personalfrågor på ett antal olika förskolor. Ansvaret 

beskrivs både som något formellt beslutat då det exempelvis uttrycks i läroplanen och 

skollagen, samtidigt som ansvaret beskrivs som personligt då förskolecheferna får tolka och 

göra dessa dokument till sitt eget. I Skollagen (SFS 2010:800) skrevs det in att “Det 

pedagogiska arbetet vid en förskolenhet ska ledas och samordnas av en förskolechef”. 

Förskolechefens uppdrag går att liknas i termer av att ha ett övergripande ansvar för ”att 

verksamheten bedrivs i enlighet med målen”.  

 

Forskarna poängterar att ett flertal tidigare studier samt Skolverkets (2004, 2005, 2008) 

utvärderingar visar att uppdraget för förskolechefens ansvar i kommunala verksamheter har 

förändrats och utökats över tid. Förskolechefens ansvar skrevs in i läroplanen första gången 

2010, dessförinnan ansågs ansvaret ligga på den politiskt sammansatta nämnden och 

utbildningsförvaltningen (Eriksson, Beach & Svensson 2015, s. 2). Det lyfts att 

förväntningarna på förskolecheferna innebär förmåga av handlingskraft, att ha visioner samt 

även att vara lojal mot de politiska besluten. Detta samtidigt som de bedriver arbetsuppgifter 

som bland annat personalrekrytering, föräldrakontakt, deltagande i sammanträden och 

lednings-projekt. Det delegerade ansvaret har även inneburit ett ökat antal medarbetare då 

flera förskolenheter ska omfattas (Eriksson, Beach & Svensson 2015, s. 3, 4).    

 

Inom ramen för ett större utvecklingsprojekt med fokus vid organisatoriska förutsättningar 

och chefers förmåga att bedriva ett ledarskap inom offentlig sektor, lyfter Östebo & 

Härenstam (2013) fram sambandet mellan organisatoriska förutsättningar och medarbetarnas 

förmåga att prestera oavsett nivå. Chefer i en organisation måste befinna sig i en miljö som 

bidrar till dennes egen utveckling samt möjlighet att kunna utveckla sin organisation. För att 

få en fungerande arbetsmiljö måste hänsyn tas till både det individuella ledarskapet samt de 
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organisatoriska förutsättningarna (2013, s. 11). Forskarna pekar på skillnader mellan de olika 

förvaltningarna i den offentliga organisationen. Chefer inom teknisk förvaltning har bättre 

förutsättningar med exempelvis färre medarbetare än chefer inom utbildning och omsorg. Av 

rapporten framgår det även att alla organisationer består av strukturer som skapar 

förutsättningar för att bedriva verksamheter. Finns utrymme för mötesarenor på de olika 

nivåerna i organisationen och en väl fungerande kommunikation mellan aktörerna kan det 

vara avgörande faktorer för att bedriva ett chefskap. Andra förutsättningar kan innebära den 

påverkan antal underställda får på chefernas förmåga att bedriva arbetet. Likväl har den 

geografiska placeringen av verksamheterna betydelse för hur cheferna kan kommunicera med 

sin personal. Av rapporten framkommer det att dessa förutsättningar sällan lyfts fram men 

hänsyn bör tas till att förutsättningarna inte får glömmas bort då det påverkar chefernas egna 

arbetsmiljö (Östebo & Härenstam 2013, s. 12-13).    

 

2.1.1 Dilemman i förskollärarens uppdrag 

Förutsättningarna för medarbetarna i förskolans verksamheter har bidragit till ökad 

sjukfrånvaro där den psykiska ohälsan stiger allt mer. Enligt försäkringskassan är gruppen 

förskollärare högt representerade i statistiken med risk att drabbas av längre sjukskrivning. 

Likväl har personalomsättningen ökat bland förskollärare och idag finns det svårigheter att 

rekrytera behöriga kompetenser till verksamheterna (Persson, Tallberg Broman 2019, s. 10, 

30).  

 

Sven Persson och Ingegerd Tallberg Broman gjorde en studie i samarbete med Malmö 

kommun för att skapa ökad kunskap om dilemman i förskollärarnas uppdrag. Rapporten 

beskriver att uppdraget i förskolans verksamhet kom att förändras i samband med läroplanen 

[Lpfö 98/10] och revideringen 2016 & 2018 vilket innebar en ambitionshöjning av förskolans 

pedagogiska uppdrag (Persson, Tallberg Broman 2019).  

 

Komplexiteten i förskollärarens yrkesroll har bidragit till att samspelet mellan 

styrdokumenten och förutsättningarna hamnat i otakt. Motsättningar framhävs då uppdraget 

fått ett ökat krav på exempelvis dokumentation och andra arbetsuppgifter samtidigt som 

personalstyrkan ska vara den samma. Det i sin tur innebär att pedagogerna upplever 

svårigheter med att kunna svara upp till vad som krävs (Persson, Tallberg Broman 2019, s. 7). 

Förändringen som inneburit ett ökat fokus på ansvar och arbetsfördelning har bidragit till 

kvalitetsskillnader mellan olika förskolor. Skolinspektionen menar att rollerna och ansvaret i 

uppdraget är oklara då arbetssättet inte är tillräckligt målstyrt. Konsekvensen blir att 

kompetensen inte är tillräcklig hos all förskolpersonal, vilket försvårar för dessa pedagoger att 

kunna lägga upp sitt arbete och utföra det enligt uppdragets beskrivning. Det framhålls att 

arbetssättet kan innebära riskfaktorer såsom rollkonflikter, vilka tar sig i uttryck genom den 

lojalitet pedagogerna känner gentemot barnen i verksamheten, således skapas dilemman 

mellan de önskvärda uppgifterna och barngruppen. Medarbetarna innehar ett psykiskt 

krävande arbete samtidigt som det ställs höga krav när kontrollen är låg. Vid avsaknad av 

tydliga roller skapas en osäker arbetsmiljö. För att välmående ska främjas krävs möjlighet till 

påverkan och delaktighet samt att inneha kontroll över sin arbetssituation. (Persson, Tallberg 

Broman 2019, ss 12).  

 

2.2 Engagemangsfaktorer och delaktighetens betydelse 

Barons (2014) artikel är baserad på en kvalitativ och kvantitativ forskning gjord i USA på ett 

flertal företag. Syftet med studien var att studera vad som engagerar människor i sitt arbete. 
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Tre ämnen valdes att lyftas fram; vad som engagerar individen, olika typer av 

medarbetarengagemang och varför chefen bör rikta sitt ledarskap för att få en engagerad 

medarbetare. Forskningen fann att engagemang varierar mycket mellan olika organisationer 

och branscher. Det fanns inte specifika faktorer som alltid engagerar individen, utan 

engagemang kan ändras över tid och i olika sammanhang. Därför finns det inte ett koncept för 

alla företag att arbeta efter, dock framkom det att vissa faktorer var mer genomgående för att 

få individen engagerad; själva jobbet och dess uppgift, chefers och kollegors engagemang och 

gemenskap samt andra intressenter, exempelvis kunder utanför organisationen. Resultatet 

visade att de anställda lättast blir engagerade om de tycker om det arbete de utför. För att få 

ett bestående resultat är det därför viktigt för organisationen att matcha människan till rätt 

position. Det är även viktigt att utforma arbetet så det innehåller moment som skapar intresse, 

är utmanande och att det finns möjlighet för erkännande i arbetet (Baron 2013, s. 22). 

 

Baron (2014) lyfter fram att chefer bör anpassa sitt ledarskap då individer engagerar sig på 

olika sätt. Det krävs mycket av chefen och den bör besitta emotionell intelligens och empati 

för att förstå andra människor. Genom förståelse för vad som engagerar var och en av sina 

medarbetare finns möjlighet för att öka engagemanget. Ytterligare framkom i resultatet att 

chefens beteenden påverkar engagemanget och att chefer kan behöva stöttning för att bli 

medvetna om sina utvecklingsområden. Får chefen en medvetenhet kring de beteenden och 

ledningsaktiviteter som påverkar medarbetarna, finns större möjlighet att bedriva ett chefskap 

som skapar engagemang (Baron 2014, s. 24). 

 

I Magnus Viks (2001) avhandling gjordes en kvalitativ studie inom ett prekliniskt 

läkemedelsföretag. Vik (2001) beskriver betydelsen av individers engagemang och insatsvilja 

samt hur organisationer idag ser fördelen med att få sina medarbetare att vilja engagera sig 

(2001, s. 44-45). Lön och andra belöningar utgör en grund för engagemang (Vik 2001, s. 

236). Om den anställda har en upplevelse av att organisationen värdesätter individens 

kapacitet skapas tillfredsställelse från den anställdes synvinkel och upplever då en 

välfungerande relation till sin arbetsgivare (Vik 2001, s. 236). Från avhandlingens resultat 

framstår högre lön som en engagemangsfaktor då den anställde och dess familj kan se det som 

en kompensation för den tid och energi medarbetaren lägger på sitt arbete. Befordran och 

karriärutveckling kan ses som en belöning vilket skapar engagemang om medarbetaren kan se 

att det kommer att påverka lönen positivt (Vik 2001, s. 237-240). Efter dessa faktorer 

framkommer det att andra mer arbetsrelaterade uppgifter som deltagande, beröm och erkänsla 

också kan skapa engagerade medarbetare. Delaktighet skapar en känsla av att vara 

betydelsefull, medan erkänsla skapar självförtroende hos medarbetaren. Slutligen anses en 

god arbetsmiljö och möjligheter för utveckling något som är gynnsamt för att ett engagemang 

ska kunna uppstå (Vik 2001, s. 243-245). 

 

Töres Theorell (2003) sammanfattar forskning som handlar om medbestämmande, deltagande 

och inflytande. Sammanfattningen som Theorell (2003) redovisar ger en indikation på att det 

finns ett samband mellan sjukfrånvaro och bristande deltagande för de anställda. Det tycks 

vara så att långtidssjukfrånvaron förvärras om medarbetaren inte upplever att den får vara 

delaktig i beslutsfattande på sin arbetsplats (2003, s. 70). För att få medarbetarna att känna 

delaktighet bör det finnas utrymme för dem att uppleva kontroll (Theorell 2003, s. 31-32).  

 

En del i Viks (2001) resultat visar att engagemang hämmas hos medarbetarna när 

företagsledningen beslutar om strategiska omprioriteringar, omorganisationer och 

nedskärningar. Frustration och intressekonflikter kopplas också till situationer där orimliga 

krav uppifrån tränger ner i den dagliga verksamheten och krav på resultat, styrning och 
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rapportering skruvas upp. Det blir en konflikt mellan olika intressen i organisationen och när 

individen inte upplever någon form av kontroll upplever medarbetaren sin situation eller 

arbetsplats negativ, vilket leder till att engagemang lätt uteblir (Vik 2001, s. 235). 

 

2.3 Går det att mäta ett engagemang? 

Baron (2014) diskuterar att engagemang är en attityd som både kan vara svår att förklara och 

svår att mäta. Hon ser att många organisationer är förvirrade över begreppet engagemang och 

att det finns en antydan av att vilja mäta engagemanget i organisationen för att kunna arbeta 

med det (2014, s. 21). Verktyg som säger sig mäta engagemang räcker inte för att faktiskt 

avgöra om medarbetarna är engagerade. Det behövs en bredare förståelse bakom dessa 

mätningar för att förklara och förstå varför resultatet blev som det blev (Baron 2014, s. 21-

22). Theorell (2003) beskriver också att det är vanskligt att kunna veta hur ett begrepp 

definieras och hur det sen kommer till uttryck i själva mätningen. Många organisationer 

använder sig av frågeformulär eller enkätundersökningar, dock blir det inte helt enkelt att 

enbart mäta den organisatoriska aspekten, utan vid förfrågningen till de anställda påverkas 

svaren av medarbetarnas subjektiva uppfattning (2003, s. 38). Theorell (2003) ifrågasätter om 

det går att mäta engagemanget på en arbetsplats och han hävdar att utvärdering av effekter är 

besvärligt. Det går sällan att veta om det som förväntas att mätas faktiskt mäts (2003, s. 71). 

Det framkommer att det finns forskning som säger att andra typer av metoder som intervjuer 

eller framförallt observationer, kan ge en bättre bild av en arbetsplats eller huruvida en individ 

är engagerad (Theorell 2003, s.39). 
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3 Teoretiska utgångspunkter 
Under denna rubrik får du som läsare en insyn i de teoretiska utgångspunkterna som har 

bidragit till en förståelse och förklaring till studiens resultat och diskussion. Teorier och 

modeller presenteras och diskuteras löpande i avsnittet. 

 

3.1 Krav-kontrollmodellen 

Robert Karasek utvecklade 1979 krav-kontrollmodellen som beskriver hur arbetsförhållanden 

inverkar på individens arbetssituation utifrån ett stressperspektiv. Modellen förklarar yttre 

faktorer i form av de låga och höga krav individen har i sitt arbete i förhållande till den 

kontroll individen upplever kring situationen. Modellen kom senare att utvecklas i samarbete 

med Töres Theroell som menade att ett socialt stöd kan påverka hur individen känner stress 

kring de krav eller brist på kontroll som finns i arbetet. Tillägget av socialt stöd gör att 

modellens riktning breddades från att enbart innebära den enskildes förhållande i arbetet och 

till sina arbetsuppgifter, till att nu även inkludera samspel och relationer på arbetsplatsen 

(Allvin et al. 2006, s.140-141). 

 

Krav-kontroll-stödmodellen (figur 1) innehåller tre dimensioner: krav (som innefattar både 

kvantitativa och kvalitativa krav), beslutsutrymme och socialt stöd från arbetskamrater och 

chefer (Theroell 2012, s. 22). Krav innebär den påfrestning som ställs på individen i sitt arbete 

och ett exempel kan vara att en arbetsuppgift ska genomföras inom en viss tidsram. Kontroll 

avser hur stort beslut- och handlingsutrymme den anställda upplever sig ha i sitt arbete. Det 

kan handla om hur medarbetaren anser att den har möjlighet att påverka arbetsprocesser eller 

känner att den har inflytande i situationer där beslut ska fattas. Socialt stöd bidrar till att 

medarbetaren i en hårt pressad arbetssituation ändå kan uppleva en form av lugn och 

tillfredsställelse för att klara av att utför uppgiften. Både praktisk och känslomässig hjälp 

anses ingå som stöd. Arbetsrelaterat stöd kan innebära att bli sedd och få feedback från sin 

chef, men också att medarbetaren känner att den är omtyckt (Allvin et al. 2006, s. 140-141). 

 

 

Figur 1. Krav-kontrollmodellen. Källa: Theorell 2003 

 

Modellen beskriver fyra olika relationer mellan krav- och kontrollmöjligheter som kan 

beskrivas som extremsituationer. Avspänd innebär att kraven är låga och den anställde har 
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hög påverkan gällande beslutsfattande. Den anställde upplever oftast i denna situation att den 

har kontroll på sitt arbete och den får arbeta i rimlig takt. I det passiva fältet är både kraven 

och möjligheten att fatta beslut låga, medan i den spända situationen upplever medarbetaren 

höga krav och en sämre kontroll där den inte har något beslutsutrymme. En aktiv situation 

avser högt beslutsutrymme med höga arbetskrav. Modellens utveckling och tillägg av stöd gör 

att modellen kan förklaras mer djupgående, genom att det sociala stödet för alla 

extremsituationer påverkar individen. Det sociala stödet kan kompensera för höga krav eller 

bristande kontroll och ett större socialt stöd minskar påfrestningen samt får medarbetaren att 

må bättre på sin arbetsplats (Theorell 2012, s. 22-23). Theroell (2003) utvecklar socialt stöd 

och förklarar att forskning visar att stöd mellan parterna inte bara påverkas av en god relation 

människor emellan utan också av övergripande organisatoriska frågor. Det lyfts fram att 

anställdas samsyn över arbetsplatsens målsättning skapar större möjligheter för att kunna ge 

varandra ett stöd. För att medarbetarna lättare ska uppleva stöd från sin chef bör chefen ha en 

ständig dialog över målen för att generera delaktighet och framförallt skapa en gemensam bild 

över organisationens mål. (Theorell 2003, s. 36). 

 

Figur 1 visar att rimliga krav, socialt stöd och att de anställda upplever att de har ett stort 

beslutsutrymme kan förklara den ideala arbetssituationen och forskning visar att dessa 

förhållanden gör medarbetarna friskare. Störst hälsoproblem framkommer där en kombination 

av höga krav och lågt beslutsutrymme omringar medarbetarna. Risken för ohälsa blir störst 

om även det sociala stödet uteblir (Theorell 2003, s. 37).  

 

Arbetsorganisatoriska åtgärder kan förbättra alla de tre dimensionerna men Theorell (2003) 

menar att de psykiska kraven på arbetsplatsen måste vara rimliga. Idag har sällan någon 

arbetsplats låga krav på sina medarbetare och skalan över kraven bör istället gå från rimliga 

till orimligt höga krav (2003, s. 35). För att organisationer ska kunna se till att kraven för sina 

anställda blir rimliga måste de se över hur balansen är mellan mängden arbetsuppgifter som 

ska utföras, antal arbetstagare och dessa arbetstagares kompetens (Theorell 2003, s. 35) 

 

Från detta ser vi att krav-kontrollmodellen är användbar i denna studie då den kan skapa en 

förståelse för respondenternas upplevelser om sin arbetssituation och möjlighet att tillämpa ett 

medarbetarengagemang. Genom att se på deras upplevelse av krav tillsammans med 

kontrollmöjlighet i arbetet kan deras arbetssituation förtydligas. Modellen kan också ge en 

inblick i vilken påverkan nivån på krav och kontroll har på individen. Socialt stöd kan hjälpa 

oss få en förståelse för hur förskolecheferna kan arbeta för att skapa en mer harmonisk 

arbetsplats för medarbetarna.  

 

3.2 Förändringsarbete i organisationer 

I boken Förändringsarbete i organisationer – om att utveckla företagskultur framhåller Mats 

Alvesson och Stefan Sveningsson att både politiska, moraliska, kulturella och samhälleliga 

normer idag pressar organisationer i en viss riktning. De betonar att organisationer bör 

försöka göra tolkningar av sin egen situation innan de påbörjar en förändring, istället för att 

enbart försöka följa normer och trender för att framstå som mer legitima. Om en förändring 

ska ge resultat och bli bestående måste den bringa en förbättring för organisationen (Alvesson 

& Sveningsson 2008, s. 27-28). Förändringsarbete är ett otydligt begrepp då det finns en stor 

variationsrikedom kring hur individer konstruerar sina föreställningar om 

organisationsförändringen (Alvesson & Sveningsson 2008, s. 32-33). En lyckad förändring 

sammankopplas därför med att organisationen ska förstå innebörden med tydlig information 

och ett informellt meningsskapande mellan alla led i organisationen. Det trycks extra på att 
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det vardagliga samtalet mellan mellanchefer och medarbetare gör att förändringen kan nå hela 

vägen ut (Alvesson & Sveningsson 2008, s. 46). 

 

3.2.1 Lewins trestegsmodell 

Alvesson och Sveningsson (2008) lyfter fram olika forskning och förändringsmodeller för att 

försöka bringa klarhet om hur en förändringsprocess kan gå till för att få ett lyckat utslag. De 

menar att en traditionell modell som har legat till grund för många andra teorier är Lewins 

trestegsmodell (Alvesson & Sveningsson 2008, s. 34). Denna studie om förändringsarbete 

genomfördes efter andra världskriget av psykologen Kurt Lewin (Lewin, 1951). Han kom 

fram till en förändringsmodell där tre steg måste genomgås och slutföras för att en 

förändringsprocess ska fungera väl: upptining, förändring samt återfrysning. Det första steget 

avser det förberedande planeringsstadiet där tanken är att ”tina upp” medarbetarnas beteenden 

för att kunna få dem att förstå att förändringen är nödvändig och på så sätt kunna förändra 

deras beteenden. I praktiken kan det innebära kurser eller informationsmöten där anledningar 

till varför en förändring behövs lyfts fram. Det andra steget handlar om att få sina 

medarbetare att anpassa sig, så att implementering av förändringen är möjlig att genomföra. 

Steget kan innebära att chefer i organisationen utbildas i den nya förändringsplanen för att 

sedan kunna arbeta efter de kommande målen. Det sista steget, återfrysning, innebär att 

försöka få en balans i det nya tillståndet, samt få organisationen och medarbetarna trygga för 

att inte falla tillbaka i gamla mönster (Lewins, 1951, ss. 228). Genomgående för modellen är 

att förändringen sker bäst om motstånd elimineras och detta görs bäst genom; kunskap, 

engagemang och kontinuerligt lärande. Organisationen bör därför arbeta med öppenhet, 

information och delaktighet för sina anställda (Alvesson & Sveningsson 2008, s. 34-36).  

 

För att få en bättre förståelse för en organisationsförändring valde vi Lewins trestegsmodell då 

den enkelt förklarar olika steg på hur en förändring kan gå till. Studiens syfte var att titta 

närmare på engagemang och inte få en förståelse kring en förändring, men då kommunen har 

gjort en förändring behövde vi använda oss av en grundläggande modell för att lättare förklara 

vissa delar i vår diskussion. Modellen har fått en del kritik för att den anses vara för enkel och 

endast förklarar en lyckad organisationsförändring genom att beskriva att medarbetarna ska 

anpassas för att få en lyckad förändring (Alvesson & Sveningsson 2008, s. 33). Kritiken från 

Alvesson och Sveningsson (2008) riktar sig mot att modellen blir för top-down styrd och att 

den inte är anpassad till att en förändring är en fortlöpande process. Slutligen tas inte makt 

eller politik i beaktande (2008, s. 33). Trots denna kritik ser vi att de tre steg Lewin (1951) 

beskriver som upptining, förändring och återfrysning kan hjälpa oss problematisera hur ett 

engagemang kan te sig i en förändringsprocess. Modellen används för att ringa in processen 

tre faser. 
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4 Metod 
Föreliggande metodavsnitt avser studiens tillvägagångssätt gällande en beskrivning av 

urvalet, den insamlade empirin samt hur den analyserats. En reflektion kring etiska aspekter 

och den förförståelse som fanns inom forskningsområdet kommer även att belysas. En 

metoddiskussion redogörs avslutningsvis där vårt utfall diskuteras djupare samt där 

uppfattningar om metodens för- och nackdelar framkommer. 

 

4.1 Val av metod 

I studien har en kvalitativ metod använts vid insamling av empiri. Metoden var bäst lämpad 

då syftet med undersökningen var att skapa en fördjupad förståelse för hur förskolechefer 

skapar förutsättningar för att möjliggöra ett medarbetarengagemang i organisationen. Strävan 

var att beskriva fenomenet i dess kontex (Justesen & Mik-Meyer 2010, s. 13). Vårt intresse 

grundade sig i att skapa en kontextkännedom för respondenternas bakgrund och miljö vilket 

den kvalitativa metoden skapar förutsättningar för att studera (Bryman 2011, s. 363-364). 

Intresset låg i att finna detaljerade svar kring enhetschefernas uppfattning där intervjuerna 

hjälpte oss att tolka det studerade fenomenet (Bryman 2011, s. 413). Intervjuguiden (se bilaga 

1) utformades av semistrukturerad karaktär då fokus låg på att fånga respondenternas 

subjektiva tankar och idéer. Detta kan ge en mer ingående och utförlig förståelse för svaren 

som beskrevs utifrån de bestämda frågorna i intervjuguiden (Aspers 2011, s. 43).  

 

Då engagemang kan ta sig uttryck på olika sätt beroende på hur individen tolkar begreppet var 

studien inspirerad av ett fenomenologiskt perspektiv för att finna respondenternas subjektiva 

upplevelse gällande engagemang. Perspektivet avser att ta reda på vad som ligger bakom 

aktörernas handlande och därför passar det denna studie då vår nyfikenhet fanns i att se på hur 

förskolecheferna främjar ett medarbetarengagemang i organisationen (Justesen & Mik-Meyer 

2010, s. 19-20).  

 

Det fanns specifika förkunskaper (som presenteras under rubriken 4.8 Förförståelse) gällande 

vad som får medarbetare engagerade. För att vidare orientera oss i ämnet togs forskning av 

relevans fram parallellt med datainsamlingen av det empiriska materialet. Krav-

kontrollmodellen fanns i åtanke som lämplig teori redan från start. När en forskare vill uppnå 

en fördjupad förståelse är ett abduktivt angreppssätt att föredra för att forskarna ska vara 

öppna inför nya infallsvinklar (Aspers 2011, s. 265). Vårt tillvägagångsätt har varit abduktivt 

då vi rört oss mellan tänkbara teoretiska utgångspunkter och vår empiri under hela processens 

gång. Det går att förklara studiens abduktiva metod genom en växelverkan mellan ett 

induktivt och deduktivt angreppssätt (Bryman 2011, s. 26-29).   

 

4.2 Urval 

Medverkande i studien var sex enhetschefer inom förskolan. Deltagarantalet blev sex 

respondenter istället för det tilltänkta antalet som från början var åtta. Orsaken var chefernas 

begränsade möjlighet att delta då tidsspannet för medverkan var kort. Varje förskolechef 

ansvarar för sina egna verksamheter med ett varierande antal medarbetare.  

 

Urvalet var målinriktat då respondenterna valdes ut beroende på tillhörande förvaltning samt 

vilken position de besatt. Utbildningsförvaltningen och förskolechefer blev aktuella för 

studien då förvaltningen besitter hög sjukfrånvaro och hög personalomsättning. Vår 

nyfikenhet låg i att studera förskolechefernas förutsättningar att kunna förmedla ett 
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engagemang i dessa verksamheter. Tanken med urvalet grundade sig i att studiens 

genomförande skulle äga rum i en yrkesprofession som besatt liknande arbetsförhållanden. 

Bryman (2011) förklarar ett målinriktat urval genom att forskaren väljer sitt urval av 

organisationer, personer och platser för att de anses vara relevanta för att förstå sociala 

företeelser (Bryman 2011, s. 392).  

 

4.3 Intervjuguidens utformning 

En semistrukturerad intervjuguide valdes för studiens kvalitativa intervjuer (Se Bilaga 1). Vår 

intervjuguide hade bestämda teman och huvudfrågor som gjorde att alla respondenter fick 

samma öppna frågor att reflektera över. Genom att alla respondenter fick svara på samma 

frågor gav det oss möjligheten att titta närmare på om de upplevde likheter eller skillnader. 

(Bryman 2011, s. 415-416). Intervjuguiden gav också en möjlighet för oss att avvika från de 

förbestämda frågorna och istället ställa följdfrågor ifall respondenten tog upp något oväntat av 

intresse eller om svaren inte blev tillräckligt utförliga. (Justesen & Mik-Meyer 2011, s. 46-

47). Den semistrukturerade intervjuguiden passade vår typ av studie för att frågorna kunde 

riktas kring det syfte och frågeställningar som vi på förhand ville utforska (Bryman 2011, s. 

415-416) 

 

Målet med vald intervjuguide var att få klarhet i respondenternas upplevelser för att kunna 

finna en förståelse kring deras verklighet. Då vi inte sökte efter specifika svar tilläts intervjun 

vara så flexibel som möjligt för att ge respondenterna utrymme till att reflektera och resonera 

kring sina svar (Bryman 2011, s. 419). En vanlig företeelse är att chefer förskönar sina svar 

och kan säga sådant som de tror förväntas av dem. För att komma runt detta menar Becker 

(2017) att den som intervjuar bör ifrågasätta det chefen säger och utmana dem med många 

följdfrågor. Genom att exempelvis be chefen beskriva hur situationen såg ut tidigare och hur 

den ser ut idag, öppnas det upp för forskaren att själv förstå vilken förändringen som 

uppkommit (2017, s. 102-103). Intervjuguiden var inte uppbyggd med sådana frågor, däremot 

fanns det i vårt medvetande under intervjuernas gång och kom till användning vid följdfrågor 

för att försöka säkerställa att det inte enbart blev en tillrättalagd bild som framkom. 

 

Intervjuguiden delades in i sex teman; bakgrundsfrågor, medarbetarengagemang/engagemang, 

förändringsarbete, medarbetarenkät, ledarskap och resurser/stöd. Bakgrundsfrågor användes 

med förhoppning om att ge respondenterna en mjuk inledning på intervjun. 

Bakgrundsupplysningar kan även underlätta i analysfasen för att förstå respondenterna 

arbetssituation (Justesen & Mik-Meyer 2011, s. 49). Därför ställdes frågor om 

respondenternas arbetslängd, antal medarbetare samt hur deras geografiska område ser ut 

användes för att inte utesluta att det skulle kunna dyka upp likheter/skillnader hos 

respondenterna. Övriga teman valdes för att rama in studiens syfte och frågeställningar. 

Intervjuguiden bestod av 22 frågor med utskrivna tänkbara följdfrågor. Frågorna skapades 

främst från den förförståelse vi hade om ämnet och frågorna var inte för specifika för att 

minimera risken att förförståelsen skulle ta över och begränsa respondenternas svar (Bryman 

2011, s. 419). Öppna frågor användes för att få mer djupgående svar där respondenterna gavs 

utrymme att kunna reflektera och tolka dem på sitt sätt. Till störst del var intervjuguiden 

utformad med vad- och hur-frågor då de öppnar upp för ett beskrivande svar (Justesen & Mik-

Meyer 2011, s. 47). Vi tog detta i beaktande då även Becker (2008) tar upp vikten av att 

använda sig utav hur-frågor istället för varför frågor. Risken beskriver han finns i att varför-

frågor kan göra att respondenten känner sig bedömd och intar då en försvarsställning. Hur-

frågor är istället mer fria från värderingar och chansen för ett fördjupat svar ges (2008, s.  69-

70). Slutligen skrev vi ner frågornas syfte under varje fråga för att underlätta för oss att 
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minnas den specifika innebörden av frågan. Det underlättar för att se om respondentens svar 

är tillräckliga eller om en följdfråga behövs för att få svar på frågans faktiska syfte (Bryman 

2011, s. 249-250). 

 

4.4 Studiens genomförande 

En av oss gjorde sin praktik på kommunens HR-avdelningen och då väcktes intresset av att 

utföra examensarbetet genom att titta närmare på arbetet med medarbetarengagemang. Det 

fanns en dialog med HR-chefen gällande innebörden av studiens syfte. Det framgick där att 

HR-chefen ville få en ökad förståelse för enhetschefernas förutsättningar till 

förändringsarbetet och dess möjligheter att främja medarbetarnas engagemang. Vid ett möte 

med HR-chefen klargjorde vi vilka områden som skulle beröras för att kunna formulera vårt 

syfte och frågeställningar. En djupare förståelse önskades inom 

medarbetarengagemang/engagemang, förändringsarbetet, medarbetarenkäten, ledarskapet och 

det stöd förskolecheferna möjligen skulle behöva för att HR-avdelningen sedan kan arbeta 

vidare med. Det gjordes ett urval av organisationens fem förvaltningar där 

utbildningsförvaltningen kom att bli forskningsområdet. För att få tag på medverkande till 

studien användes en organisationskarta över verksamheternas alla chefer, således valdes 

respondenterna ut genom det målstyrda urvalet. Första kontakten skedde via mail med en 

förfrågan om förskolecheferna skulle vilja delta i ett examensarbete. Där fick de även 

information gällande studiens syfte och innebörd för deras medverkan. Ett deltagande som 

innebar en kvalitativ intervju med en beräknad längd på 60 minuter.  

 

Som forskare i en kvalitativ studie är det fördelaktigt att testa intervjuguiden med 

pilotintervjuer innan intervjun genomförs. På så sätt skapas en överblick av intervjuguiden 

vilket ger klarhet i hur frågorna uppfattas samt om korrigeringar behövs göras (Bryman 2011, 

s. 258). Innan intervjuerna ägde rum genomfördes två pilotintervjuer med två oberoende 

personer i chefsposition inom en annan yrkesprofession. Efter intervjuerna uppdaterades 

intervjuguiden utifrån den respons som framkommit för att göra intervjuguiden så tydlig och 

begriplig som möjligt. 

 

Innan varje intervju blev respektive respondent informerad mer ingående om studiens syfte, 

vilka som skulle komma att ta del av studien, samt vilka rättigheter den medverkande hade 

utifrån vetenskapsrådets etiska principer (Bryman 2011, s. 131-137). De fick ta del av all 

information både muntligt och skriftligt gällande GDPR, där de även fick underteckna att de 

godkänt och tagit del av informationen. Det undertecknade pappret uppvisades sedan hos den 

ansvariga handledaren för studien. Ytterligare fick respondenterna information, samt ge sitt 

godkännande om att intervjun spelades in genom mobiltelefoner och att den persondata sedan 

skulle komma att raderas när studien var färdigställd. Intervjuerna genomfördes genom att en 

av oss ställde frågorna medan den andra antecknade och ställde följdfrågor. Aspers (2011) 

menar att det är fördelaktigt om den som antecknar noterar kroppsspråk, uttryck samt olika 

tankar och reflektioner som dyker upp under intervjun, då det kan komma att vara till 

användning under analysarbetet (Aspers 2011, s. 156). Även inspelningarna frigjorde 

möjligheten att reflektera över sådana detaljer. Det inspelade materialet gjorde det möjligt att 

gå tillbaka och lyssna in annan relevant information som inte var möjlig att ta till sig under 

intervjutillfället (Bryman 2011, s. 428). Efter varje intervju utfördes en kortare 

sammanfattning av det som upplevts för att utvärdera om intervjuguiden skulle behöva 

korrigeras eller förtydligas.  
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Samtliga intervjuer transkriberades efter intervjutillfället för att kunna utläsa olika teman som 

skulle kunna vara av relevans för kommande intervjuer, samt för att underlätta kodningen i 

analysarbetet. Transkribering är något som underlättar för analysarbetet och bör ske i direkt 

anslutning med intervjun. För att göra sig påmind om olika reaktioner som uppstår under 

intervjun är det fördelaktigt att exempelvis transkribera längre pauser eller skratt (Bryman 

2011, s. 428-430). Detta är något vi tagit fasta på under transkriberingen.  

 

Två intervjuer genomfördes i kommunhuset medan resterande genomfördes på 

respondenternas arbetsplats. De respondenter vars intervjuer genomfördes på kommunhuset 

blev informerade om att deras konfidalitet inte gick att säkerställa i samma utsträckning som 

om den skulle skett på deras egen arbetsplats. En risk fanns att HR-chef eller någon kollega 

skulle kunna se respondenten tillsammans med oss och därmed räkna ut att denna person var 

en del av studiens resultat. Det var av stor vikt att se till så att varje intervju kunde 

genomföras ostört där respondenten kände att det kunde uttrycka sig fritt (Bryman 2011, s. 

421).  

 

4.5 Etiska överväganden 

Studien tog hänsyn till de fyra forskningsetiska principerna; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet u.å.:6). 

Respondenterna fick information om dessa krav både vid första kontakten som skedde över 

mail, men även en mer ingående information innan intervjun påbörjades. 

 

Respondenterna informerades om att forskarna skulle behandla respondenternas medverkan 

med största möjliga konfidentialitet. Därför förvarades uppgifterna om respondenterna så att 

ingen annan kunde få åtgång till informationen. För att inte någon ska kunna identifiera vilka 

som medverkat i studien har konfidentialitetskravet tillämpas genom att kommunens ort och 

deltagarnas namn, geografiska arbetsområde samt anställningsgrad inte framkommit i studien 

(Vetenskapsrådet u.å.:14). 

 

I enlighet med informationskravet informerades respondenterna om innebörden för dem 

genom sitt deltagande i studien. Ytterligare ska information om studiens syfte klargöras och 

att deltagandet är frivilligt. Denna information gavs till respondenterna samt att de hade rätten 

att avbryta intervjun utan att behöva delge varför och att de även kunde välja att inte svara på 

en specifik fråga (Vetenskapsrådet u.å.:7). Enligt samtyckeskravet informerades 

respondenterna deras fulla rätt att själva bestämma över sin medverkan. Vi kontrollerade även 

att de samtyckte till att intervjuerna skulle spelas in (Vetenskapsrådet u.å.:9). För att följa 

nyttjandekravet får endast den insamlade information från deltagarna användas till 

forskningens ändamål och respondenterna informerades om att materialet enbart skulle 

användas för studiens syfte. Slutligen informerades det om att endast vi som forskare skulle 

ha tillgång till inspelning och att materialet kommer tas bort så fort studien är klar 

(Vetenskapsrådet u.å.:14). 

 

4.6 Bearbetning och analys av material 

Vid en analys plockar forskaren isär materialet i mindre delar för att det ska bli mer 

hanterbart. En sammanställning sker av de empiriska fynden som sedan kommer att knytas till 

olika teoretiska begrepp (Aspers 2011, ss 195). Genom att tematisera och koda materialet 

bidrar det till att forskaren på ett effektivt sätt kan se eventuella mönster, skillnader eller 

likheter som uppkommer. Fördelaktigt är även att upprepa analysarbetet genom att göra 
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återtagningar, således kan annan intressant information komma att upptäckas (Aspers, 2011, s. 

165, 208).  

 

Då intervjuguiden var uppdelad utifrån fem olika teman (medarbetarengagemang, 

förändringsarbete, medarbetarenkät, ledarskap samt stöd/resurser), fick dessa vara en del av 

kodningen under analysarbetet. Vi kodade även materialet genom färgsättningar av det som 

upplevdes vara av intresse. Utförandet går att liknas med marginalmetoden, vilken innebär att 

forskarna färgsätter varje kod med en innebörd av lika betydelse för dessa färger/områden 

(Aspers 2011, s. 184–185). Vi kom överens om vilka färger som skulle företräda vilka koder, 

detta för att analysen skulle bli så enhetlig som möjligt då analyserna delades upp 

sinsemellan. Därefter läste vi igenom varje analyserad transkribering för att ingen viktig 

information skulle gå förlorad. För att analysera det empiriska materialet öppnades ett 

samlingsdokument dit all relevant data fördes in under respektive tema och 

underrubrik.   Som komplement till våra huvudteman skapades underrubriker för att 

strukturera upp det empiriska materialet under sammanhängande ämne. Syftet och 

frågeställningarna fungerade som en vägledning under analysarbetet.  

 

Förskolecheferna i kommunen består enbart av kvinnor, vilket gör att vi i resultatet kan 

benämna respondenterna vid hon. Dessa presenteras med kvinnliga fiktiva namn i resultatet.  

 

4.7 Kvalitetskriterier 

Målet för studien var att till så hög grad som möjligt uppnå en hög tillförlitlighet och äkthet. 

Tillförlitlighet består av flera delar; trovärdighet, överförbarhet och pålitlighet (Bryman 2011, 

s. 352-354). De är två grundläggande kriterier för kvalitativa studier och två viktiga kriterier 

för granskning av samhällsvetenskaplig forskning (Bryman 2011, s.48-50). Det kan vara av 

betydelse att även bedöma undersökningen utifrån fler kriterier (Bryman 2011 s. 351). Därför 

valde vi att försöka fastställa ytterligare två kvalitetskriterier, koherens och transparens 

(Justesen & Mik-Meyer 2011, s. 32). 

 

Innebörden av trovärdighet är att studien utförts efter de regler som finns inom området. 

Dessutom att resultatet bör rapporteras till de individer som varit med i studien för att de ska 

kunna bekräfta att forskaren uppfattat deras verklighet rätt. Det är trovärdighet i hur 

acceptabel den beskrivning som forskaren kommer fram till är för andra människor (Bryman 

2011, s. 354-355). För att vi som forskare skulle säkra upp för trovärdigheten i denna studie 

har vi valt att tillsammans diskutera oss fram till vad respondenterna antogs mena vid vissa 

specifika frågor. Då fick vi en uppfattning om vi tolkat respondenterna på ett likvärdigt sätt.  

 

För att öka överförbarheten gjordes detaljerade redogörelser för alla moment som ingår i 

studien. En noggrann redogörelse förser andra personer med en bred överblick som kan hjälpa 

dem fastställa hur överförbart resultatet är till en annan miljö eller kontext (Bryman 2011, s. 

355). Det finns olika synpunkter gällande generaliserbarhet och att en kvalitativ forskning kan 

ge en analytisk generaliserbarhet istället för en statistisk. Den analytiska generaliserbarheten 

tittar på om resultat som framkommit i en studie kan vara en vägledning för liknande 

undersökningar, men som befinner sig i en annan situation och kontext (Justesen & Mik-

Meyer 2011, s. 39). Vår tolkning av det empiriska materialet utfördes noggrant och grundligt 

för att försöka säkerställa att det som lyfts fram stämmer eller motsäger de teorier som finns i 

ämnet. Därför kan resultatet användas av andra forskare som en vägledning även om de gör 

en studie i en annan miljö.  
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För att ge en tydlig bild av hur vår forskningsprocess har gått tillväga har vi redogjort för en 

fullständig och tillgänglig redogörelse av alla moment i processens gång. Pålitlighet i en 

studie avser att forskaren beskriver ingående alla delar, exempelvis problemformulering, urval 

och intervjustruktur. Det medför att andra ska kunna bedöma kvalitén på studien samt för att 

kunna göra en uppskattning av hur de anser forskaren har låtit personliga värderingar påverkat 

förloppet eller de slutsatser som dragits (Bryman 2011, s. 355). 

 

Äkthet för en forskning avser att studien har ett praktiskt syfte samt att vissa kriterier uppfylls 

(Bryman 2011, s. 356). Som forskare ska du försöka uppge en rättvis bild av de åsikter som 

framkommer av respondenterna samt försöka bringa en förståelse för de personer som 

medverkat så att studien kan bidra till en förbättring för deras situation (Bryman 2011, s. 357). 

Resultatet i vår studie anser vi kan fylla ett praktiskt syfte och vara en vägledning för andra 

liknande studier om hur förskolechefers syn på deras förutsättningar, stöd och komplexa 

arbetssituation kan bidra till eller hämma ett medarbetarengagemang. 

 

Koherens bedömer om de olika delarna i en studie hänger samman logiskt (Justesen & Mike-

Meyer 2011, s. 32). Vårt val av frågeställningar, teori och metod kunde tillämpas för att 

besvara syftet med studien och därför anses studien ha en hög koherens. Transparens avser 

istället att det tydligt ska framgå vilka metod- och teorival som använts samt att en motivering 

till varför dessa val har gjort finns uttalat (Justesen & Mik-Meyer 2011, s. 32). Denna 

motivering är utskriven och förklarad genom arbetets gång, både gällande metodval samt 

varför de/den teorier och de vetenskapliga artiklarna är av relevans för att bringa en större 

förståelse kring ämnet. Slutligen bringar de citat vi valt att redovisa från intervjupersonernas 

berättelser i resultatdelen till en ökad transparens. 

 

4.8 Förförståelse 

Enligt Becker (2008) besitter forskaren föreställningar om det ämne som är tänkt att studeras. 

Det är dessa föreställningar och intressen som styr vilken riktning forskningen kommer ta. 

Därför är det viktigt att skapa en medvetenhet kring föreställningarna då det väcker en 

förförståelse för ämnet. Han menar även att föreställningar är något människan alltid har för 

att skapa begriplighet inom ett livsområde (2008, s. 25). Föreställningarna finns med under 

hela studiens utförande och utmanas även när de sätts i relation till tidigare forskning (Becker 

2008. s. 28-29).      

 

Det fanns en förförståelse gällande hur organisationen arbetat med medarbetarengagemang då 

en av oss har praktiserat där. Förförståelsen var att alla enhetschefer borde vara medvetna om 

innebörden av medarbetarengagemang. Innan studiens genomförande fick vi kännedom om 

att medarbetarenkäten genomsyrats av de fem punkterna; resultatåterkoppling, tydliga mål 

och förväntningar, rimlig utmaning, erkänsla/ bekräftelse, delaktighet/påverkan på arbetssätt. 

Samt att cheferna fått ett resultat som sammanställde medarbetarnas totala upplevelse 

gällande hur de känner sig engagerade.  

 

En föreställning fanns gällande den subjektiva upplevelsen cheferna hade om 

förändringsarbetet, vilken vi ansåg kunde skilja sig utifrån förskolechefernas olika 

arbetssituation. Därav var det relevant att ha med en bakgrundsfråga gällande hur många 

medarbetare respektive chef hade. Det fanns en föreställning om att det skulle vara svårare att 

förmedla ett medarbetarengagemang för de chefer som har större personalstyrkor. Ytterligare 

hade vi tankar om att ett engagemang kan vara svårare att uppnå i verksamheter som besitter 

hög sjukfrånvaro samt hög personalomsättning. Arbetssituationen förskolecheferna befinner 
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sig i är ofta hårt belastad och den arbetsmarknad som råder försvårar situationen genom att 

den skapar hög personalomsättning. Föreställningen var grundad i samhällsdebatter som 

pågått under en längre tid. Becker (2008) menar att felaktiga föreställningar inte behöver ses 

som en nackdel, däremot är det viktigt att dessa kontrolleras gentemot verkligheten och med 

hjälp av forskning för att förstahandskunskapen ska utmanas ännu en gång (2008, s. 31). 

Därav var det högst relevant att studera tidigare forskning med utgångspunkt i hur förskolans 

arbetssituation såg ut. Fokus låg att ta reda på om det som tolkats utifrån debatterna stämmer 

överens med verkligheten. 
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5 Resultat 
I detta avsnitt redogörs det empiriska materialet i ett resultat. För att underlätta läsningen 

presenteras resultatet av olika teman och anges med underrubriker kopplade till det 

studerade fenomenet. 

 

5.1 Arbetssituationen i förskolans verksamhet 

I och med att Läroplanen [Lpfö 98/10] kom att ändras har uppdraget och arbetssituationen 

förändrats för förskollärarna, vilket är en gemensam syn hos alla respondenter. En 

förskollärare har idag mycket större ansvar, det ska dokumenteras mer och förskollärarna har 

fått en mer ledande funktion över verksamheten. Det lyfts också att uppdragets förändring 

även inneburit svårigheter för förskollärarna att kunna prioritera sina arbetsuppgifter. En 

respondent uttrycker sig på följande sätt: 

 

...det kan vara klurigt att slitas mellan att vara där för barnen och att hinna med 

de andra administrativa bitarna som nu också ligger på lärarna. (Lena) 

 

Av resultatet framkommer det att läroplanen har medfört större klyftor mellan barnskötarna 

och förskollärarna då läroplanen är fokuserad mot förskollärare. Det medför att dessa 

yrkesroller har olika förväntningar och krav på sig. Därav kan det i många fall upplevas av 

förskollärare att de inte räcker till, vilket även bidrar till ökad stress. Förändringen i uppdraget 

har även bidragit till att chefskapet ser annorlunda ut idag än för 10 år sedan och ett krav på 

rektorsutbildning är idag vanligt förekommande. Några respondenter uttrycker att det ligger 

ett ansvar på chefen att dessa klyftor som uppstår inte ska hämma ett medarbetarengagemang. 

Respondenterna anser det vara fördelaktigt för förskolecheferna att finna olika 

ansvarsområden för varje medarbetare som vill utmanas mer, oavsett tillhörande titel. En 

respondent lyfter exempelvis att en barnskötare kan brinna mer för arbetsuppgifter som ingår i 

förskollärares ansvarsområde, chefen kan då fördela arbetsuppgifterna utifrån den individuella 

förmågan för att öka engagemanget för varje individ:   

 

För att det inte ska bli att; jag är barnskötare och då alltid är i barngrupp. Bara 

för att du är barnskötare kan du ju brinna för exempelvis arbetsmiljö. Tycker den 

att det är roligt gör den jobbet bättre oberoende av titel och även om man har 

olika grundkompetens. Så därför tycker jag det är viktigt, det är ju också en del av 

medarbetarengagemang. (Lena) 

 

Flertalet respondenter uttrycker att medarbetarna inom förskolan besitter förutsättningar för 

att klara av att utföra sina arbetsuppgifter. Det finns avsatt tid för pedagogerna att utföra sina 

arbetsuppgifter om de prioriterar sin tid rätt. Förändringen i arbetssättet kräver dock att många 

pedagoger behöver hjälp att planera, prioritera och strukturera upp sin tid. Det framgår att 

förutsättningarna utmanas när det blir sjukfrånvaro och personalen på förskolorna får arbeta 

med vikarier. Återkommande gällande förutsättningarna är den subjektiva tolkning, de anser 

att alla medarbetare ser olika på situationerna och på sina förutsättningar. Det handlar då om 

hur medarbetaren förhåller sig till de förutsättningar som inte är påverkningsbara. En av 

respondenterna uttrycker följande när hon berättar problematiken med exempelvis stora 

barngrupper. Grupperna är inte påverkningsbara och hon förklarar att de tillsammans måste 

bestämma hur de ska förhålla sig till det istället för att endast se det problematiska i 

situationen: 
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Det är tufft idag, förutsättningar finns men vi måste ha rätt förhållningssätt.. 

(Lena) 

 

Resultatet visar att det finns skillnader mellan förskolechefernas förutsättningar att kunna 

bedriva sina verksamheter. En utmärkande faktor är den ekonomiska skillnaden då deras 

budget upplevs av vissa tillräcklig och av vissa bristande. Vid en jämförelse mellan två 

respondenters arbetssituation framkom det att den ena chefen har låg sjukfrånvaro och 

bedriver en verksamhet där hon haft möjlighet ekonomiskt att bemanna upp med personal 

utöver den ordinarie och uttrycker sig på följande sätt: 

 

Jag började se att det fanns bekymmer i att pedagogerna inte kände att de räckte 

till och när man känner så blir det stressigt och då försvinner tillit och det blir en 

tråkig utgång av det. Min ekonomi har tillåtit mig att överbemanna, det skapas 

alltså en mer hållbar situation både för personalen och ekonomiskt då pengar inte 

behövs i samma utsträckning till sjukskrivningar..  (Anna) 

 

Vi har precis råd med basen, eller inte ens råd till basverksamheten...jag tror att 

trång ekonomi kan påverka engagemanget negativt. (Stina) 

 

Det sistnämnda citatet förklarar hur en annan respondent uttrycker att alla förutsättningar inte 

finns för medarbetarna då ekonomin är så pass stram. Hon förtydligar att sjukfrånvaron är 

relativt hög på hennes verksamhet/verksamheter och att hon knappt har råd med 

basverksamheten. 

 

Vissa respondenter upplever ett problem med att inte hinna vara ute på plats då de har många 

andra möten som måste hinnas med. Om medarbetarna inte blir sedda tror några respondenter 

att medarbetarengagemang kommer utebli. En respondent förklarar dilemmat där både hon 

och medarbetarna påverkas av arbetssituationen: 

 

Jo men det är väl när man känner att man har för mycket och inte hinner ut och 

möta alla, inte hinner boosta eller ge en klappa på axeln eller fråga hur helgen 

varit. Utan du verkligen bara hinner göra det du måste....att det är mycket möten. 

Och visst man skulle kunna hoppa över de där mötena, men det vi blir kallade på 

går vi ju på för att kunna ta tillbaka till våra medarbetare. Missar jag alla möten 

som centralt är, kan jag ju inte heller ge tillbaka det till mina medarbetare. 

Nämen bara det att det är mycket, det är späckat schema. (Lena) 

 

5.2 Organisationens förändring 

Ingen av respondenterna anser att de vet vad den konkreta anledningen bakom förändringen 

egentligen är. Respondenterna fick kort sammanfatta vad de tror är anledningen bakom 

förändringsarbetet som kommunen inlett kring medarbetarengagemang. Ett större antal 

respondenter nämner att de tror det beror på att ett högt medarbetarengagemang leder till en 

arbetsplats som mår bättre. Bakgrunden tror respondenterna kan ligga i det höga 

sjukskrivningstalet och att kommunen förstår att det är viktigt att arbeta med engagemang för 

att få sina medarbetare att trivas. En av respondenterna svarade följande på frågan om vad hon 

tror är bakgrunden till förändringsarbetet: 

 

Är man glad och engagerad så orkar man mer, vi kan inte ligga på de sjuktalen vi 

har idag. (Kerstin) 
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Några respondenter nämner också att de tror förändringsarbetet beror på att kommunen 

behövde modernisera sig för att få en verksamhet som blir mer attraktiv. Det handlar om 

hållbarhet, att få fler personer att vilja arbeta i kommunen och att de som arbetar där vill 

stanna. En respondent tror att ett ökat engagemang behövs då förskollärare är ett hett byte på 

den rörliga arbetsmarknaden och att det idag handlar om en löneturism. Om medarbetarna 

upplever att de har en betydande roll, med utvecklingsmöjligheter och känner sig engagerade 

kan det väga upp för en sämre lön. Därav anser hon att att organisationen måste satsa mer på 

kompetensförsörjningen. 

 

Förskolecheferna är överens om att det nya fokuset på medarbetarengagemang inte är något 

nytt för dem, utan alla ger en bild av att de på ett eller annat sätt tidigare har arbetat med att få 

sina medarbetare engagerade. När en respondent pratar kring ämnet är hon tydlig med att hon 

inte tror att någon av förskolecheferna skulle tycka det var oviktigt att försöka engagera sin 

medarbetare. Det är självklart för henne att någon med chefsroll ska ha inställningen att 

engagera och hon anser att det är bra av kommunen att de tagit grepp om det. Följande 

uttrycks av några respondenter när de pratar om förändringsarbetet: 

 

Egentligen har vi blivit serverade ett härligt ord för det vi arbetat med tidigare. 

(Anna) 

 

..det finns väl inte någon i denna kommun som inte hört ordet 

medarbetarengagemang, för de vore väldigt konstigt i så fall. (Kerstin) 

 

Det finns en positiv attityd kring förändring och att det nu tagits ett helhetsgrepp över hela 

kommunen. Respondenterna är glada över att det blivit en tydligare ”röd tråd” där 

medarbetarengagemanget genomsyrar de tre arbetsmomenten (medarbetarenkät, 

prestationssamtal och lönekriterier). Nu kan de koppla tillbaka till samma sak och en 

respondent uppger att denna ”röda tråd” ger tyngd i arbetet:   

 

Då blir de lätt att som chef koppla tillbaka till samma sak, en tydlig röd tråd hela 

vägen. Mycket att arbeta med såklart men för mig blir de en annan tyngd än det 

varit innan, för att det dyker upp överallt och på olika ställen. 

Medarbetarengagemang är positivt och då blir de tyngd överallt och då sätter det 

sig i ryggraden. (Emma) 

 

5.3 Förskolechefernas tillämpning av medarbetarengagemang 

5.3.1 Medarbetarenkätens effekter 

Att kommunen har tagit fram en ny medarbetarenkät upplevs som något väldigt bra. Alla 

instämmer att denna har blivit till fördel för chefsarbetet kring medarbetarengagemang. Den 

tidigare enkäten upplevdes för bred och nu har kommunen smalnat av ämnena så att det 

endast är kvar sådant som medarbetarna själva kan påverka. På frågan om hur respondenterna 

upplever att den nya medarbetarenkäten förändrat deras arbetssätt, framkommer det att 

flertalet upplever att den givit dem ett tydligare verktyg att arbeta vidare med. Det är fritt upp 

till varje chef att välja hur de ska använda resultatet och merparten menar att det är viktigt att 

prata ihop sig med arbetslaget och komma överens om gemensamma förbättrings- och 

bevaringspunkter. Det är även relevant att diskutera innebörden av begreppet engagemang för 

att komma fram till en gemensam syn i arbetslaget. Några respondenter säger att 
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medarbetarnas delaktighet är viktig för arbetet med handlingsplanen av enkätresultaten och en 

respondent uttrycker:   

 

Det är viktigt att de äger det själva och att vi har det rullandes så att det är 

levande och sedan lyfter vi hur det går. Så att man ser att det blir en utveckling 

annars blir de ju bara pappersarbete och de vill vi inte. (Emma) 

 

Respondenterna lyfter olika exempel på hur de får ett görande genom att planera med sina 

medarbetare i hur de ska försöka förbättra ett mindre bra resultat från enkäten. De flesta 

förklarar att det blir ett bra underlag och att enkäten ger förutsättning för att skapa 

diskussioner som kan leda till en bredare förståelse i missnöjet. De förklarar att det är 

samtalen kring dessa ämnen som kan skapa medarbetarengagemang och en respondent säger: 

 

Rimlig utmaning är svårt att till exempel få till ibland med de förutsättningar vi 

har, exempelvis utmaningar som att vi har med särskolebarn i förskoleklass, de 

utmaningarna är inte helt rimliga. Vilket jag kan förstå att man ej tycker, men då 

får vi ett samtalsunderlag. Genom dessa samtal kan vi landa i att vi inte kan 

ändra på förutsättningen, men vi kan gemensamt bestämma hur vi kan arbeta med 

de förutsättningar vi har… (Anna) 

 

Någon som var väldigt nöjd med sitt resultat på enkäten förklarar att du som chef aldrig får bli 

nöjd. För att lyckas som chef måste chefen få med sig sina medarbetare. Det finns alltid saker 

som både chefen och dess medarbetare kan bli bättre på eller bli mer nöjd över, respondenten 

förklarar sin inställning genom: 

 

Även om du får ett högt resultat på en medarbetarenkät kan du inte slå dig till ro. 

De är det farligaste som finns. Du får ändå fortsätta, och tänka hur kan vi bli 

bättre. Kan vi vässa ännu mera? Alltså, sådana mål kan man ju ha...och det kan vi 

bara göra tillsammans. (Mary) 

 

Det framkommer att några respondenter upplever att det ibland inte är chefskapet eller 

medarbetarnas engagemang som ligger bakom ett sämre resultat. De chefer som fick ett 

resultat som visade på ett lägre engagemang hos medarbetarna, förklarar att det redan var 

medvetna om att utfallet skulle ge ett sådant resultat. Förskolecheferna ger förklaringar att 

dessa förskolor haft problem med andra yttre faktorer som påverkat medarbetarna negativt. 

Anledningarna de beskriver var exempelvis att dessa förskolor genomgått en omorganisation, 

chefsbyte eller varit drabbade av en sjukskrivningsproblematik. De uttrycker att om 

arbetsmiljön eller andra organisatoriska faktorer upplevs otydliga kan ett 

medarbetarengagemang hämmas och då kan det synas på resultatet i enkäten. 

 

En respondent uttrycker att en enkät endast mäter medarbetarnas upplevelse just för stunden, 

vilket kan komma att påverka resultatet. Hon framhävde att enkätens syfte är bra, men att en 

sådan medvetenhet bör finnas gällande resultatet och en respondent hävdar: 

 

Enkäter är jättesvårt, man kan ha en dålig dag, du kanske är förbannad och då 

blir allt dåligt, de mäter bara stunden och därför är enkäter vanskliga. (Kerstin) 
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5.3.2 Hur förskolecheferna engagerar sina medarbetare 

Respondenterna nämner bland annat att delaktighet, medinflytande, frihet under ansvar, 

samt tydliga mål är faktorer som skapar engagemang hos medarbetarna. Några respondenter 

uttrycker olika tillvägagångssätt som de anser genererar medarbetarengagemang: 

 

Tydlig riktning skapar samsyn och vi känsla, det tänker jag också är oerhört 

viktigt för engagemanget. (Mary) 

 

Det är via delaktighet ett engagemang skapas. Att de känner att vi är ett. (Lena) 

 

Samtliga respondenter tror på att ett medarbetarengagemang lättast uppstår om deras 

medarbetare får frihet under ansvar. Att pedagogerna får ha ett eget ansvar för sina 

arbetsuppgifter men att de ska veta att chefen alltid finns där för dem. En respondent menar 

att genom tilltro på medarbetarnas kompetenser skapas tillit vilket ger förutsättningar för att 

engagemang uppstår. Några respondenter är tydliga med att de som chef inte ska detaljstyra 

utan delaktighet skapas genom att ge medarbetaren friare ramar och en förskolechef säger att 

chefskapet har kommit att förändrats: 

 

Jag tänker att man måste få en annan förståelse för ledarskapet. Man kan inte 

vara chef idag utan man måste vara ledare och chef. Är man ingen ledare kan 

man inte vara chef för att man måste få med sig medarbetarna. Man måste ha ett 

annat tankesätt, kunna entusiasmera folk, få dom att vilja haka på liksom och 

känna att de bidrar. (Kerstin) 

 

Ett uppskattat verktyg för att skapa engagemang uppger samtliga respondenter är de 

verksamhetsbesök där de ska ”skugga” sina arbetslag. Arbetssättet innebär att chefen 

medverkar en period under arbetsdagen i arbetslaget för att sedan ge återkoppling. Det 

framkommer att flertalet respondenterna upplever att sina medarbetare ser detta som något 

väldigt uppskattat och det blir ett tillfälle att ge medarbetarna återkoppling samt feedback på 

deras arbete. En respondent avviker och tycker att det kan bli konstigt att vara ute en 

förmiddag för att studera hur arbetslaget arbetar, hon upplever att det blir tillgjort och krystat 

och att det inte blir en naturlig arbetssituation hon ska ge feedback kring. Hon anser sig kunna 

se mer hur arbetslaget arbetar när hon är ute på sina vanliga besök. Däremot samstämmer hon 

med att det uppskattas av medarbetarna och på så sätt blir det ett bra verktyg att visa att hon 

som chef ser sina pedagoger.  

 

Flertalet respondenter har fått till sig att deras medarbetare önskar en större närvaro från sin 

chef. För att tillgodose medarbetarnas önskemål har några ändrat sitt arbetssätt eller stuvat om 

i sin planering och sitter nu en del av sin kontorstid ute på verksamheterna. Det viktigaste för 

henne är att få sina medarbetare att känna närvaro istället för att prioritera alla andra 

administrativa uppgifter. En annan respondent förklarar att kontorstiden är bättre att få gjord 

ostörd då arbetet blir snabbare utfört, således kan hon frigöra mer tid till att vara ute i 

verksamheten. Det finns en stor önskan hos respondenterna att kunna vara ute mer och träffa 

sina medarbetare, när tiden inte alltid räcker till är det istället viktigt att föra en dialog om vad 

närvaro kan innebära. En respondent säger: 

 

….man pratar om vad och hur man är när man är en närvarande chef. Och jag 

tänker att det är så att man inte alltid måste vara i lokalen. Vi diskuterar vad en 

tillgänglig chef är. Vad önskar de av mig som chef? Jag pratar om att tillgänglig 

kan vara att jag finns på telefon eller svarar på ett mail etc… (Lena) 
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I samband med att det finns ett önskemål från medarbetarna med större fysisk närvaro lyfter 

ett par respondenter att de tror att engagemanget kommer öka om varje individ känner sig 

sedd. Vissa respondenter upplever att ett problem är att vissa medarbetare har ett större behov 

av att få en dialog med förskolechefen när de är på plats i verksamheten. Det är viktigt att 

dessa medarbetare får sin tid, men sedan medarbetarengagemang satts i fokus har 

medvetenheten hos förskolecheferna ökat kring att alla medarbetare måste bli sedda. En 

respondent tar upp att hon nu inför varje besök tänker igenom vem hon inte träffade sist gång 

och ser då till att leta upp den medarbetaren. En annan respondent nämner att hon nu medvetet 

går andra rundor på förskolorna för att checka av att alla medarbetare blir sedda och 

ytterligare en respondent beskriver det som:   

 

Jag lyssnar på varje medarbetare, vid samtal med varje medarbetare, både dom 

tillfällena som är bestämda med bokade samtal och sådär, men också vid dom 

små tillfällena. Jag går alltid runt och pratar med var och en, minst en gång i 

veckan och liksom frågar vad de tänker och tycker. Och de får tillfälle att bara 

tänka och tycka om sådana saker som man inte sätter sig ner och mailar om. 

(Stina) 

 

Det pratas om att delaktighet från medarbetarnas sida blir avgörande för att skapa 

engagemang. Om medarbetarna får vara med och bestämma samt påverka sina mål tror 

respondenterna att medarbetarna kommer gå till sitt arbete och känna meningsfullhet, då de 

känner sig hörda. Vissa förtydligar att de tror på det kollektiva arbetslaget och att det är 

viktigt att sträva efter en ”vi känsla”. En respondent försöker få alla sina medarbetare att prata 

om sina mål med sina kollegor och då även tydliggöra hur de kan hjälpas åt att nå målen 

tillsammans. Genom att ha ansvar för sina kollegors mål och kunna hjälpa till att uppnå dem 

tror förskolechefen att det kan skapas medarbetarengagemang inom gruppen. En annan 

respondent tror att det är viktigt att i sitt chefskap hjälpa sina medarbetare att kunna prata om 

svåra samtalsämnen. Hon tror att en samsyn kan framkomma om medarbetarna vågar prata 

öppet och ge varandra feedback utan att kritiken ska tas emot med ett motstånd. 

 

Några respondenter pratar om att de som chef måste rikta sitt ledarskap på olika sätt beroende 

på vilken medarbetare de syftar på att få engagerad. Arbetar förskolechefen på ett likvärdigt 

sätt eller ger samma typ av återkoppling till alla medarbetare kommer de inte nå delaktighet 

hos samtliga. En respondent pratar mer ingående gällande att förhålla sig olika till 

pedagogerna och ger ett flertal exempel hur hon riktar sitt ledarskap beroende på vilka 

medarbetare hon pratar med: 

 

..som ledare måste man förhålla sig olika till olika pedagoger och till olika 

arbetslag. Om jag ställde samma krav till alla, att alla ska göra en planering och 

den ska vara klar då. Då måste jag vara snabb på att uppmärksamma om några 

inte klarar det, att det var för svårt. Då får jag gå in och stötta några som sa att 

jag fattar inte, eller vi vill inte, eller vi kan inte och så får jag göra speciell 

abrovinsch till dem. Då lägger vi oss på den här nivån för er, utifrån de här 

förutsättningar som ni har. Den typ av ledarskap tror jag kan få alla att bli 

engagerade. (Stina) 
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5.4 Det stöd förskolecheferna önskar 

Några respondenter anser att kommunen måste arbeta mer på att delge information i 

organisationen och en av dem uttrycker sig på följande sätt när frågan ställs angående vilka 

resurser cheferna eftersöker: 

 

Ja, men mer information, de tror jag är jätteviktigt. Ibland upplever jag att 

kommunen är rädd för att ge ut information, för att de tror de ska storma. 

(Kerstin) 

 

Respondenten säger att det måste finnas ett förtroende från ledningen, att tjänstemännen kan 

ta till sig informationen och delge den på ett korrekt sätt till sina medarbetare. Det uttrycks att 

delaktighet, en känsla av att känna sig behövd samt att förtroende i alla organisationens led 

skapar engagemang hos respondenterna. En respondent nämner att hon vill utmanas genom att 

hennes chef ska få henne att tänka kreativt, detta genom en kontinuerlig dialog. Nedan 

förklarar respondenten hur hon vill att hennes chef ska uttrycka sig: 

 

Om chefen kommer till mig och säger… du, jag har en sak här, hur ska vi tänka 

kring detta? Då får du igång mig direkt. När det finns en dialog och 

kommunikation. (Kerstin) 

 

Resultatet visar att de respondenter med högst antal medarbetare uttrycker ett större behov av 

stöttning från sin chef angående hur de ska kunna förmedla ett engagemang hos sina 

medarbetare. De anser sig behöva ändra sina strategier i sitt ledarskap för att kunna tillgodose 

det höga antalet medarbetare. Dessa respondenter lyfter också att kommunen borde ha i 

åtanke att de uppsatta målen bör vara anpassade utifrån respektive förvaltning. En respondent 

säger på följande sätt: 

 

Ibland kan det vara svårt när saker kommer från HR om feedback och 

kontinuerlig uppföljning, då vi på utbildningsförvaltningen nog sitter med flest 

medarbetare per chef och tekniska kanske har runt 10 stycken. Hur kan vi då 

tänka när vi har så här många? Det kanske man behöver bolla lite mer och ha i 

åtanke, då vi har olika förutsättningar. Hur kan vi tänka för ett ökat 

medarbetarengagemang utifrån våra förutsättningar? (Emma) 

 

Genomgående finns det en avsaknad av kontinuerlig återkoppling av respondenternas arbete 

som ledare. Ett flertal respondenter nämner arbetssättet med skuggningar som något som får 

deras medarbetare mer engagerade. Det uppmärksammades även att cheferna skulle se ett 

sådant arbetssätt som fördelaktig om det skulle appliceras på förskolecheferna. Likväl hade 

någon form av professionell handledning utifrån varit önskvärt för att få en utvärdering och 

återkoppling på deras ledarskap. Medarbetarenkäten ger en indikation på hur cheferna 

fungerar men anses inte vara tillräcklig. En respondent uttrycker följande angående viljan att 

öka medvetenheten hos cheferna gällande sitt arbetssätt: 

 

Har man exempelvis en sjuk organisation behöver man bli medvetandegjord om 

hur man är som chef. Detta finns inte i dagsläget, utan då är det ju 

medarbetarenkäten som går att tillämpa för att få en indikation på sitt ledarskap, 

men enkäten påverkas ju av så många andra faktorer, så som dagshumör och 

sinnesstämning hos medarbetaren. (Emma) 
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Några respondenter uttrycker att ledningen bör se till att cheferna inte får för många nya 

uppgifter som ligger utöver årshjulet. Det skapar en ökad stressnivå där utmaningarna inte 

känns fullt rimligt i förhållande till den arbetssituation de befinner sig i. Det framkommer av 

resultatet att en respondent anser att ett chefsstöd innebär en aktiv dialog mellan denna och 

politikerna gällande den strama ekonomin. Respondenten menar att ett tillskott av pengar 

hade underlättat arbetet med att kunna bemanna tillräckligt och därmed frigjort mer utrymme 

för att öka engagemanget i verksamheterna. 

 

5.4.1 Tydligare ramar gentemot frihet under ansvar 

Genom respondenterna framkommer det olika åsikter gällande målstyrningen i 

organisationen. Det uppstår skilda meningar gällande det tolkningsutrymmet som 

genomgående finns i organisationens mål. Majoriteten av respondenterna anser att de 

kommunövergripande målen är bra som ramar då de själva kan tolka och bestämma hur 

tillvägagångssättet ska se ut. Åsikter som förespråkar fritt handlingsutrymme uttrycks: 

 

Det jag behöver är att de fortsatt ger mig fria tyglar och fritt utrymme. Vi har en 

bra styrkedja här genom att vi har fritt utrymme att nå våra mål, om jag får ett 

tvång att göra vissa saker kan de gå stick i stäv med var man befinner sig själv i 

sin egen organisation. (Anna) 

 

Jag tror det är viktigt...att få förtroende till att arbeta med frihet under ansvar 

(Kerstin) 

 

Det uttrycks att läroplanen och skollagen är ambitiösa styrdokument. En utmaning som 

förskolechef är att se till så att de övergripande organisatoriska målen, däribland läroplanen 

och skollagen även harmonierar med verksamhetens egna uppsatta mål. En respondent 

uttrycker att det inte behövs mer styrning. Hon anser att det redan finns många mål och 

hennes uppgift blir då att se till att målen från bland annat läroplan, skollag, 

kommunövergripande mål och verksamhetsmålen inte spretar för mycket eller upplevs för 

många för medarbetarna. Nedan lyfts hennes åsikt gällande utmaningen: 

 

..där får man vara lite grindvakt så man inte låter allting sippra ner till sina 

medarbetare så att de får arbetsro. (Anna) 

 

En annan respondent anser att kommunen inte har en tillräckligt tydlig samsyn och efterlyser 

därför tydligare styrning på högre nivå för förskolan. Respondenten ger exempel på hur 

statliga mål i form av exempelvis läroplanen kan ta sig i uttryck på olika sätt: 

 

...läroplanen är en statlig skrift som man säger att man ska följa, men sen är det 

så, man tar den här statliga skriften och så lägger vi den i exempelvis pedagogens 

hand, då blir det den reella läroplanen. Och då beror det ju på vart den hamnar 

någonstans. Och om den här handen inte har en riktning kan tolkningen bli bred, 

här pratar jag om att vi måste ha en samsyn. (Mary) 

 

Konsekvensen som respondenten lyfter är då att kommunen får verksamheter som ser olika ut 

beroende på hur alla tolkat de olika målen. Därav eftersöker hon mer styrning med tydligare 

ramar för att öka samsynen i sin helhet. 
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Citatet nedan beskriver att arbetssättet som kommunen skapat gällande 

medarbetarengagemang, innefattande bland annat lönekriterier och prestationssamtalen nu ger 

pedagogen likvärdig syn över förskolornas arbetssätt. Hon anser att det på så sätt skapas en 

samsyn över verksamheterna: 

 

...jag tycker det är skönt att vi alla vet vad vi pratar om, skulle någon av mina 

medarbetare bli utlånad ett halvår till en annan förskola, så vet de vad man 

pratar om på nästa enhet då det finns gemensamma begrepp. (Anna) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

26 

 

6 Diskussionen. 

6.1 Resultatdiskussion 

Utifrån analysens framträdande teman diskuteras och analyseras resultatet utifrån tidigare 

forskning och teorier 

 

6.1.1 Arbetsförhållanden inom förskolans verksamhet 

Av resultatet framkommer det att arbetsförhållandena inom förskolan har förändrats genom 

åren. Det som lyfts inom förskollärarens uppdrag är den tvetydighet gällande vilka 

förväntningar som ligger på förskollärarens roll. Medarbetarna har svårt att finna balansen 

mellan arbetet med barngruppen och möjligheten att prioritera sina andra arbetsuppgifter. 

Persson och Tallberg Broman (2019) förklarar att ambitionshöjningen av läroplanen skapat en 

större osäkerhet i förskolans arbetsmiljö. De framhåller även att en välmående arbetsplats 

innebär en möjlighet att kunna påverka, vara delaktig samt även att ha kontroll över sin 

arbetssituation (2019, s. 12). Medarbetarna inom förskolan har svårt att hinna med sina 

arbetsuppgifter vilket kan tänkas bero på den svåra rollen att kunna planera sin egen tid, men 

också att de slits mellan det faktiska syftet till varför de är där. Det går med hjälp av krav-

kontrollmodellen att ifrågasätta huruvida förutsättningarna i dessa verksamheter anses vara 

rimliga, då medarbetarna har höga krav och låg kontroll på sin arbetssituation. Enligt 

Karazeks modell hamnar dessa individer i en spänd situation med risk för ohälsa (Theorell 

2012, s. 22-23). Theorell pekar på sambandet mellan upplevelsen av ett bristande deltagande 

och långtidssjukfrånvaro (Theorell 2003, s. 70). Dessa orsaker kan tänkas förklara varför de 

höga sjukskrivningstal inom förskolan ser ut som de gör och det går då att ställa sig undrande 

till om otydligheten i läroplanen är en bidragande faktor till det som sker.   

 

Nästan alla respondenter anser att medarbetarna besitter förutsättningar för att klara av 

uppdraget och att det då istället handlar om hur de prioriterar. Förskolechefens önskan är att 

medarbetarna ska förhålla sig till att prioritera de administrativa uppgifterna. En svårighet för 

pedagogerna blir då att de slits mellan lojaliteten att vara där för barngruppen samtidigt som 

de ska utföra de önskvärda administrativa uppgifterna. Detta kan då tänkas skapa en 

rollkonflikt hos pedagogerna. Förskolechefernas utmaning är att motivera till ett arbetssätt 

som kan utgöra svårigheter. Det kan då diskuteras om kraven för pedagogerna anses rimliga i 

förhållande till de förutsättningar som finns för att utföra arbetet. 

 

Av resultatet framgår det att cheferna har olika förutsättningar gällande ekonomin. En 

respondent uttrycker att hon har problem med sjukfrånvaro och den strama ekonomin gör att 

budgeten då inte ens räcker till att lösa den dagliga verksamhetens behov. Vad som är 

intressant är att en annan förskolechef kan överbemanna sin verksamhet för att skapa bättre 

förutsättningar för pedagogerna. Överbemanning tror förskolechefen kan vara en bidragande 

faktor till den låga sjukfrånvaron i hennes verksamheter. Det i sin tur kan tänkas öka 

engagemanget hos hennes medarbetare då rollkonflikten inte blir lika påtaglig. Det kan 

diskuteras hur förutsättningarna för den förskolechefen som inte har möjlighet att bemanna på 

basnivå upplever sig ha kontroll över situationen. För att hon ska kunna bedriva en 

fungerande verksamhet är det för henne viktigt att hennes chef visar på en tydlig dialog med 

politikerna, där det bör framgå att ekonomin är ohållbar. Enligt Östebo och Härenstam (2013) 

är kommunikationen mellan de olika aktörerna en viktig komponent för att kunna bedriva ett 

chefskap (2013, s. 12). Det i sin tur ger ökat förtroende då förskolecheferna märker att deras 

synpunkter gällande arbetsförhållanden tas på allvar.  
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Eriksson, Beach & Svensson (2015) lyfter fram att förskolechefernas uppdrag också kommit 

att påverkas av läroplanens revideringar. Förskolechefens arbetsuppgifter innefattar bland 

annat personalansvar, barn och föräldraansvar, budgetering, rekrytering och administration 

(2015, s. 3, 4). Respondenterna säger att de vill vara där för sina medarbetare men upplever 

att det inte går i den utsträckning de önskat på grund av att deras administrativa 

arbetsuppgifter är många, samt att deras kalender fylls med viktiga möten. En undran väcktes 

om inte cheferna då också kan uppleva en rollkonflikt mellan att vara där för sina medarbetare 

och vara tillgänglig för alla viktiga möten. 

 

Det framkommer i resultatet att respondenterna kan finna svårigheter med det höga antalet 

medarbetare. Därav bör förskolechefernas egen arbetsmiljö belysas. Frågan är hur 

förskolecheferna själva ska finna ett engagemang och hur de ska lyckas förmedla det till sina 

medarbetare om förutsättningarna istället begränsar dem? De respondenter som har ett högre 

antal medarbetare anser att organisationen måste ha antal medarbetare per chef i åtanke när 

kommunen sätter upp nya mål och nya arbetssätt. Forskning säger att det är vanligt 

förekommande att förvaltningar i den offentliga verksamheten besitter olika förutsättningar, 

där exempelvis de tekniska förvaltningarna innefattar färre medarbetare för respektive chefer i 

förhållande till utbildningsförvaltningen (Östebo & Härenstam 2013, s. 12). Respondenterna 

efterlyser också mål som stämmer överens med respektive förvaltnings förutsättningar. 

Ifrågasättande kan uttryckas om förskolecheferna har rimliga krav för att lyckas bedriva 

framgångsrika verksamheter med de förutsättningar som idag finns. För att organisationer ska 

kunna se till att kraven för sina anställda blir rimliga kan en slutsats dras till att de måste se 

över mängden arbetsuppgifter som ska utföras, antal arbetstagare och dessa arbetstagares 

kompetens för att säkerställa att en balans finns mellan dessa (Theorell 2003, s. 35). 

 

6.1.2 Mål och motstridigheter 

Enligt Persson och Tallberg Broman (2019) uppmärksammas det att skolinspektionen anser 

att arbetssättet inom förskolans verksamhet inte är tillräckligt målstyrt vilket har resulterat i en 

tvetydighet gällande det ansvar och de roller förskollärarna besitter (2019, s. 8). 

Komplexiteten i chefernas arbete kan tänkas grunda sig i ett arbetssätt som saknar viss 

målstyrning. Det i sin tur kan enligt en respondent medföra att arbetssättet och 

arbetsuppgifterna blir tolkningsbara beroende på i vems hand läroplanen befinner sig i. 

Resultatet lyfter fram delade meningar gällande styrningen i organisationen. Det är framförallt 

en respondent som uttrycker en avsaknad av en mer tydlig struktur och målstyrning för att öka 

samsynen. Om en gemensam samsyn ska främjas förutsätter det mer styrning, frågan är på 

vilket sätt organisationen kan arbeta för en större samsyn i form av styrning samtidigt som de 

strävar efter mer delaktighet?  

 

 

Då det råder delade meningar gällande målstyrningen i organisationen framkommer det att en 

annan förskolechef anser det finns för mycket mål i hela organisationen. Hon framhäver att 

hon som chef behöver agera grindvakt så att inte alla mål sipprar ner till sina medarbetare och 

stör arbetsron. Respondenten ifråga förespråkade inte tydligare målstyrning och anser likt Vik 

(2001) att ett engagemang kan hämmas när företagsledningen kommer med krav och 

direktstyrning då det kan skapas en form av avsaknad av kontroll för medarbetaren (Vik 2001, 

s. 235). Intressant och utmanande är då hur en organisation ska kunna engagera alla chefer i 

organisationen när de har olika önskemål. Enligt Baron (2014) är det olika faktorer som 

påverkar engagemanget för olika individer, vilket även kan förändras över tid samt beroende 

på vilken situation de befinner sig i just då (2014, s. 22). Konflikten över målstyrning och 
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samsyn ger sig återigen i uttryck då Theorell (2003) menar att en ökad samsyn över 

arbetsplatsens målsättning ger bättre förutsättningar för att kunna ge varandra mer stöd 

(Theorell 2003, s. 36). En slutsats kan innebära att organisationer står inför en komplex 

situation att finna en balans mellan styrning, samsyn och delaktighet vilket kan påverka de 

anställdas engagemang. 

 

En respondent menar att den röda tråden i de tre arbetsmomenten (prestationssamtal, 

lönekriterier och medarbetarenkäten), hjälper medarbetare att känna igen arbetssättet när 

medarbetaren rör sig inom kommunens verksamheter. Vilket kan tänkas ses som en form av 

samsyn. Däremot har alla chefer tillsammans med sina arbetslag definierat vad 

medarbetarengagemang innebär för just deras verksamhet. Genom att varje verksamhet 

definierat både sina egna mål och vad engagemang betyder för dem, går det att anta att 

verksamheterna ändå inte har någon samsyn sinsemellan utan att samsyn enbart finns inom 

varje arbetslag. Det går då att ifrågasätta på vilket sätt medarbetarna själva upplever att ”den 

röda tråden” genomsyrar organisationen. Det kan tänkas vara en fråga att lyfta på högre 

nivåer, det vill säga kommunen vill att verksamheterna ska se ut. 

 

6.1.3 Förändringsarbetets genomslag 

När frågorna om förändringsarbetet ställdes under intervjuernas gång, framkom det att ingen 

av respondenterna riktigt visste den exakta anledningen bakom processen. Respondenterna 

kunde inte heller svara på vilken utbildning/information de fått kring förändringen. Första 

steget i Lewins trestegsmodell beskriver att organisationen bör presentera förändringen väl 

och det andra steget innebär att cheferna måste utbildas i förändringsplaner (Lewins, 1951, s. 

228). En lyckad förändring sammankopplas med att organisationen ska förstå innebörden med 

tydlig information och ett informellt meningsskapande mellan alla led i organisationen 

(Alvesson & Sveningsson 2008, s. 46). Genom vår förståelse trodde vi att kommunens fem 

valda punkter som de anser frambringar ett medarbetarengagemang (resultatåterkoppling, 

tydliga mål och förväntningar, rimlig utmaning, erkänsla och bekräftelse, delaktighet och 

påverkan på arbetssätt) skulle framkomma mer tydligt under intervjuerna. Vi fann det därför 

intressant att ingen av dem lyfte dessa punkter. Frågan är då om kommunen har varit tydliga 

nog i förändringsstegen eftersom förskolecheferna inte kunde beskriva varken bakgrunden till 

den eller att de uppgav de fem punkternas innebörd? 

 

Då det visat sig i statistiken att sjuktalen gått ner finner vi det extra intressant att cheferna inte 

nämner en sådan förändring. Majoriteten av alla respondenter berör däremot att sjukfrånvaron 

är hög, och en respondent uttrycker att kommunen även ligger högre än andra kommuner. Sett 

till sjukfrånvarostatistiken kan förändringen ha inneburit ett genomslag för organisationen, 

oavsett om cheferna är medvetna om förbättringen eller inte. Det går då att anta att det inte 

finns en medvetenhet hos förskolecheferna om att det arbete de utför kan vara en bidragande 

faktor till minskningen av sjukfrånvaron.  

 

Det går även att ställa sig undrande till om det verkligen är en förändring kommunen har gjort 

då alla respondenter säger att de arbetat med medarbetarengagemang tidigare. Innan en 

förändring påbörjas bör det stämmas av vart organisationen befinner sig idag och önskas ett 

resultat måste förändringen bringa en förbättring för organisationen (Alvesson & Sveningsson 

2008, s. 27-28). Det kan diskuteras om kommunen har gjort en grundlig undersökning över 

hur deras chefer arbetat tidigare. Med det som utgångspunkt går det att ifrågasätta om 

effekterna kommer generera vad som önskas för framtiden, då det inte skett en stor förändring 

i hur förskolecheferna arbetar med att få sina medarbetare engagerade. 
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6.1.4 Hur förskolecheferna får sina medarbetare engagerade 

Den offentliga sektorn kan inte konkurrera med den privata gällande högre löner till sina 

anställda och därför måste de arbeta med andra faktorer som skapar ett engagemang. I linje 

med vad både Theorell (2003) och Vik (2001) uttrycker, uppger förskolecheferna att de tror 

att ett engagemang framkommer om medarbetarna får vara delaktiga, får feedback, blir sedda 

samt att de upplever kontroll över sin arbetssituation (Theorell 2003, s. 70) (Vik 2001, s. 245). 

Förskolecheferna beskriver genom olika arbetssätt hur de försöker få medarbetarna att känna 

att dessa faktorer prioriteras. Några av förskolecheferna lyfter också att de måste arbete med 

varje individ eller arbetslag på ett specifikt sätt, då de upplever att alla medarbetare behöver 

olika stöd eller möjligheter för att engageras. Just detta menar Baron (2014) ger störst chans 

till att cheferna ska kunna frambringa ett engagemang. Om cheferna är medvetna om vilka 

faktorer som påverkar engagemanget hos varje individ, kan den anpassa sitt chefskap och 

handlingar för att möjliggöra att engagemang uppstår (Baron 2014, s. 14). Chefers beteenden 

påverkar engagemanget hos medarbetare och chefer kan behöva stöttning för att bli medvetna 

om sina utvecklingsområden (Baron 2014, s. 24). Det kan antas vara ett komplext arbete att 

lyckas få alla medarbetare engagerade då förskolecheferna har ett högt antal medarbetare. 

Därav önskar några respondenter en stöttning i form av handledning där deras arbete 

utvärderas. Således blir de medvetandegjorda om eventuella brister i deras ledarskap som kan 

vara svåra att själva komma fram till.   

 

Att få känna sig betydelsefull genom att få vara delaktig i både arbetsprocesser och 

beslutsfattande visar forskning vara en stor bidragande faktor till att bli engagerad (Theorell 

2003, s. 70). Delaktighet skapar inte bara engagemang, utan det har också visat sig få 

anställda att må bättre (Theorell 2003, s. 70). Likt vad forskningen säger om delaktighetens 

positiva innebörd beskriver respondenterna hur viktigt det är att försöka få sina medarbetare 

att känna delaktighet, vilket kan indikera på att de arbetar för att möjliggöra 

medarbetarengagemang. Frågan är om denna delaktighet kan kompensera de omdiskuterade 

förutsättningar som nu finns på många förskolor, såsom stora barngrupper och hög 

arbetsbelastning (Persson & Tallberg Broman 2019). Krav-kontrollmodellen pekar på att 

arbetstagare mår bättre om de har rimliga krav, en kontroll över sitt arbete och har möjlighet 

till beslutsfattande (Allvin et al. 2006, s. 140-141). Modellen säger att om medarbetaren 

känner ett socialt stöd kan det kompensera för om individen har höga krav eller bristande 

kontroll (Theorell 2012, s. 22-23). Det går att tolka resultatet som att förskolecheferna 

försöker ge sina medarbetare ett stöd genom att få dem att känna delaktighet. Det går inte att 

säga om denna delaktighet kan kompensera för de förutsättningar som finns i vissa förskolor, 

dock kan det ses som en god faktor att arbeta med för att få verksamheten att må bättre. 

Genom att tydliggöra för medarbetarna vilka förutsättningar som är påverkningsbara menar en 

respondent att förskolechefer då kan arbeta med sina medarbetares delaktighet kring dessa 

förutsättningar. Gällande de förutsättningar som inte är påverkningsbara får förskolechefen 

tillsammans med pedagogerna istället hitta ett förhållningssätt som blir hållbart för 

medarbetarna. 

 

6.1.5 Svårt att mäta ett engagemang 

Både Baron (2014) och Theorell (2003) framhåller svårigheter med att mäta ett 

medarbetarengagemang då det aldrig går att säga vad en mätning av engagemang egentligen 

mäter. Begreppet engagemang har en bred innebörd och Alvesson & Sveningsson (2008) 

lyfter fram att varje enskild individ har olika tolkningar för vad ett engagemang betyder 

(2008, s. 32-33). Vill en organisation veta om deras medarbetare är engagerade visar resultatet 

från en mätning en spridd blandning av svar från olika tolkningar runt begreppet engagemang. 
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I linje med vad Alvesson & Sveningsson (2008) uttrycker bör organisationen tydligt definiera 

begreppets innebörd så att en samsyn kan skapas i hela organisationen över vad engagemang 

ska innebär för just denna organisation (2008, s. 33). Arbetssättet kan då tänkas vara att 

informera och diskutera om begreppets betydelse i alla led, så att varje mellanchef lyfter fram 

samma innebörd av begreppet till sina medarbetare. Det kan tänkas ge störst sannolikhet att få 

fram en bredare entydighet för begreppet engagemang i hela organisationen. I resultatet 

framkom det istället att många av förskolecheferna diskuterar med sina egna arbetsgrupper 

om vad engagemang betyder för just deras arbetslag. Förskolecheferna gör detta för att de ska 

kunna tolka det resultat de får tillbaka från medarbetarenkäten. Det intressanta blir att det kan 

uppstå en krock mellan vad det högre organisatoriska ledet tror sig mäta gällande engagemang 

och vad som faktiskt mäts. Om varje förskolechef har en egen tolkning av begreppet faller 

enkätens entydighet över hela organisationen. 

 

Något anmärkningsvärt är att vissa respondenter tar upp att de anser att medarbetarenkäten 

endast mäter hur medarbetarnas upplevelse är för stunden och därför är enkäter vanskliga. Här 

ger förskolecheferna uttryck för att de inte fullt ut kan lita på det resultat som framkommer 

från en enkätundersökning. Återigen ställer vi oss undrande om det verkligen går att veta om 

medarbetarna är engagerade. Några förskolechefer som fått ett lägre resultat på enkäten, 

förklarade att de redan hade på känn att utfallet skulle bli i denna riktning. De gav som 

förklaring att andra yttre faktorer som omorganisering och chefsbyte, kom att påverka deras 

medarbetare negativt. Det kan finnas en riktighet i deras tolkning då Vik (2001) beskriver att 

ett engagemang hämmas hos medarbetarna när omorganisationer sker på en arbetsplats och 

medarbetaren upplever att den inte har någon kontroll över sin situation (2001, s. 235). 

 

Det mest sanningsenliga sätt för att mäta ett engagemang är genom observationer. Genom att 

se hur sina medarbetare behandlar och beter sig i dagliga situationer kan det säga hur 

engagerad den är till sitt arbete (Theorell 2003, s. 41). Alla respondenter beskriver ett 

arbetsmoment som de kallar ”skuggning” och medger att detta är något som de själva 

uppskattar då de får en positiv respons från sina medarbetare samt att det blir ett bra tillfälle 

att läsa av hur arbetslaget fungerar. En intressant aspekt som uppkom var att en förskolechef 

inte samtycker utan anser att feedback kan ges kring situationer som hon uppmärksammar på 

sina vardagliga besök. Återigen beskrivs svårigheten med att mäta hur engagerade 

medarbetare är. Varken enkäter eller skuggningstillfällena skapar en naturlig förutsättning att 

mäta engagemang. Det som faktiskt skapar möjlighet för att se om medarbetarna är 

engagerade är om förskolecheferna kan vara mer fysiskt närvarande ute i verksamheterna för 

att möjliggöra naturliga observationer (Theorell 2003, s. 41). Flertalet av förskolecheferna har 

fått till sig att deras medarbetare önskar större fysisk närvaro och dessa respondenter uppgav 

att de försökt ändra sina arbetssätt för att kunna tillgodose önskemålen. Det framgår dock att 

nästan alla av förskolecheferna har en stor önskan att kunna vara ute ännu mer i sina 

verksamheter, men att alla de andra administrativa arbetsuppgifter samt möten kräver mycket 

tid. Ännu en gång går det att se hur rollkonflikten uttrycker sig hos cheferna. 

 

6.2 Metoddiskussion 

Nedan presenteras en kritisk diskussion för studiens metodval och genomförande. Det 

redogörs även för eventuella svårigheter och andra tänkbara tillvägagångssätt. 

Diskussionsavsnittet lyfter slutligen fram förslag på vidare forskning. 

 

Urvalet avgränsades till enhetschefer då det fanns en önskan hos HR-avdelningen att få reda 

på hur chefer närmast kärnverksamheten får ett görande i att skapa engagemang. Det finns en 



 

31 

 

risk att enbart ha ett urval bestående av personer med chefsposition (Becker 2008, s. 101). 

Chefer har ofta en bild av att de anser sig veta mer gällande organisationen än deras 

underordnade samt att chefer kan säga saker enbart för att de tror det förväntas av dem. De 

vill ibland även ge en förskönande bild av ett fenomen för att framställa en bättre bild av sig 

själv (Becker 2008, s.101-103). För att öka chansen att få en mer korrekt bild över fenomenet 

hade det varit av värde att även intervjua medarbetare för att se om de bekräftar eller motsäger 

den bild enhetschefen ger.   

 

I slutsatsen användes Karazeks krav-kontrollmodell för att bättre kunna förstå vårt resultat. 

Det går inte att helt bortse från det faktum att Karazeks krav-kontrollmodell är en känd modell 

som många chefer kan ha en kunskap om och därför uppge svar som de vet anses pålitliga. 

När förskolecheferna förklarar sina arbetssätt gällande att främja ett engagemang har vi därför 

försökt få respondenterna att vara så konkreta som möjligt. Förskolecheferna fick flera 

följdfrågor där de ombads beskriva hur situationen såg ut tidigare och hur den ser ut idag för 

att vi själva skulle förstå på vilket sätt de arbetar med medarbetarengagemang (Becker 2008, 

s. 101-103).  

 

Pilotstudien gjordes inom en snäv tidsram och därför blev de två respondenterna valda efter 

ett bekvämlighetsurval då de fanns i vår närhet (Bryman 2011, s. 194). De medverkande 

besatt chefspositioner, dock inte inom en liknande verksamhet. Pilotstudierna gav feedback på 

frågorna och en inblick i om frågorna uppfattades korrekt uppkom. För att få ut ännu mer av 

pilotintervjuerna fanns en medvetenhet om att urvalet för denna intervju skulle kunnat riktats 

bättre. Önskvärt hade varit en förskolechef inom en likvärdig organisation. Denna person 

skulle ha en större förkunskap om arbetet samt förståelse för frågorna. På så sätt hade det varit 

lättare att avgöra hur pass lämplig och fullständig intervjuguiden var (Bryman 2011, s. 258-

259). 

 

En medvetenhet fanns gällande den risk att inte hålla nyttjandekravet full ut, då intervjuerna 

valdes att spelades in på Iphones egna app Röstmemon. Det gör att den lagring som sparas av 

intervjun kan finnas tillgänglig i molnet, därav kan det inte säkras att intervjumaterialet kan 

komma i fel händer. Konsekvenserna för användandet av mobiltelefoner framgick även då de 

fick ta ställning till hur väl de kände sig säkra vid ett sådant användande. Alla respondenter 

gav sitt samtycke kring behandlandet av deras persondata.  

 

Ett beslut togs att vi båda två skulle medverka vid samtliga intervjuer, trots att en av oss hade 

en koppling till organisationen och vid tidigare tillfälle haft kontakt med några av 

respondenterna. Det i sin tur kan medföra en risk att respondenten skulle kunna känna sig 

obekväma och inte vilja svara sanningsenligt (Aspers 2011, s. 66). Då vi besatt olika kunskap 

angående kommunen var det av betydelse att bägge närvarade för att ingen intressant 

följdfråga skulle missas att ställas. Den person utan relation till kommunen ställde frågorna 

under intervjun då det fanns en förhoppning att denna skulle påverka respondenten i en 

mindre grad. 

 

Det fanns en upplevelse under varje intervjutillfälle att intervjuguiden var för omfattande. Det 

bidrog till en stress hos oss under utförandet. Trots att intervjuguiden analyserats efter varje 

intervju fann vi ändå alla frågor relevanta. Då tiden för intervjun var 60 minuter borde den 

ändå ha kortats ned för att bli mer rimlig för den uppsatta tiden. På grund av bristande 

erfarenhet av forskningsrelaterade intervjuer togs ändå alla frågor med för att säkerställa att 

ingen information skulle gå förlorad när empirin skulle kopplas ihop med teorierna. En 

anledning till den omfattande intervjuguiden kan ha varit det abduktiva tillvägagångssättet. 
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Om intervjuguiden baserades på frågor som var kopplade till specifika teorier hade eventuellt 

guiden upplevts mer konkret då vi hade vetat mer exakt vad vi velat ta reda på.  

 

Respondenterna fick aldrig ta del av resultatet innan studien var färdigställd, vilket kan anses 

minska trovärdigheten för studien. Det var på grund av tidsbrist som respondenterna aldrig 

fick säkerställa att deras “åsikter” presenterades korrekt i resultatet. Då resultatet är en 

sammanställning av de sex respondenternas uppfattningar ansåg vi att det kan vara svårt för 

varje enskild respondent att förstå om vi tolkat just deras åsikter och tankar korrekt. Det 

upplevdes därför inte relevant att delge det sammanfattade resultatet innan studien var 

färdigställd.  

 

6.3 Fortsatt forskning 

Det hade varit intressant att göra en studie med ett liknande syfte och frågeställningar fast då 

inkludera fler förvaltningar i kommunen. På så sätt hade liknelser och skillnader kring 

förvaltningarnas förutsättningar blivit av intresse. Det uttrycks både i vårt resultat men även i 

annan forskning att antalet medarbetare per chef påverkar engagemanget. Genom att studera 

fler förvaltningar skulle en jämförelse kunnat möjliggöra en förståelse om problematiken 

ligger vid förutsättningarna för cheferna eller om det beror på något annat.  

 

Ett tänkbart förslag på forskning skulle kunna vara att inkludera fler led i organisationen. 

Genom att urvalet också skulle bestå av förskolechefernas medarbetare skulle studien kunna 

uppvisa ett djupare perspektiv på medarbetarengagemang.  

 

Då den höga personalomsättningen och sjukfrånvaron fick större utrymme i denna studie än 

beräknat, väcktes ett intresse av att försöka få en djupare förståelse för varför förskollärare är 

en yrkesgrupp som är drabbad av denna problematik. Intressant hade också varit att studera de 

bakomliggande orsakerna till varför utbildningsförvaltningen har hög sjukfrånvaro och hög 

personalomsättning.  
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7 Slutsats 
Resultatet visar att förskolecheferna i kommunen arbetar i en riktning likt vad forskning säger 

kan främja ett engagemang. De arbetar med att skapa en betydelsefullhet hos medarbetarna 

genom delaktighet och erkänsla (Vik 2001, s. 243-245). Samtliga respondenter anser att 

kommunens initiativ gällande ett ökat engagemang är positivt och att de upplever att det ska 

vara ett självklart inslag i den dagliga verksamheten. Förskolechefernas arbetssätt i hur de 

engagerar sina medarbetare kan förstås utifrån det Karazek beskriver i sin krav-

kontrollmodell. Deras arbetssätt kan liknas ett socialt stöd som kan kompensera för höga krav 

eller bristande kontroll. Ett större socialt stöd som minskar påfrestningen samt får 

medarbetaren att må bättre på sin arbetsplats (Theorell 2012, s. 22-23). Det har visat sig att 

läroplanen inneburit en ambitionshöjning gällande arbetet i förskolans verksamhet där 

samspelet mellan styrdokumenten och förutsättningarna hamnat i otakt (Persson, Tallberg 

Broman 2019, s. 7). Förskolecheferna anser dock att förutsättningarna finns för att bedriva en 

förskoleverksamhet. Klimatet i förskolans verksamhet är däremot tufft och det handlar då 

istället om hur pedagogerna förhåller sig till de förutsättningar som finns. Nämnvärt är att 

andra faktorer, såsom stram ekonomi och arbetssituationer som skapar rollkonflikter för 

pedagogerna, kan vara något som försvårar för cheferna att engagera medarbetarna.  

 

Det framgår skilda meningar gällande tydligare ramar gentemot frihet under ansvar. Det finns 

en önskan om tydligare struktur och ökad målstyrning som anses bidra till större samsyn i 

hela organisationen. Däremot förespråkar andra frihet under ansvar och mindre målstyrning 

då direktstyrning istället kan hämma ett engagemang. Utmanande blir då för organisationen 

hur de på bästa sätt ska kunna öka samsynen genom målstyrning och samtidigt bibehålla 

delaktigheten som innefattas av medarbetarengagemang. 

 

Förskolecheferna önskar själva få mer stöd genom att kommunen uppvisar ett förtroende 

genom organisationens alla led. Fördelaktigt för deras egen utveckling hade varit om de fick 

sina egna arbetsinsatser utvärderade genom exempelvis handledning. Forskning säger att om 

chefen får stöttning för att bli medvetna om sina utvecklingsområden, finns större möjlighet 

att bedriva ett chefskap som skapar engagemang (Baron 2014, s. 24). Komplexiteten är 

genomgående när det gäller att få medarbetarna engagerade. En problematik ligger i hur 

kommunen ska lyckas med detta i alla verksamheter när förutsättningarna skiljer sig i och 

mellan de olika förvaltningarna. Forskning säger att fysisk närvaro är det som möjliggör för 

chefer att veta hur ett engagemang kan ta sig i uttryck hos medarbetarna (Theorell 2003, s. 

39). Här uttrycker sig rollkonflikter hos förskolecheferna då de tampas mellan möjligheten att 

närvara hos alla medarbetare samtidigt som möten och andra administrativa arbetsuppgifterna 

tar stort fokus. Sammanfattningsvis går det att uttrycka arbetet med engagemang som något 

problematiskt i och med att alla medarbetare engageras av olika saker vid olika tillfällen. 
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9 Bilaga – intervjuguide 
 

Intervjuguide 
 

Bakgrundsfrågor 
 

- Hur länge har du arbetat i organisationen? 

- Vad har du för tjänst idag? 

- Tidigare tjänst/tjänster i kommunen? 

- Hur länge har du haft en chefsposition – Deltid? Heltid? 

- Hur många medarbetare ansvarar du för? 

- Hur ser ditt område ut geografiskt? 

Syfte: Alla ovanstående frågor ska bringa klarhet i hur länge personen arbetet som 

chef. Samt om den har arbetet i en annan lägre position tidigare i kommunen och om 

det då finns en förståelse för sina medarbetares arbetssituation. 

 

Medarbetarengagemang/engagemang  

 

1. Vilket förhållningssätt har dina medarbetare till sitt arbete?  
     Syfte: Se om respondenten kopplar ihop sina medarbetares förhållningssätt med  
               medarbetarengagemang. 

               Ev Följdfråga: Hur ser deras förutsättningar ut för att lyckas utföra sitt arbete? 

 

2. Definiera vad medarbetarengagemang betyder för dig? 

    Syfte: Finna förståelse för vad chefen anser att medarbetarengagemang är? Ser vi/de det 

              på ett liknande sätt? 

 

3. Vad krävs för att du själv ska känna ett engagemang? 

    Syfte: Ta reda på om personen i fråga själv känner sig engagerad. 

 

4. Vad anser du gör dina medarbetare engagerade? 

    Syfte: Vad anser chefen är det som engagerar medarbetarna? Kommer det uppifrån? 

              nerifrån? Från barn/föräldrar etc? Kan andra saker ligga till grund som t.ex.   

              förmåner, arbetsmiljön etc 

              Ev. Följdfråga: Utifrån de förutsättningar dina medarbetare har, hur ser möjligheten   

              ut för dig att skapa engagerade medarbetare? 

. 

5. Vad tror du ett ökat medarbetarengagemang kan leda till?  

    Syfte: Tror respondenten att detta kan leda till något positivt? För kommunen? Enskilde 

              individen? Etc.  

 

6. Vad tror du kan hindra ett medarbetarengagemang?  

    Syfte: Finns det något som gör att medarbetarna inte blir engagerade? Finns det något 

    som kan ändras för att få dem engagerade? 

              Ev. följdfråga: Beskriv en situation där något hindrat ett medarbetarengagemang. 
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Förändringsarbete  

 

7.  Berätta lite om förändringsarbetet som inletts i kommunen gällande 

     medarbetarengagemang? 

     Syfte: Få en inblick i respondenternas upplevelse angående satsningen 

               Ev. följdfråga: Vad var bakgrunden till förändringen?  

                        Syfte: För att hitta vad som var problemet innan. 

               Ev. följdfråga: Hur såg/ser möjligheterna ut till att påverka processen?  

                        Syfte: Känner cheferna delaktighet. 

 

8.  Hur har förändringsarbetet kommit att påverka ditt dagliga arbete? 

     Syfte: Se om respondenterna upplever att arbetssättet har förändrats. 

               Ev. följdfråga: Hur har ditt arbete förändrats? (Beskriv arbetsdag innan & dag nu) 

                Syfte: Om vi inte får tyngd i föregående fråga. Har chefen tillämpat 

                förändringen? 

               Ev. följdfråga: Vad behöver du för stöttning för att kunna bibehålla det   

               organisationen utvecklat. 

 

9. På vilket sätt uppnår du medarbetarengagemang hos dina medarbetare? 

    Syfte: På vilket sätt kan chefen engagera medarbetarna? 

 

10. Beskriv en situation där du känner dig nöjd med medarbetarnas engagemang. 

      Syfte: Komma mer in på djupet hur engagemang kan yttra sig på denna arbetsplats 

 

11. Beskriv en situation där du känner dig mindre nöjd med medarbetarnas engagemang. 

      Syfte: Komma mer in på djupet hur engagemang kan yttra sig på denna arbetsplats 

               Ev. följdfråga: Hur arbetade du med denna situation?  

                Syfte: Vad drog chefen för lärdom av situationen.  

 

Medarbetarenkät  

Vi har fått information om att medarbetarenkäten har gjorts om för att passa de fem punkterna 

gällande medarbetarengagemang. Dessa punkter är; Tydliga mål och förväntningar, 

Delaktighet/Påverkan på arbetssätt, Resultatåterkoppling, Rimlig utmaning och 

Erkänsla/bekräftelse.  

 

12. Hur ser du på att dessa fem punkter är genomgående för enkäten? 

      Syfte: Upplever cheferna denna förändring som positiv eller negativ? 

  

13. På vilket sätt upplever du att medarbetarenkäten är till hjälp för dig att veta dina   

      utvecklingsområden angående medarbetarengagemang? 

      Syfte: Känner cheferna att detta är ett verktyg eller upplever de något annat? Har det 

      påverkat ledarskapet tex?  

 

14. Vad tror du är orsaken till att dina medarbetare svarade som de gjorde på 

      medarbetarenkäten, oavsett om de svarade i positiv eller negativ bemärkelse.  

        Syfte: Vad anser chefen är orsaken bakom resultatet. 

 

15. Vilka konsekvenser har enkäten fått för dig som chef? 

      Syfte: Vad blir chefens åtgärd (görandet)? 
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Ledarskap  

 

16. Beskriv en situation där du känner dig nöjd med ditt ledarskap gällande att få dina  

      medarbetare engagemang. 

      Syfte: Få mer vetskap om görandet kring medarbetarengagemangsfokuset. 

 

17. Beskriv en situation där du känner dig mindre nöjd med ditt ledarskap gällande att få     

      dina medarbetare engagemang. 

      Syfte: Få mer vetskap om görandet kring medarbetarengagemangsfokuset. 

 

Resurser/Stöd  

Vi har fått information att cheferna i kommunen har fått utbildning kring 

medarbetarengagemang. 

 

18. Vad tycker du om den utbildning du fått?  

      Syfte: Var den relevant? Intressant? etc 

 

19. Upplever du att du kan omvandla den kunskap du nu besitter till kompetens och verkställa 

      den i praktiken? 

      JA - Beskriv på vilket sätt.  

      Nej - Beskriv vad du skulle behöva för att kunna göra detta? 

      Syfte: Kan cheferna känna att de kan göra ett görande av kunskapen? 

 

20. Beskriv de resurser som krävs för att ditt ledarskap ska kunna förmedla engagerade 

      medarbetare. 

      Syfte: Vilka resurser anser chefen sig behöva för att kunna förmedla engagemang. 

               Ev följdfråga: Besitter du dessa resurser du beskriver?  

 

21. Beskriv på vilket sätt din chef skulle kunna ge dig stöd för att underlätta ditt arbete kring 

      medarbetarengagemang.  

      Syfte: Få fram vilket stöd som ger chefen möjlighet att implementera det nya arbetssättet. 

               Ev följdfråga: Vilka krav ställs på dig att förmedal engagera medarbetare.  

  - Är dessa krav rimliga? 

  - Känner du att du har kontroll över situationen? 

Syfte: Se om cheferna anser att de har rimliga krav och om de upplever kontroll 

över  situationen 
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