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Inre arbetsmotivation och förändringsengagemang vid 

förändringsarbeten 
 

Warda Katto 

 

Förändringsarbete är en process som medarbetare upplever alltmer i 

organisationer. Det ställs höga krav på medarbetare när det gäller 

flexibilitet och anpassningsförmåga. Tidigare forskning har visat att 

arbetsmotivation har en central roll för att engagera medarbetare i 

förändringsarbeten. Studien mätte sambandet mellan arbetsmotivation 

och förändringsengagemang, och möjliga prediktorer till 

arbetsmotivation undersöktes utifrån två hypoteser och en 

frågeställning. 91 medarbetare därav 62 kvinnor inom en medelstor 

kommun besvarade enkäten. Resultatet visade att motiverade 

medarbetare är mer benägna att arbeta kvar och engagera sig i 

förändringsarbeten än de som är omotiverade. Ju högre 

arbetsmotivation medarbetarna har desto större 

förändringsengagemang har dem. Resultatet visade även att 39.8% i 

variation av arbetsmotivation kan förklaras av kön, ålder, utbildning, 

anställningstid, affektivt-, kontinuerligt- och normativt engagemang. 

Affektivt engagemang förklarade en signifikant variation på 

arbetsmotivation. De övergripande antaganden fick stöd om att 

arbetsmotivation kan ha betydelse för hur pass engagerade 

medarbetarna är i förändringsarbeten.  

 

Keywords: organizational change, commitment to change, self 

determination theory, management  

 

Inledning  
 

 

Dagens samhälle befinner sig i en ständig förändring. Höga krav ställs på organisationer för 

att förändras i takt med samhället, därmed ställs höga krav på medarbetare när det gäller 

flexibilitet och anpassningsförmåga (Jacobsen, 2013). Förändringsarbeten i en organisation 

beskrivs av Jacobsen som process som går från ett oönskat befintligt tillstånd till ett nytt mer 

önskvärt tillstånd. Förändringsarbeten är som en ständig process där det varken finns ett slut 

eller en början (Angelöw, 2010). Forskning inom förändringsarbete har mestadels genomförts 

inom den privata sektorn särskilt inom industriföretag (Judge, Thoresen, Pucik & Welbourne, 

1999), däremot finns få resultat om den offentliga sektorn. Dagens samhällsutveckling med 

politiska förändringar ställer alltmer höga krav på den offentliga sektorn och därmed blir den 

offentliga sektorn intressant att undersöka. O’Brien (2002) beskrev att den offentliga sektorn 

är toppstyrd, i och med det fokuserar forskningen på ledningen och medarbetarna glöms bort. 

Även Judge et al. poängterade att forskning om förändringsarbete oftast behandlats på 

ledningsnivå och därmed har behovet av forskning på medarbetarnivå varit önskvärd. 

Jacobsen beskrev att medarbetare oftast reagerar olika vid förändringar. En del medarbetare 

kan reagera positivt om de upplever sig delaktiga i förändringsarbete, och ser 

förändringsarbetet som en utvecklingsmöjlighet. En del medarbetare kan reagera negativt om 

de upplever förändringar som hotfulla och onödiga. Det kan dels bero på hur medarbetaren 
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tolkar situationen men också vilka omständigheter som finns runtomkring. Angelöw beskrev 

att kärnan i förändringsarbete är motiverade och engagerade medarbetare.  

 

 

Arbetsmotivation – Self-determination theory  
 

Motivation är ett begrepp inom psykologi, och det finns idag flera teorier om ämnet. En av de 

första motivationsteorierna är av Abraham Maslow (1943) som studerade individens 

motivation utifrån behovstrappan. Behovstrappan innefattar fem olika behov som är 

fysiologisk behov, trygghet, gemenskap, självkänsla och självförverkligande. Dessa behov är 

relaterade till varandra, de lägre behoven i trappan uppfyllas innan de högre kan uppfyllas. 

Individens motivation drivs av ett behov, när behoven ökar så ökar även motivationen hos 

individen. Behovstrappan har legat till grund för många motivationsteorier, och just 

arbetsmotivation kommer från början ur de allmänna motivationsteorierna (Latham & Ernst, 

2006). 

     En känd arbetsmotivationsteori är Self-determination theory som utvecklades av Ryan och 

Deci (2000a). Teorin grundar sig på två former av motivation: den inre motivationen och den 

yttre motivationen. En individ med inre motivation strävar aktivt efter utmaningar i att lösa 

problem för denne har ett behov av att nå sina egna målsättningar. En individ med yttre 

motivation utför uppgifter för att erhålla belöning och undvika hot (Ryan & Deci, 2000a). 

Enligt Ryan och Deci (2000b) är inre motivation när en individ strävar efter personlig 

utveckling och välbefinnande. För att den inre motivationen ska uppfyllas behövs tre 

grundläggande behov: känsla av självbestämmande, känsla av kompetens och känsla av social 

meningsfullhet.  

     Känsla av självbestämmande är när medarbetaren har en självständighet att kunna 

bestämma över sitt arbete. I arbetet upplever individen att det finns ett fritt val bakom de 

handlingar som denne gör. Medarbetare med hög känsla av självbestämmande har ett 

välbefinnande och tillfredställelse i sitt arbete och därmed hög grad av inre motivation (Ryan 

& Deci, 2000a; 2000b).  

     Känsla av kompetens är när medarbetaren har möjligheten att tillämpa sina förmågor och 

kunskaper i arbetet. Medarbetaren vill utveckla sina färdigheter för att uppnå goda resultat i 

arbetet. Medarbetare med hög känsla av kompetens har ett högt självförtroende på sitt arbete 

och därmed hög grad av inre motivation (Ryan & Deci, 2000a; 2000b). 

     Känsla av social meningsfullhet är när medarbetaren trivs på sitt arbete och upplever 

delaktighet i relation till sina arbetskamrater. Medarbetaren känner att arbetskamraterna är 

omtänksamma och vänliga som bryr sig om denne. Medarbetare med hög känsla av social 

meningsfullhet har en trygg samhörighet på sitt arbete och därmed hög grad av inre 

motivation (Ryan & Deci, 2000a; 2000b).  

     Dessa tre behov måste uppfyllas för att en individ ska kunna känna sig motiverad och 

engagerad på sitt arbete för att utföra sina arbetsuppgifter på bästa sätt (Deci & Ryan, 2008). 

Ju mer en individ känner en känsla av självbestämmande, kompetens och social 

meningsfullhet desto mer inre motivation. Enligt Deci, Ryan, Gagné, Usunov och Kornazheva 

(2001) är individer aktiva, nyfikna och utvecklingsorienterade varelser. Individer som 

uppfyller dessa behov trivs mer och känner mer lust att arbeta i jämförelse med medarbetare 

som inte uppfyller dessa behov. Det kan finnas en koppling mellan arbetsmotivation och 

förändringsengagemang (Turner Parish, Cadwallader & Busch, 2008). Latham och Ernst 

(2006) stod även bakom detta att motiverade medarbetare är mer benägna att stanna och 

engagera sig i en organisation än de som är omotiverade.  
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Förändringsengagemang – Commitment to change model  

 

En bidragande faktor för att förändringar ska lyckas i organisationer är medarbetarnas 

engagemang (Herscovitch & Meyer, 2002). Mowday, Steers och Porter (1979) var en av de 

första som definierade begreppet engagemang för förändringar utifrån tre faktorer. Den första 

är att ha en tro på organisationens målsättningar, den andra att ha viljan att förändras utifrån 

organisationens uppdrag och den tredje att ha önskan att bibehålla sin roll i organisationen. 

Meyer och Allen (1990, p. 14) definierade förändringsengagemang som ” a psychological 

state that binds the individual to the organization”. Allen och Meyer utformade senare den 

flerdimensionella modellen av engagemang för förändringsarbeten som bygger vidare 

Mowday et al. definition och de definierade engagemang för förändringar utifrån Commitment 

to change model som innehåller tre faktorer; affektivt engagemang, kontinuerligt engagemang 

och normativt engagemang.  

     Affektivt engagemang. Affektivt engagemang är när medarbetaren upplever en stark 

emotionell anknytning till organisationen. Medarbetaren är förändringsvillig och ger fullt stöd 

till förändringsarbete, denne ser fördelarna med förändringen. Medarbetaren upplever en stark 

vilja att stanna kvar i organisationen och utvecklas. Det affektiva engagemanget gynnar 

organisationen med bra arbetsinsats och hög närvaro (Allen & Meyer, 1990; Herscovitch & 

Meyer, 2002; Meyer & Allen, 1991; Meyer & Herscovitch, 2001). 

     Kontinuerligt engagemang. Kontinuerligt engagemang är när medarbetaren gör en 

avvägning mellan för- och nackdelar med att säga emot eller gå med i förändringen. 

Medarbetaren är medveten om att säga emot förändringen skulle kunna leda till förluster både 

för organisationen och denne själv. Dessa förluster kan vara ekonomiska som lön, förmåner 

och anställningsform och/eller sociala som vänner och kollegor. Medarbetare med högt 

kontinuerligt engagemang skapar ett behov av att engagera sig i förändringar för att inte 

förlora dessa (Allen & Meyer, 1990; Herscovitch & Meyer, 2002; Meyer & Allen, 1991; 

Meyer & Herscovitch, 2001).  

      Normativt engagemang. Normativt engagemang är när medarbetaren upplever en 

skyldighet att stanna i organisationen och stödja förändringsarbetet. En känsla av skyldighet 

kan vara att medarbetaren upplever att organisationen har satsat pengar på att denne ska 

utvecklas. Därför väljer medarbetaren att stanna och stödja förändringen på grund av att det 

bedöms vara rätt, trots att det inte tilltalar dennes roll i organisationen. Att motsätta sig 

förändringsarbetet kan upplevas som ansvarslöst av medarbetaren (Allen & Meyer, 1990; 

Herscovitch & Meyer, 2002; Meyer & Allen, 1991; Meyer & Herscovitch, 2001).  

     Turner Parish et al. (2008) beskrev att de tre olika faktorerna av förändringsengagemang 

kan få olika resultat vid ett förändringsarbete. En medarbetare med affektivt engagemang 

stannar i organisationen för att denne vill, medarbetaren bidrar till positiva 

prestationsförmågor i organisationen därmed lyckade förändringsarbeten. Till skillnad från en 

medarbetare med kontinuerligt engagemang som stannar för att denne behöver för att inte 

förlora anställningsform, förmåner med mera. En medarbetare med normativt engagemang 

stannar i organisationen för att denne känner att man borde för att det anses vara rätt mot 

organisationen. Allen och Meyer (1990) beskrev att affektivt- och kontinuerligt engagemang 

mäter olika aspekter av engagemang som medför olika resultat vid förändringsarbeten, medan 

normativt- och affektivt engagemang delvis överlappar varandra. Turner Parish et al. 

undersökte medarbetarnas engagemang för förändringsinitiativ. Resultatet visade att de 

faktorer som påverkar förändringsengagemanget är arbetsmotivation, kvaliteten på relationen 

mellan medarbetare och ledning samt självständighet i sin roll. Turner Parish et al. diskuterade 

vidare att ju högre förändringsengagemang medarbetarna har desto större arbetsmotivation 

har de. Det affektiva engagemanget är den formen av engagemang som studien har studerat 
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som kan vara en nyckelfaktor när det gäller att förstå betydelsen av hur medarbetare påverkas 

och hanterar ett förändringsarbete.   

 

Syfte 

 

Studien avsåg att undersöka medarbetarnas arbetsmotivation och förändringsengagemang vid 

ett förändringsarbete inom en medelstor kommun i Sverige. Kommunen genomgick ett stort 

förändringsarbete där all dokumentation konverterades till en ny arbetsmetod. Det var ett stort 

antal medarbetare som påverkats av förändringsarbetet och därmed blir deras 

arbetsmotivation och förändringsengagemang intressant att studera för att forskning på 

medarbetarnivå har varit begränsad. Syftet var att undersöka sambandet mellan medarbetarnas 

arbetsmotivation och olika typer av förändringsengagemang, men även möjliga prediktorer till 

arbetsmotivation 

 

 

Hypoteser och frågeställning  
 

H1: Det finns ett positivt samband mellan inre arbetsmotivation och affektivt 

engagemang.  

 

H2: Det finns ett negativt samband mellan inre arbetsmotivation och kontinuerligt 

engagemang.  

 

F1. Hur mycket av variationen i arbetsmotivation kan förklaras av prediktorerna kön, 

ålder, utbildning, anställningstid, affektivt-, kontinuerligt- och normativt engagemang? 

 

 

Metod 
 

 

Deltagare och urval 
 

Målpopulationen var medarbetare inom en medelstor kommun i Sverige som genomgick ett 

förändringsarbete där all dokumentation konverterades till en ny arbetsmetod. Kommunen 

består av åtta olika förvaltningar med sammanlagt 8500 medarbetare. Studien avsåg att inrikta 

sig på en av förvaltningarna och specifikt ett arbetsområde inom denna förvaltning med 130 

anställda för att avgränsa studien. Totalt delades 130 enkäter ut till medarbetare, och 91 

medarbetare (62 kvinnor och 29 män) besvarade enkäten. Det gav en svarsfrekvens på 70%. 

Medelåldern var 38 år, (SD = 11). Av de som svarade hade 40% gymnasieutbildning och 60% 

universitet- eller högskoleutbildning som högst avslutad utbildning.  

 

 

Material  
 

Enkäten bestod av sammanlagt 43 bakgrundsfrågor och påståenden som var uppdelad i tre 

delar. Den första delen bestod av demografiska bakgrundsfrågor om medarbetarens kön, ålder, 

utbildning och anställningstid. Den andra delen bestod av påståenden från den etablerade 

skalan Commitment to change scale om medarbetarnas förändringsengagemang. Den tredje 
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delen bestod av påståenden från den etablerade skalan Basic Need Satisfaction at Work Scale 

om medarbetarnas arbetsmotivation.    

  Commitment to change scale utvecklades av Herscovitch och Meyer (2002). Skalan 

innehåller 18 påståenden som mäter medarbetarnas förändringsengagemang och skalan 

innehåller fem skalvända påståenden. Skalan mäter medarbetarnas förändringsengagemang 

utifrån affektivt-, kontinuerligt- och normativt engagemang. Ett påstående som mäter affektivt 

engagemang är ”Detta förändringsarbete tjänar ett viktigt syfte” och höga värden av denna 

index betyder större engagemang för förändringsarbete. ”Jag har inget annat val än att gå med 

på detta förändringsarbete” är ett påstående som mäter kontinuerligt engagemang och höga 

värden av denna index betyder mindre engagemang för förändringsarbete. Ett påstående som 

mäter normativt engagemang är ”Det skulle vara fel att motarbeta detta förändringsarbete” 

och höga värden av denna index betyder måttlig engagemang för förändringsarbete. 

Svarsalternativen var en femgradig Likert-skala från 1 (tar helt avstånd) till 5 (håller helt 

med). Alfa-värdet för indexet affektivt engagemang låg på .83, kontinuerligt engagemang låg 

på .82. och normativt engagemang låg på .54. Alfa-värdet för indexet normativt engagemang 

var för lågt. Enligt Pallant (2013) ska ett alfa-värde ligga över .70 för att anses acceptabelt. 

Författaren till föreliggande studien valde därför att rädda värdet i indexet normativt 

engagemang genom att plocka bort påståendet ”Jag känner ingen skyldighet att stödja detta 

förändringsarbete” och fick därmed ett alfa-värde på .68. Commitment to change scale har 

översatts från engelska till svenska sedan tidigare av författaren till föreliggande studie. 

Skalan översattes tillbaka till engelska av en universitetslektor i psykologi med engelska som 

modersmål. Därefter gjordes vissa korrigeringar efter att den översatta skalan jämfördes med 

originalskalan.  

     Need satisfaction at work scale utvecklades av Deci et al. (2001). Skalan innehåller 21 

påståenden som mäter medarbetarnas arbetsmotivation och skalan innehåller nio skalvända 

påståenden. Skalan mäter medarbetarnas arbetsmotivation utifrån tre faktorer: känsla av 

självbestämmande, känsla av kompetens och känsla av social meningsfullhet. Ett påstående 

som mäter känsla av självbestämmande är ”Jag kan påverka hur mitt arbete ska utföras”. Ett 

påstående som mäter känsla av kompetens är ”Jag känner ofta att jag saknar kompetens i mitt 

arbete”. ”Mina arbetskamrater är vänliga mot mig” är ett påstående som mäter känsla av 

social meningsfullhet. Höga värden av dessa index betyder hög inre arbetsmotivation. 

Svarsalternativen var en femgradig Likert-skala från 1 (tar helt avstånd) till 5 (håller helt 

med). Alfa-värdet för indexet känsla av självbestämmande låg på .64, känsla av kompetens 

låg på .52 och känsla av social meningsfullhet låg på .74. Författaren valde att rädda alfa-

värdet på indexen känsla av självbestämmande och känsla av kompetens. Påståendet ”När jag 

är på arbetet måste jag göra vad jag blir tillsagd” plockades bort i indexet känsla av 

självbestämmande, vilket gav ett alfa-värde på .67. Alfa-värdet på indexet känsla av 

kompetens gick inte att hjälpa. Studien avsåg att undersöka samtliga faktorer av self 

determination theory och därmed lades ihop samtliga påståenden i skalan till ett gemensamt 

index utan att plocka bort något påstående, indexet fick ett alfa-värde på .83. Need satisfaction 

at work scale översattes också från engelska till svenska av författaren till föreliggande 

studien, skalan översattes tillbaka till engelska av en psykologi student. Därefter gjordes vissa 

korrigeringar efter att den översatta skalan jämfördes med originalskalan. 

 

 

Procedur  
 

Författaren besökte flera arbetsplatser inom arbetsområdet och närvarade även på två 

planeringsdagar för att samla in enkäter. Deltagarna informerades om studiens syfte att deras 

arbetsmotivation och förändringsengagemang som ska undersökas i förhållande till 
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förändringsarbete som de genomförts. Deltagarna fick även praktisk information om hur 

frågorna och påståenden ska besvaras och kontaktuppgifter till författaren. Deltagarna fick 

även muntlig och skriftlig information om de forskningsetiska principerna utifrån 

Vetenskapsrådet (2011) om att det är frivilligt att delta, att deltagandet är konfidentiellt och 

analysen av enkäterna analyseras på gruppnivå. Det tog 10 minuter att besvara enkäten. 

Medarbetarna fick ingen kompensation för sitt deltagande. 

 

 

Resultat 
 

 

De demografiska variablerna testades mot de fyra bildade indexen. Medelvärden, 

standardavvikelser samt Pearson produktmomentkorrelationskoefficient för studiens samtliga 

variabler redovisas i Tabell 1.  
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Tabell 1 

Pearsons korrelationer mellan variablerna   

 

Variabel M SD 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Köna 

2. Ålder 

ia1 

38 

ia1 

11 

  

 .05 

 

 

      

3. Utbildningb ia1 ia1  .20 -.55**       

4. Anställningstid 6.5 6.4 -.11  .83** -.50**      

5. Arbetsmotivation 

6. Affektivt engagemang 

3.2 

3.6 

0.4 

0.7 

 .01 

 .16 

-.13 

-.13 

 .30* 

 .19 

-.09 

-.12 

 

.57** 

 

 

  

7. Kontinuerligt engagemang 2.2 0.9  .01  .12 -.19  .03 -.29** -.36**   

8. Normativt engagemang 3.2 0.6  .35**  .01 -.02  .08  .16  .32**  .12  
Not. N = 91. * p < .05, ** p < .01  
a Män kodades med 0 och kvinnor med 1. 
b Gymnasieutbildning kodades med 0 och universitet-/högskoleutbildning med 1.  

ia1: Icke applicerbart.  
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Resultatet gav stöd till första hypotesen om att det finns ett positivt samband mellan affektivt 

engagemang och arbetsmotivation r(N = 91) = .57, p < .001. Resultatet gav även stöd till den 

andra hypotesen om att det finns ett negativt samband mellan kontinuerligt engagemang och 

arbetsmotivation r(N = 91) -.29, p =.005.  

     Utöver de signifikanta resultaten som studien visade stöd för i Pearsons korrelationer 

kunde flera statiska signifikanser visas. Bland annat korrelerade utbildning negativt med ålder 

och anställningstid. Även att ålder korrelerade positivt med anställningstid, arbetsmotivation 

korrelerade positivt med utbildning. Kontinuerligt engagemang korrelerade negativt med 

affektivt engagemang. Normativt engagemang korrelerade positivt med kön och affektivt 

engagemang.  

 

Tabell 2 framställer resultatet från analysen av frågeställningen; hur mycket av variationen i 

arbetsmotivation kan förklaras av prediktorerna kön, ålder, utbildning, anställningstid, 

affektivt-, kontinuerligt- och normativt engagemang? Modellen för arbetsmotivation var 

signifikant, F(7, 77) = 7.277, < .0001. Totalt kunde 39.8% av variationen hos beroende 

variabeln förklaras av samtliga prediktorer. I steg 1 kunde ingen variation förklaras av enbart 

demografiska variablerna. Dock påvisades det med statiskt stöd i steg 2 (p < .0001) att 

variabeln affektivt engagemang kunde förklara 33.2% av variation i arbetsmotivation, F(5, 

79) = 10.16, p < .0001. I steg 3 kunde inte variationen förklaras ytterligare med hjälp av 

tillägget av variabeln kontinuerligt engagemang. I steg 4 kunde inte variationen förklaras 

ytterligare av tillägget av variabeln normativt engagemang.  

 

Tabell 2 

Hierarkisk regressionsanalys med arbetsmotivation som beroende variabel  

  Arbetsmotivation   

Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4 

Variabel βa βa βa βa 

 

Steg 1: 

    

Könb .011 -.076 -.064 -.082 

Ålder 

Utbildning 

Anställningstid 

-.157 

.221 

.174 

-.058 

.156 

.106 

-.051 

.141 

.094 

-.045 

.147 

.084 

Steg 2:     

Affektivt engagemang  .592** .562** .541** 

Steg 3:     

Kontinuerligt engagemang   -.073 -.083 

Steg 4:     

Normativt engagemang    .058 

Modellsammanfattning     

F-värde 1.257 10.164 8.508 7.277 

(df) (4, 80) (5, 79) (6, 78) (7, 77) 

R2 .059 .391** .396** .398** 

Δ R2 

Δ F 

.059 

1.257 

.332 

43.145 

.004 

.528 

.003 

.332 

 
Not. N = 91. *p < .05,**p < .01. 
a β anger standardiserade regressionskoefficienter. 
b Män kodades 0 och kvinnor med 1. 
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Diskussion 

 

Syftet med studien var att undersöka sambandet mellan medarbetarnas arbetsmotivation och 

förändringsengagemang. Studiens resultat gav stöd till den första hypotesen att det finns ett 

positivt samband mellan affektivt engagemang och arbetsmotivation. Det kan tyda på att 

medarbetarna som känner ett starkt känslomässigt band till organisationen och identifierar sig 

med organisationens mål och värderingar känner inre motivation i sitt arbete. Turner Parish et 

al. (2008) beskriver att ju högre arbetsmotivation medarbetarna har desto större 

förändringsengagemang har dem, vilket överensstämmer med den teoretiska ramen. Därför är 

det viktigt att organisationer vid förändringsarbete tar hänsyn till att medarbetarna ska uppleva 

inre arbetsmotivation för att öka deras förändringsengagemang därmed få lyckade 

förändringsarbeten. Angelöw (2010) skriver att förändringsarbeten kan misslyckas om 

organisationer inte tar hänsyn till den mänskliga faktorn det vill säga medarbetarna.  Det 

affektiva engagemanget kan tolkas med att medarbetare som får utrymme att nyttja sina 

kunskaper, kompetens och färdigheter samt uppleva självbestämmande i arbetet kan känna 

mer ett känslomässigt förändringsengagemang för organisationen, därmed bidrar till positiva 

prestationsförmågor i förändringsarbeten men även i sitt dagliga arbete. Det styrks av tidigare 

forskning att medarbetare som känner en inre arbetsmotivation i sitt arbete är mer 

förändringsvilliga och identifierar sig med sin organisation i större utsträckning (Latham & 

Ernst, 2006; Turner Parish et al.). Det övergripande antagandet för första hypotesen om att det 

finns ett positivt samband mellan arbetsmotivation och affektivt engagemang överensstämde 

med studiens resultat.  

     Studiens resultat gav också stöd till den andra hypotesen att det finns ett negativt samband 

mellan arbetsmotivation och kontinuerligt engagemang. Det kan tyda på att medarbetare gör 

avvägning mellan för- och nackdelarna med att stanna eller lämna organisationen vid 

förändringsarbetet att denne inte identifierar sig med organisationens värderingar och mål, och 

därmed saknar arbetsmotivation att engagera sig i förändringsarbete. Resultatet visade att 

medarbetare som upplever kontinuerligt engagemang kan uppleva arbetsmotivation i mindre 

utsträckning. Det kan tyda på att låg inre arbetsmotivation gör att medarbetaren känner sig 

uppgiven och tvungna att gå med på förändringsarbetet. Medarbetaren med kontinuerligt 

engagemang vet om nackdelarna att motsätta sig förändringsarbetet och att det kan leda till 

ekonomiska eller sociala förluster. En tolkning kan vara att medarbetare med kontinuerligt 

engagemang upplever inre arbetsmotivation i mindre uträckning än medarbetare med affektivt 

engagemang. Den teoretiska ramen styrker detta att kontinuerligt engagemang inte ger 

positiva resultat i förändringsarbete för att medarbetaren är mindre engagerad och upplever 

förändringsarbetet som ett behov att genomföra (Meyer & Allen, 1991; Turner Parish et al. 

2008).  Det övergripande antagandet för andra hypotesen om det finns ett negativt samband 

mellan arbetsmotivation och kontinuerligt engagemang överensstämde med studiens resultat. 

     Resultatet visade även att fler variabler korrelerade med varandra. Utbildning korrelerade 

negativt med ålder och anställningstid, denna tendens kan innebära att yngre medarbetarna har 

högre utbildning och kortare anställningstid än de äldre. En tolkning kan vara att dagens 

samhälle ställer högre krav på individer att utbilda sig på universitet eller högskola för att 

erhålla ett arbete till skillnad från förr kunde individerna få ett arbete med att endast ha 

arbetslivserfarenheter. Ålder korrelerade positivt med anställningstid, det kan vara förståeligt 

att äldre medarbetarna har arbetat längre på organisationen än de yngre. Kontinuerligt- och 

affektivt engagemang korrelerade negativt, det kan innebära att dessa mäter motsatta 

förhållanden på engagemang. Allen och Meyer (1990) beskriver i sin studie att affektivt- och 

kontinuerligt engagemang mäter olika aspekter av engagemang som medför olika resultat vid 

förändringsarbeten, det kan vara därför dessa korrelerade negativt. Normativt- och affektivt 

engagemang korrelerade däremot positivt, vilket kan betyda att dessa typer av engagemang är 



10 

 

 

kopplade till varandra. Det är något Allen och Meyer också har nämnt i sin studie att 

normativt- och affektivt engagemang delvis överlappar varandra.  

    Frågeställningen kunde visa att 39.8% i variationen av beroende variabeln arbetsmotivation 

förklaras av samtliga prediktorer. Det kan innebära att inre arbetsmotivation har en koppling 

till förändringsengagemang, det vill säga att medarbetare med inre arbetsmotivation upplever 

i högre grad engagemang för förändringsarbeten. Affektivt engagemang förklarades med 

33.2% vilket kan överensstämma med den teoretiska ramen där Turner Parish et al. (2008) 

diskuterade att ju högre förändringsengagemang medarbetarna har desto större 

arbetsmotivation har de. Det affektiva engagemanget är den formen av engagemang som har 

studerat som en nyckelfaktor när det gäller att förstå betydelsen av hur medarbetare påverkas 

och hanterar ett förändringsarbete (Turner Parish et al.).  

 

Begränsningar i studien 
 

Studiens svagheter var att mätinstrumentet översattes från engelska till svenska av författaren 

till föreliggande studie, vilket kan ha orsakat vissa brister i reliabiliteten. Det fanns vissa 

svårigheter vid översättningen av påståenden i indexet normativt engagemang för att det 

innehöll dubbla negationer, vilket också gav tolkningssvårigheter för deltagarna. Ett påstående 

togs bort för att höja reliabiliteten på indexet normativt engagemang. En annan svaghet kan 

vara att resultatet kan ha påverkats av att det inte var tillräckligt många deltagare i studien i 

jämförelse med kommunens anställda i och med det kan resultatet inte generaliseras över alla 

medarbetare i kommunen. En annan begränsning i studien är att studien genomfördes efter ett 

förändringsarbete vilket kan vara svårt att veta om arbetsmotivationen som påverkat 

förändringsengagemanget eller om det är förändringsengagemanget som påverkat 

arbetsmotivationen. För framtida forskning kan arbetsmotivation mätas med andra variabler 

för att se om det kan finna samband och variation. Det kan även vara att mäta 

arbetsmotivation före och efter ett förändringsarbete för att eventuellt hitta samband, om 

arbetsmotivation ökar eller minskar efter ett förändringsarbete. 

 

Slutsats 
 

De övergripande antaganden fick stöd om att arbetsmotivation kan ha betydelse för hur pass 

engagerade medarbetarna är i förändringsarbete. Medarbetare känner större vilja eller plikt att 

engagera sig i förändringsarbete om dem känner sig arbetsmotiverade, även att variationen av 

beroende variabeln arbetsmotivation kunde förklaras av samtliga prediktorer. Studiens resultat 

var intresseväckande för området arbetslivsvetenskap för att det visade att medarbetarnas 

arbetsmotivation och förändringsengagemang har ett samband. Denna studie kan vara stöd till 

organisationer som ska genomföra förändringsarbeten att mäta sina medarbetares 

förändringsengagemang inför detta, men även se över medarbetarnas arbetsmotivation då 

dessa har en koppling till varandra. Organisationer kan arbeta mer med att öka medarbetarnas 

engagemang i förändringsarbete för att få bättre resultat, men även se till att medarbetarna är 

arbetsmotiverade.  
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