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   ARTIKEL:  SUSANNE PLOUG SØRENSEN

Hvorfor fokus på engagementet 
Artiklen bygger på min bog ‘Engagement i organisationer. Indsigter og værk-

tøjer’. Her gøres rede for forskning om ‘Organizational Commitment’ og for, 

hvordan engagementet er den humane kapital, der er drivkraften i al udvikling, 

og derfor skal der drages omsorg for at skabe gode vilkår for engagementet. 

Forskningen viser nemlig, at der er risiko for, at engagementet kan tabes. Tab 

af engagement kommer til udtryk ved sygefravær, stress, dårlig trivsel, mang-

lende motivation eller ved ønske om jobskifter, hvor Danmark har europarekord 

i faktiske jobskifter. Tab af engagement viser sig altså rent fysisk, men mentalt 

viser det sig også, når medarbejderne ‘melder sig ud’ af organisationen og und-

lader at løse opgaverne bedst muligt. 

Det helt centrale forskningsresultat kan ses i figuren, og den viser effekten af 

engagementet. 

Engagementet fremmer vækst, det er en buffer mod stres, og så skaber det 

både trivsel og motivation. Når vi er engagerede, er vi samtidig motiverede, og 

vi trives, mens vi godt kan trives eller være tilfredse uden at være engagerede. 

Måske går vi bare og passer os selv? Der er altså god fornuft i at fokusere på 

engagementet snarere end på motivation, stress eller trivsel, for styrkelse af 

engagementet styrker samtidig disse faktorer, som vi da også kender til fra 

arbejdsmiljøforskningen. 

Engagementet 
er en  
vækstfremmer

Udviklingspresset 
Globaliseringens frie bevægelighed 

af varer og menneskelig arbejds-

kraft presser organisationer til 

vækst i form af kontinuerlig udvik-

ling af produkter og ydelser. Vækst 

i betydningen mere, flere, større, 

højere, bedre, hurtigere og smar-

tere er blevet svaret på spørgsmål 

om, hvordan virksomheder og 

organisationer kan blive konkur-

rencedygtige. Argumentet, ja ofte 

det eneste argument, for fusioner 

er, at stort er godt. Større hævdes 

at være ensbetydende med øget 

kvalitet, større faglighed og bedre 

service for kunde, patient, borger 

eller anden slutbruger. Man kan 

sige: ”Det kommer an på størrel-

sen”, når vækst skal fremmes, men 

det er helt overset, at størrelsen 

i sig selv ikke automatisk fører til 

vækst. Den afgørende for vækst er 

nemlig engagementet. Denne arti-

kel handler, om hvorfor og hvordan 

engagementet fremmer vækst.

Af Susanne Ploug Sørensen
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Denne artikel er  

den første af to artikler 

om engagementet  

som en udviklingskraft  

i organisationens  

udvikling.  

Spørgsmålet er,  

hvorfor og hvordan  

engagementet skal  

sættes i fokus, når  

det gælder den  

organisatoriske  

udvikling.

Den psykologiske kontrakt
Forskningen viser desuden, hvordan engagementet kan fastholdes, og det 

handler i bund og grund om at lede engagementet med brug af den psyko-

logiske kontrakt. Den psykologiske kontrakt etableres gennem samtaler, hvor 

leder og medarbejder (eller alle andre samarbejdspartnere) gensidigt afstem-

mer deres forventninger til opgavernes løsning. Ingen kan gætte hinandens 

forventninger, og somme tider er vi heller ikke bevidste om vores egne, men 

i samtale med hinanden bliver vi både bevidste om vores egne forventninger, 

og vi får indsigt i den andens. Det er lederens opgave at etablere psykologiske 

kontrakter med medarbejderne/teamet om samarbejdet i al almindelighed og 

om engagementet i særdeleshed. Kontrakten er psykologisk, fordi den handler 

om psykologiske emner som:

• Opgavens formål, mål, indhold
• Roller
• Ansvar
• Kompetencer
• Deadlines 
• Evaluering og feedback 

Kontrakten bør være til løbende forhandling, fordi mål kan flytte sig, eller fordi 

man kan blive klogere undervejs. Alle opgaver bør starte med kontrakten, hvor 

forventningerne til opgaveløsningen samstemmes, og her gælder det i sidste 

ende om at tilgodese organisationens vision, mission og værdier. Endvidere bør 

alle opgaver afsluttes med evaluering, som altid er i forhold til opgavens formål 

og mål, og både afslutningsvis og undervejs i opgaveløsningen bør der være 

afsat tid til gensidig feedback. Den gensidige feedback handler om læring, hvor 

spørgsmål til, hvad parterne har lært af løsning af opgaven, skal drøftes. På den 

måde bliver den psykologiske kontrakt til en læringskontrakt. Læring er forbun-

det med løsning af opgaver, hvor der sker handlinger, som udvikler kompeten-

cerne, og derfor er kompetenceudvikling altid knyttet til udvikling af praksis,  

og det skal ske i praksis. 

God ledelse af engagementet betyder, at leder og medarbejder kontinuerligt er 

i dialog om de muligheder og barrierer, der viser sig i processen med opgave-

løsningerne og med resultatet. Medarbejderen/teamet oplever sig på den måde 

set og anerkendt som en vigtig del af organisationens vision og mission, og det 

er hele pointen i at lede og fastholde engagementet. Hvorfor det forholder sig 

sådan, kræver en forklaring, og her skal vi se nærmere på engagementet som 

begreb og som fænomen.  

Engagement

Vækst 

Motivation 

Trivsel/tilfredshed

Buffer for
stress
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   ARTIKEL:  OVERSKRIFT ELLER NAVN

Engagementet er en pagt
Oprindelig betyder ordet at afgive 

en ed, et løfte og at give sig selv i 

pant til den anden, der modtager 

pantet i tillid til løftet, og parterne 

indgår så at sige en pagt. Det lyder 

så højtideligt, men det er en smuk 

formulering af et fænomen, hvor 

alle engagerede kan genkende, at 

der er meget på spil i engagemen-

tet. Engagementet er rettet udad 

i verden, hvor den engagerede er 

optaget af sager, ideer, projekter 

og opgaver, der skal løses. Det er 

i øvrigt her engagementet skil-

ler sig fra fx trivsel og motivation. 

Trivsel handler om, hvordan vi har 

det, og motivation handler om til-

fredsstillelse af vores behov, mens 

engagementet handler om sager, 

vi er optaget af. Den engagerede 

giver noget af sig selv, og det 

kræver en modtager, der forstår 

betydningen af pantet. Når det er 

vigtigt, er det, fordi ingen engage-

rer sig uden tiltro til, at det nytter 

noget. Det betyder, at sygefravær, 

dårlig trivsel, manglende motiva-

tion og vækst er tegn på tab af 

engagement, og det sker på grund 

af manglende tiltro til, at det nyt-

ter noget at engagere sig. Det er 

sædvanligt at iværksætte under-

søgelser om trivsel og motivation, 

fx i APV, men at spørge til tiltroen 

er en meget enkel undersøgelse af, 

hvordan det står til med engage-

mentet. Uden tiltro intet engage-

ment, for det trækkes tilbage for at 

beskytte selvet. I yderste korthed 

er selvet i humanistisk psykologisk 

forstand et begreb, der forklarer, 

hvordan vi mennesker realiserer vores vækstpotentialer, og det er derfor 

engagementet bliver en organisatorisk udviklingskraft. Lederens opgaver bli-

ver således at indgå pagten med medarbejderen/teamet, og det sker i den 

slags samtaler, der handler om: 

• Ideer  
• Sager 
• Værdierne 
• Tiltroen 

Samtalens formål er, at den enkelte skal se sig selv som en vigtig del af  

organisationens udvikling. 

Kontrakten og pagten 
Opsamlende kan det siges, at ledelse af engagementet handler om etablering 

af kontrakten og pagten, og det sker gennem samtale om forventninger og 

værdier. Det drejer sig grundlæggende om at forfølge to ledelsesprincipper:

1. Princippet om interaktion 
 Interaktion er en samtale, hvor lederen har  

samtale med den enkelte/teamet om den  
psykologiske kontrakt.

2. Princippet om inklusion
 Inklusion betyder, at den enkelte kan se sig selv  

som en vigtig del af den organisatoriske udvikling,  
fordi vækstpotentialer bliver inddraget. 

Kontrakten og pagten støtter engagementet og beskytter samtidig mod 

udbrændthed, som er engagementets modpol.  

I næste artikel forfølges disse to principper i ideen om distribueret ledelse, 

som ifølge forskning støtter engagementet.

Ideer
sager

vaerdi
er

tiltro
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