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Abstract 

Effekterna av organisationsengagemang kan vara avgörande för organisationers överlevnad i 

nutidens globala konkurrens. Tidigare forskning har visat motstridiga resultat gällande ålders 

påverkan på organisationsengagemang. Syftet med denna kandidatuppsats var att undersöka 

skillnader mellan tre åldersgrupper i förhållandet till organisationsengagemang baserat på Allen 

och Meyers trekomponentsmodell, vilken beskriver komponenterna affektivt, normativt och 

fortsatt engagemang. Studiens urvalsgrupp bestod av tjänstemän från fyra olika internationella 

organisationer inom tillverkningsindustrin. Analysen av data från n = 90 respondenter fann inga 

signifikanta skillnader mellan de tre åldersgrupperna och organisationsengagemang. Resultaten 

kan ha berott på att andra påverkansfaktorer, såsom samhällskontext och organisationskultur, 

dominerat till skillnad från ålder i denna studie. En intressant aspekt som förslag på fortsatt 

forskning är huruvida det är den faktiska åldern som påverkar organisationsengagemang eller om 

det snarare är generationsskillnader. 

Nyckelord: Organisationsengagemang; affektivt engagemang, normativt engagemang, 

fortsatt engagemang, ålder, arbetspsykologi, organisationspsykologi
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Inledning 

Den nutida arbetsmarknaden och dagens moderna samhälle påverkas av konstanta krav 

på utveckling och förändring inom organisationer (Singh, Gupta & Venugopal, 2008). 

Förändringarna i samhället anses vara en följd av bland annat den rådande globala konkurrens 

som bidrar till en snabb teknisk utveckling. I och med detta behöver organisationer vara 

förberedda på de nya krav som den globala marknaden för med sig (Freese, Schalk & Croon, 

2011). Med andra ord utmanas organisationer ständigt av den rådande globaliseringen och för att 

nå framgång krävs genomtänkta strategier och en förståelse för vikten av engagerade 

medarbetare. Många organisationer upplever dock att det har blivit allt svårare att rekrytera och 

behålla kompetenta och engagerade medarbetare (Ng, 2015; Singh et al., 2008). Att ha 

engagerade medarbetare anses vara en stark bidragande faktor till organisationers framgång och 

fortlevnad (Singh et al., 2008). Detta på grund av att engagerade medarbetare exempelvis finner 

sitt arbete mer meningsfullt och anses även vara mer motiverade att arbeta hårt för sin 

organisation (Suman & Sirvastava, 2012). Det har således blivit ännu viktigare för organisationer 

att upprätthålla ett starkt organisationsengagemang (OE) bland sina medarbetare.   

OE är ett flerdimensionellt koncept som innefattar medarbetares vilja att förbli i en 

organisation, vilja att anstränga sig och prestera för en organisation, samt tro på och acceptans av 

en organisations värderingar och mål (Mowday, Steers & Porter, 1979). Utifrån denna definition 

är numera den mest erkända forskningen inom OE Allen och Meyers trekomponentsmodell 

(Freese et al., 2011); en modell vilken innefattar tre komponenter av OE, nämligen affektivt 

(AE), normativt (NE) och fortsatt engagemang (FE). Dessa tre komponenter tenderar att generera 

olika effekter på medarbetares organisatoriska beteenden och attityder, såsom exempelvis grad 

av prestation, motivation samt intention att lämna en organisation (Devece, Palacios-Marques & 
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Pilar Alguacil, 2016). Vilken komponent av OE som utvecklas av medarbetare påverkas i sin tur 

av en rad olika bakomliggande faktorer. En ökad medvetenhet om kopplingen mellan OE och 

medarbetares organisatoriska beteende samt dess påverkansfaktorer skulle kunna vara till stor 

nytta för organisationer.  

Enligt Cohen (2011) påverkades OE av både interna och externa faktorer. Externa 

påverkansfaktorer är exempelvis samhällskontext (Devece et al., 2016), organisationskultur 

(Dunn, Dastoor & Sims, 2012), och kulturell kontext (Meyer et al., 2012). Interna 

påverkansfaktorer är allt från personliga karaktärsdrag till kön, anställningstid, anställningsform 

och ålder (Benson & Brown, 2007; Mathieu & Zajac, 1990). I denna kandidatuppsats är ålder 

den påverkansfaktor som undersöks närmare i förhållande till OE. En förståelse för huruvida OE 

skiljer sig beroende på ålder skulle kunna vara till hjälp vid utformandet av potentiella insatser 

för att stärka medarbetares OE. En ytterligare anledning till varför ålder anses vara intressant att 

undersöka är det faktum att Ng och Feldman (2008) menade att ålder är en synlig individuell 

skillnad som kan framkalla stereotyper och fördomar bland människor. Vidare visar tidigare 

forskning motstridiga resultat gällande ålderns potentiella påverkan på OE (Knight & Kennedy, 

2005; Ng & Feldman, 2008; Suman & Srivastava, 2012).  

Syftet med denna studie är således att undersöka huruvida det finns skillnader mellan tre 

åldersgrupper (under 35 år, mellan 35 - 50 år och över 50 år) och förekomsten av affektivt, 

normativt och fortsatt engagemang hos tjänstemän. 

Teoretisk bakgrund 

Organisationsengagemang 

OE har länge varit ett centralt och välstuderat forskningsområde inom 

organisationspsykologi, då det visats påverka medarbetares arbetsrelaterade beteenden och 
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attityder (Allen & Meyer, 1996; Mathieu & Zajac, 1990; Meyer & Allen, 1991). OE har till 

exempel visat sig påverka medarbetares prestation, motivation, innovation samt intention att 

lämna sin organisation (Devece et al., 2016). OE anses därmed vara en stark prediktor till 

organisationers konkurrenskraft och fortsatta utveckling (Singh et al., 2008). Trots detta råder det 

fortfarande viss oenighet och förvirring gällande begreppet; hur OE anses vara beskaffat samt på 

vilket sätt det kan tänkas påverka medarbetares beteenden och attityder (Meyer & Herscovitch, 

2001). Mowday et al. (1979) menad dock att det fanns två tydliga perspektiv inom 

organisationsengagemangsforskningen. Inom det ena perspektivet definierades OE i form av ett 

engagemangsrelaterat beteende; att medarbetare med ett starkt OE uttryckte detta i form av 

arbetsrelaterade beteenden vilka översteg de formella förväntningar som fanns på dem. 

Inom det andra perspektivet definierades OE i form av en attityd (Mowday et al., 1979). 

Ur denna aspekt ansågs OE representera ett psykologiskt tillstånd där individer valde att 

identifiera sig med en specifik organisation, internalisera dess mål, samt hade en önskan att förbli 

en del av organisationen. Denna form av OE beskrevs vara uppbyggd på en utbytesrelation 

mellan medarbetare och organisation; en relation vilken formats av gemensamma och 

ömsesidiga förväntningar där en medarbetare förväntade sig att dennes engagemang, lojalitet och 

hårda arbete skulle uppmärksammas och belönas av organisationen i fråga (Konovsky & Pugh, 

1994). Beroende på huruvida dessa förväntningar uppfylldes eller inte, medförde olika 

konsekvenser på relationen parterna emellan, samt även på medarbetarens framtida engagemang 

och prestation.      

Mowday et al. (1979) inkorporerade både det beteenderelaterade och det attitydrelaterade 

perspektivet i sin definition av OE. De menade att OE karaktäriserades av tre relaterade faktorer: 

en individs tro på och acceptans av en organisations mål och värderingar; en individs vilja att 
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arbeta hårt för en organisations vägnar; samt en individs önskan att förbli en del av 

organisationen i fråga. Denna definition kom sedan att ligga till grund för mycket av den fortsatta 

forskningen om OE och dess effekt på såväl arbetsrelaterade beteenden som på organisationers 

framgång och fortlevnad (Meyer & Allen, 1991; Singh et al., 2008).   

Allen och Meyers trekomponentsmodell  

Några som influerades av Mowdays et al. (1979) definition av OE var Meyer och Allen 

(1991). De expanderade begreppet och menade att OE bestod av tre separata komponenter som 

tillsammans inkluderade en individs önskan, behov och upplevda skyldighet att förbli i en 

organisation. Med detta som utgångspunkt kom de sedan att utveckla en trekomponentsmodell 

av OE. Meyer och Allen (1991) menade att medarbetare kan utveckla tre olika komponenter av 

OE, antingen genom att endast utveckla en av dessa eller samtliga tre men i olika utsträckning. 

Enligt denna modell består OE av affektivt, normativt och fortsatt engagemang; en modell som 

idag är en av de mest vedertagna när det kommer till forskning om OE (Freese et al., 2011; 

Mathieus & Zajac, 1990; Meyer & Herscovitch, 2001). 

Dock har kritik riktats mot Allen och Meyers trekomponentsmodell; huruvida modellen 

är applicerbar inom fler kulturella kontexter än den västerländska kontext modellen utformats för 

(Meyer et al., 2012), samt om den lämpar sig att använda som en generell modell av OE 

(Solinger, Van Olffen & Roe, 2008). Solinger et al. menade att modellen borde begränsas till att 

endast användas i syfte att mäta styrkan på medarbetares intention att lämna sin organisation. 

Allen och Meyer (1996) underströk emellertid att fördelen med att särskilja dessa tre 

komponenter av OE åt inte låg i deras förmåga att förutspå medarbetares intention att lämna sin 

organisation, utan snarare i förmågan att fördjupa förståelsen för OE:s effekt på arbetsrelaterade 
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beteenden. De menade att organisationers framgång inte vilade på upprätthållandet av en stabil 

arbetsstyrka utan snarare på att upprätthålla en engagerad och motiverad sådan.  

Affektivt engagemang  

Utvecklandet av AE påverkades av en medarbetares djupa känslomässiga anknytning till 

sin organisation, huruvida medarbetaren i fråga kunde identifiera sig med och acceptera 

organisationens mål samt dennes önskan om att förbli i organisationen (Freese et al., 2011). 

Vidare kunde AE även karakteriseras av medarbetares vilja att involvera sig i sin organisation. 

(Devece et al., 2015; Meyer et al., 2012). Kim och Beehr (2018) såg en stark förbindelse mellan 

viljan att bland annat stanna inom en organisation med en medarbetares lojalitet, känsla av 

tillhörighet och tillgivenhet till sin organisation. Vidare kunde även en medarbetares 

identifikation med en organisation kopplas samman med ovanstående, och utöver detta även 

viljan att vara tillmötesgående och pålitlig (Choi, Colbert & Oh, 2015). Medarbetare med en 

känslomässig anknytning till sin organisation tenderade att vara mer produktiva och effektiva 

(Ng, 2015). AE har också kunnat sammankopplas med hög prestation och ett önskat 

organisatoriskt beteende (Ng et al., 2010). En aspekt var dock att känslor kunde förändras snabbt 

och därmed även påverka graden av AE (Culpepper, 2011). Om en medarbetare med AE 

upplevde en stor besvikelse gentemot sin organisation tenderade denne att istället utveckla 

fortsatt engagemang. Detta eftersom det upplevda sveket i och med den känslomässiga aspekten 

blev ett personligt svek för medarbetaren i fråga (Cassar & Briner, 2011).   

Normativt engagemang 

NE är den senast konstruerade komponenten i Allen och Meyers trekomponentmodell 

(Somers, 2009). Tidigare ansågs NE endast baseras på individers internaliserade lojalitetsnormer 

gentemot sin organisation (Culpepper, 2011). Med andra ord påverkades utvecklandet av NE av 



6 

 

huruvida en individs inre normer och värderingar var i förhållande till lojalitet. De inre 

lojalitetsnormerna ansågs i sin tur utvecklas genom socialiseringserfarenheter som individen i 

fråga kunde bära med sig både från uppväxt och tidigare erfarenheter (Allen & Meyer, 1996). 

Numera baseras NE på medarbetares känsla av skyldighet till sin organisation (Allen & Meyer, 

1996; Jaros, 2007; Vandenberghe, Mignonac & Manville, 2015). Medarbetare tenderade att 

uppleva skyldighet om en organisation erbjudit dem ovanliga eller värdefulla förmåner. Utöver 

förmåner kunde även kompetensutveckling vara grund för att en medarbetare upplevde skuld 

gentemot sin organisation (Allen & Meyer, 1996). Känslan av skuld eller skyldighet ledde i sin 

tur till att NE bildades eller förstärktes (Ng & Feldman, 2008). Vidare avgjorde även känslan av 

skyldighet om en medarbetare med NE stannade inom organisationen i fråga eller inte (Allen & 

Meyer, 1990). När medarbetare upplevde att de inte längre stod i skuld till organisationen 

förändrades OE. 

NE har emellertid visat sig interagera både med AE och FE (Jaros, 2007). Meyer (2006) 

menade till och med att NE var en tvådimensionell komponent, vilket innebar att en del av NE 

hade likt AE en huvudsaklig känslomässig anknytning till organisationen i fråga. Den del av NE 

som interagerade med FE karaktäriserades av en individs känsla av skyldighet som återspeglade 

det uppfattade behovet av att möta andras förväntningar. Beteendet förklarades genom att de 

uppfattade förväntningarna kunde vara kopplade till en medarbetares önskan om att upprätthålla 

en önskad bild av sig själv. En ytterligare aspekt var att en påvisad effekt av hög känsla av NE 

kopplades samman med att medarbetare mådde dåligt och upplevde en hög psykologisk stress. 

Genom att en medarbetare kände skyldighet ledde detta till att denne agerade och uppfyllde 

organisationens behov för att undvika att uppleva ångest och agera i motsats till bilden av sig 

själv (Vandenberghe et al., 2015). 

http://journals.sagepub.com/author/Vandenberghe%2C+Christian
http://journals.sagepub.com/author/Mignonac%2C+Karim
http://journals.sagepub.com/author/Manville%2C+Caroline
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Fortsatt engagemang 

Definitionen av FE kopplades samman med huruvida en medarbetare tjänade på att 

stanna kvar inom en organisation (Meyer et al., 2012), samt om den nuvarande organisationens 

erbjudande stod sig i förhållande till andra erbjudande på arbetsmarknaden (Woods et al., 2012). 

Vidare var FE inte ett emotionellt baserat engagemang utan var baserat på ett kalkylerande 

karaktäristiskt sätt (Devece et al., 2016). Medarbetaren i fråga kalkylerade huruvida kostnaden 

av att lämna sin organisation stod sig i förhållandet till kostnaden att stanna kvar. Vilket främst 

kopplades till att medarbetaren inte hade en känslomässig anknytning till sin organisation utan 

stannade på grund av att upplevelsen var att denne inte kunde få ett bättre erbjudande någon 

annanstans. Med andra ord kände medarbetare med FE att de måste stanna hos sin organisation 

eftersom kostnaden att lämna den förhållandevis skulle bli för stor (Ng & Feldman, 2008).   

Utvecklabdet av FE ansågs ske i två olika riktningar som var sammankopplade med två 

olika dimensionerna av FE. Antingen i samband med att medarbetaren i fråga ansåg att det 

kostade mer att lämna än att stanna kvar inom sin organisation (Ng & Feldman, 2008; Meyer et 

al., 1993; Meyer et al., 2012; Somers, 2009). De upplevda kostnaderna eller investeringar 

kopplades tillbaka både till sociala och ekonomiska aspekter (Culpepper, 2011), vilka i sin tur 

skulle gå förlorade om medarbetaren valde att lämna sin organisation. Den andra aspekten som 

tenderade att påverka utvecklandet av FE berodde på hur arbetsmarknaden såg ut eller om 

tillgången till jämförbara alternativ var begränsad (Woods et al., 2012).  I tider av hög 

arbetslöshet tenderade en medarbetare med FE att öka sin prestation för att tillsammans med 

organisationen överleva och därmed bibehålla sin individuella status. Gällande perioder av låg 

arbetslöshet var medarbetare med FE däremot benägna att endast förlita sig på sig själva och sin 
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egen kraft. I goda tider ansågs inte det individuella välbefinnandet och de personliga fördelarna 

stå och falla med organisationen i fråga (Devece et al., 2016). 

Således var uppfattningen att en medarbetare med FE presterade högt om denne 

personligen kunde få ut en fördel av prestationen. Däremot fanns ett samband mellan FE och 

minskad prestation och oönskat organisatoriskt beteende (Meyer et al., 2012). Vidare påverkades 

inte medarbetare med FE till samma grad som medarbetare med AE eller NE under de perioder 

som organisationen i fråga inte levde upp till det som de utlovat (Ng & Feldman, 2008). 

Ålder. 

Det finns inte bara olika åsikter om huruvida ålder har en påverkan på OE, utan även 

delade uppfattningar om dess betydelse samt på vilket sätt OE skiljer sig mellan de tre olika 

komponenterna i Allen och Meyers (1990) trekomponentsmodell. Det finns en rad olika studier 

som funnit ett samband mellan ålder och OE (Ortega-Parra & Miquel, 2013; Mathieu & Zajac, 

1990; Woods, Poole & Zibarras, 2012). Meyer och Allen (1993) fann exempelvis ett negativt 

samband mellan ålder och AE samt ett positivt samband mellan ålder och FE. Vidare berörde en 

studie hur de olika komponenterna av OE i relation till ålder påverkade medarbetares nivå av 

frånvaro (Woods et al., 2012). Frånvaron visade sig vara sammankopplad med NE och FE bland 

äldre medarbetare. Samtidigt hade yngre medarbetare högre grad av frånvaro än äldre 

medarbetare överlag (Woods et al., 2012). Yngre medarbetare hade således i större 

utsträckningen ett FE i förhållande till upplevelsen av ett unikt anställningskontrakt, medan äldre 

medarbetare som upplevde att de hade ett unikt kontrakt i större utsträckning svarade med ett NE 

eller AE. Yngre i detta fall motsvarade medarbetare under 40 år, och äldre medarbetare 

motsvarade de som var över 40 år (Ng & Feldman, 2008).  



9 

 

Emellertid menade Ng och Feldman (2008) att äldre tenderade att förändra synen på sig 

själva. Självförtroendet har visats sjunka i samband med ålderdom, vilket i förhållande till social 

utbytesteori kunde förklaras genom att i takt med att självförtroendet minskade, förändrades även 

de äldres uppfattning om värdet av vad de hade att erbjuda i förhållande till yngre på 

arbetsmarknaden (Ng & Feldman, 2008). En ytterligare aspekt som ansågs viktig att ta i 

beaktning i sammanhanget var att äldre till skillnad från yngre hade större erfarenhet, både i ett 

psykologiskt och ett fysiskt perspektiv, vilket gjorde att de ansågs ha större möjlighet att ha 

rimliga eller verklighetsförankrade förväntningar på sin organisation (Sharif, Wahab & Sarip, 

2017). Detta gjorde att äldre förblev tålmodiga och behöll sin höga prestation och sitt 

organisatoriska engagemang även om negativa utfall skedde inom organisationen. Yngre 

medarbetare tenderade däremot att reagera hastigare och starkare på negativa utfall i jämförelse 

med äldre medarbetare, vilka istället tenderar att sätta dessa känslor åt sidan för att bidra till 

positiv psykologi på arbetsplatsen (Sharif et al., 2017). 

I andra studier fann forskare inget samband mellan ålder och OE (Demİrtaş, 2015; Knight 

& Kennedy, 2005; Suman & Srivastava, 2012). I ett av fallen var urvalsgruppen geografiskt 

anknuten till Australien, där respondenterna var verkställande chefer mellan 30 - 62 år (Knight & 

Kennedy, 2005). Således visade inte heller en studie från Turkiet utförd på lärare att det fanns 

något signifikant samband mellan OE och ålder (Demİrtaş, 2015). Suman och Srivastava (2012) 

ansåg däremot att ålder och anställningstid, bidrog till den totala variansen av OE. Dock var inte 

denna bidragande effekt statistiskt signifikant. Vidare menade de att bland tjänstemän påverkade 

inte ålder OE utan istället anställningstid. 

Cennamo och Gardner (2008) berörde generationsskillnader i ljuset av AE. Resultaten 

påvisade skillnader mellan generationerna “Baby Boomers” (1946 - 1961), generation X (1962 - 
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1979) och generation Y (1980 - 2000) i förhållande till upplevelsen av matchande värderingar 

mellan individ och organisation samt upplevd status. De individer som värdesatte detta var också 

de som uttryckte starkast AE, vilket var tydligast bland generation ”Baby Boomers”. De tydliga 

skillnader som påvisades mellan generationerna ansågs bero på livserfarenhet och stadie i både 

liv och karriär. För att nå status inom generationen “Baby Boomers” har fokuset till stor del varit 

hårt arbete och åstadkommande, vilket avlönades med förmåner som ett bevis på lojalitet och 

AE. Denna generation värderade relationerna till cheferna och goda interaktioner på arbetet. 

Emellertid har generationen även haft svårigheter att balansera familj och arbete.  

Generation X växte däremot upp under en snabb teknisk utveckling med ett samhälle som 

genomgick en stor social förändringsprocess. Media har porträtterat denna generationen som 

självisk medan det egentligen troligen handlar om att de hade större engagemang till sin egen 

karriär än till en specifik organisation. Generation Y växte upp med internet och teknologi och 

ansågs vara en generation, som till skillnad från de andra generationerna, karaktäriserades av att 

vara anpassningsbara. Vidare reser generellt generationen mer och har visats sig värdera en 

organisation utifrån livsstil, balans mellan arbete och fritid samt möjlighet till karriärsutveckling. 

Generation Y ansågs även vara mer benägna att byta organisation om dessa önskningar eller 

värderingar inte uppfylldes (Cennamo & Gardner, 2008). 

Metod 

En kvantitativ metod användes för att undersöka huruvida det fanns skillnader mellan tre 

åldersgrupper gällande förekomsten av AE, NE och FE hos tjänstemän. Studien kom att 

konstrueras utifrån Allen och Meyers (1990) etablerad trekomponentsmodell beträffande OE.   
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Mätinstrumentet 

För att undersöka ålderns eventuella påverkan på OE med Allen och Meyers (1990) 

trekomponentsmodell som utgångspunkt, föll det sig naturligt att använda Meyer, Allen och 

Smiths (1993) redan etablerade och validerade mätinstrument; en enkät skapad för att mäta detta 

psykologiska fenomen. Vid användandet av ett validerat mätinstrument bör ett godkännande 

inhämtas från den eller de forskare som utformat instrumentet (Bryman, 2008). I och med detta 

kontaktades John P. Meyer, en av forskarna bakom det tilltänkta mätinstrumentet, som gav sitt 

godkännande.  

Mätinstrumentet bestod av tre avsnitt, en för vardera komponent av OE, med totalt 18 

item där varje avsnitt innehöll sex item (Meyer et al., 1993). Exempel på item för respektive 

komponent: Jag skulle gladeligen stanna i den här organisationen resten av mitt 

yrkesverksamma liv (AE); Jag skulle känna skuld om jag lämnade min organisation nu (NE).  

Jag känner att jag har för få valmöjligheter för att kunna överväga att lämna den här 

organisationen (FE). Dessa tre avsnitt kom att utgöra grunden i denna studies tilltänkta enkät. Av 

det totala antalet item bestod fyra av negationer med syftet att minimera risken för systematiska 

felkällor. Vidare var mätinstrumentet utformat för att besvaras med hjälp av en sjugradig 

Likertskala. Det ursprungliga mätinstrumentet var utformat på engelska, vilket medförde att 

samtliga item tillsammans med den tillhörande Likertskalan översattes till svenska. Den 

översatta Likertskalan innefattade svarsalternativ som sträckte sig från Håller inte alls med = 0 

till Håller helt med = 6. Den färdigställda översättningen granskades av ytterligare fyra personer 

med avsikt att upptäcka eventuella syftningsfel och oklarheter. 

Efter att enkätens granskats och godkänts konstruerades den med hjälp av enkätverktyget 

Google Forms, då syftet var att utföra enkätundersökning via mejl. Utöver enkätens tre 
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huvudavsnitt konstruerades ett inledande avsnitt innehållande obligatoriska frågor rörande 

respondenternas ålder, kön och anställningstid hos nuvarande organisation. Ålder 

kategoriserades i form av tre grupper: under 35 år; 35 - 50 år; över 50 år. Anställningstid 

kategoriserades via fyra grupper: 0 - 5 år; 6 - 11 år; 12 - 17 år; mer än 17 år. Under denna 

kategori inkluderades även svarsalternativet vill inte ange. Kön kategoriserades i form av man, 

kvinna samt vill inte ange.  

Pilotstudie.  

En pilotenkät genomfördes med hjälp av ett bekvämlighetsurval och skickades ut till N = 

31 personer. Det slutliga deltagarantalet hamnade på n = 18. Syftet med pilotenkäten var att 

pröva om mätinstrumentet kunde anses tillämpbart i en svensk kulturell kontext, samt för att 

identifiera eventuella oklarheter eller syftningsfel efter översättningen. Detta ansågs givande 

eftersom det ursprungliga mätinstrumentet utformats för en annan kulturell kontext och i med 

detta översatts från engelska till svenska. Att utforma en pilotenkät kan även beaktas som ett 

ypperligt tillfälle att granska och korrigera enkätens utformning, då en enkät med tydliga 

instruktioner och förtroendeingivande layout kan minska risken för potentiella bortfall (Bryman, 

2008). 

I det avslutande avsnittet av pilotenkäten fanns även en möjlighet för respondenterna att 

kommentera om de upplevde att något eller några specifika item var svåra att förstå, eller om de 

hade övriga synpunkter på enkäten. Några respondenter kommenterade kring förekomsten av 

negationer; att dessa uppfattades svåra att förstå och krävde att de läste om dem. Dessa 

negationer tillhörde dock originalinstrumentet och ansågs därför nödvändiga att behålla.  

Efter genomförandet av datainsamlingen användes resultatet till att undersöka och 

säkerställa att instrumentet hade fortsatt god reliabilitet. Mätinstrumentets alphakoefficient 
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uppmättes till α = 0,86. Detta stärkte då även beslutet att behålla samtliga item i dess dåvarande 

utformning, trots kommentarer rörande förekomsten av negationer.   

Urval   

Studien utfördes med hjälp av ett bekvämlighetsurval, vilket sannolikt kunde öka 

svarsfrekvens (Bryman, 2008). Däremot kunde resultaten inte generaliseras mer än på den 

gruppen som inkluderades i undersökningen (Borg & Westerlund, 2006). Undersökningen 

inkluderar endast tjänstemän och tog inte hänsyn till organisationstillhörighet utan endast till 

huruvida tjänstemännens ålder hade en eventuell påverkan på OE.  

Datainsamling och svarsfrekvens.  

Datainsamlingen utfördes inom fyra organisationer som totalt motsvarade N = 136, och 

var fördelade n = 80, n = 32, n = 15 och n = 9. Alla organisationerna behandlades anonymt i 

denna kandidatuppsats. Två av organisationerna hade sina huvudkontor i Sverige medan de 

andra organisationerna hade sitt huvudkontor i Danmark respektive Österrike, notera dock att 

samtliga respondenter utgick från Sverige. Vidare var alla organisationer en del av 

internationella koncerner. Samtliga organisationer var kopplade till tillverkningsindustri, 

antingen genom en direkt koppling eller en indirekt koppling i form av säljkontor. Anledningen 

till att data insamlats från fyra organisationer hade sin grund i att öka både validiteten och 

svarsfrekvensen.   

Enkäten var tillgänglig mellan 7/3 och 15/3 - 18. Urvalsgruppen informerades i förväg 

om enkätens syfte, anonymitet och tillvägagångssätt. Kontaktpersonerna som representerade 

respektive organisation fick ytterligare djupgående information om studien, som de 

rekommenderades att använda för att uppmuntra tjänstemännen att delta i enkätundersökningen. 

Beslutet om att endast kommunicera skriftligen med samtliga tjänstemän gjordes med anledning 
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av att öka validiteten. Genom att säkerställa att hela urvalsgruppen, oavsett 

organisationstillhörighet, fick samma information ansågs risken att påverka utfallet minska och 

därmed var förhoppningen att respondenterna skulle svara mer sanningsenligt.  

Den huvudsakliga anledningen till valet att endast inkludera tjänstemän hade sin grund i 

att försöka öka svarsfrekvensen. Samtliga tjänstemän hade nämligen mejladresser kopplade till 

sina arbeten. Med denna bakgrund uppskattades en ökad svarsfrekvens på enkäten till skillnad 

från om samtliga medarbetares privata mailadresser hade samlats in. Vidare togs även beslutet 

om att använda en mejlbaserad enkät på grund av att det ökade förutsättningarna att påverka 

svarsfrekvensen. Med tanke på den begränsade tid som enkäten var tillgänglig kunde totalt tre 

påminnelser skickas ut. Den första påminnelsen skickades ut två dagar efter första utskicket, då 

hade det inkommit 53 svar på enkäten. Den andra påminnelsen skickades ut sju dagar efter första 

utskicket, då hade det inkommit 68 svar. Sista påminnelsen skickades ut åtta dagar efter första 

utskicket, då hade det inkommit 83 svar.  

Totalt svarade n = 90 respondenter av de N = 136 som enkäten skickats ut till, vilket 

genererade en svarsfrekvens på 66%. Fördelningen mellan män och kvinnor bland 

respondenterna var 76% respektive 24%. Åldersfördelningen var 26% under 35 år, 42% mellan 

35 - 50 år samt 32% över 50 år. Gällande anställningstid var fördelningen 49% för de med 

anställningstid mellan 0 - 5 år, 19% för de mellan 6 - 11 år, 8% för de mellan 12 - 17 år och 24% 

med en anställningstid på mer än 17 år. Fördelningen av respondenter i förhållande till 

svarsfrekvensen bland organisationerna var 13%, 26%, 50%, 7% samt 4% som har en okänd 

organisationstillhörighet (se Tabell 1).  
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 Tabell 1. Köns-, ålders- och anställningstidsfördelning mellan respondenterna 

 

 

Etiska hänsynstagande 

För att upprätthålla ett etiskt ansvar, togs det hänsyn till fyra viktiga etiska principer. 

Dessa fyra inkluderade: informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och 

konfidentialitetskravet (Bryman, 2008). För att uppfylla informationskravet informerades 

samtliga respondenter om undersökningens syfte. Vidare förtydligades det att deltagandet var 

frivilligt, detta i enlighet med samtyckeskravet. Vid de frågor som kunde uppfattas som intrång i 

privatlivet, fanns möjligheten att hålla sig neutral eller att avstå från att ta ställning. 

Nyttjandekravet uppfylldes då de uppgifter som insamlats för att genomföra enkäten endast 

Faktorer   n:  % 

Kön       

  Män 68 76% 

  Kvinnor 22 24% 

  Vill inte ange 0 - 

Ålder       

  Under 35 år 23   26% 

  Mellan 35 - 50 år 38   42% 

  Över 50 år 29 32% 

Anställningstid       

  0 - 5 år 44 49% 

  6 - 11 år 17   19% 

  12 - 17 år 7     8% 

  Mer än 17 år 22 24% 

  Vill inte ange 0 - 
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användes för forskningsändamålet; att de mailadresser som tillhandahölls endast nyttjades vid 

utskick av enkäten samt för påminnelse av svar. 

Enkäten undersökte medarbetares relationella och transaktionella anknytning till sin 

organisation. På grund av detta kunde organisationsengagemang upplevts känsligt och personligt, 

eftersom respondenterna fick svara på frågor som exempelvis berörde viljan att stanna kvar i sin 

nuvarande organisation. Med detta i åtanke togs beslut om att hålla såväl de deltagande 

organisationerna samt dess medarbetare anonyma, dels i syfte att öka svarsfrekvensen och 

studiens validitet. Detta ansågs även nödvändigt när det praktiskt kom till att samarbeta med 

flera olika organisationer. Genom detta tillvägagångssätt uppfylldes även konfidentialitetskravet.  

Statistisk analys 

Insamlat data bearbetades först via Excel. De olika grupperna för kön, ålder och 

anställningstid omkodades till siffror för att underlätta datahanteringen i analysprogrammet 

”Statistical Package for the Social Sciences” (SPSS) version 25. Man respektive kvinna 

omkodades till 1 och 2. Åldersgrupperna omkodades enligt följande: under 35 år = 1; 35 - 50 år 

= 2; över 50 år = 3. Anställningstid, som bestod av fyra kategorier, omkodades från 0 - 5 år = 1, 

6 - 11 år = 2, 12 - 17 år = 3 samt mer än 17 år = 4. När denna bearbetning var slutförd överfördes 

resultatet till SPSS. 

I SPSS omkodades de item som bestod av negationer. Därefter sammanslogs de item som 

berörde AE, NE och FE för att få fram respondenternas totala poäng för respektive komponent 

av OE. Efter att dessa steg genomförts påbörjades arbetet med att kontrollera om insamlat data 

uppfyllde antaganden för att klassificeras som parametrisk eller icke-parametrisk, för att sedan 

kunna fatta beslut om lämplig analysmetod. Med hjälp av ”Q-Q plot” och Shapiro-Wilk test 

kontrollerades om data uppfyllde antagandet om normalfördelning. Genom dessa test fastställdes 
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att en normalfördelning existerade för samtliga beroende variabler. Vidare kontrollerades 

antagandet om homogena varianser, vilket genomfördes med hjälp av Levene’s test. Resultatet 

uppvisade att insamlat data uppfyllde detta antagande (p<0,05), därmed kunde insamlat data 

klassificeras som parametrisk. Därefter kontrollerades om data innehöll några ”outliers”, vilket 

genomfördes med hjälp av ”Box Plot”. Två ”outliers” upptäcktes men ansågs inte innehålla 

orimliga värden och beslutades därför att behållas. 

I och med att data uppfyllde antaganden om normalfördelning och homogena varianser 

togs beslutet att genomföra en envägs variansanalys (ANOVA) för var och en av de tre olika 

komponenter av OE. Därefter genomfördes även tre Pearson korrelationsanalyser (r), en för 

vardera komponent. Syftet med detta var att ytterligare undersöka relationen mellan ålder och de 

tre komponenterna av OE                                                                

Resultat 

Analysen av insamlat data genomfördes med hjälp av tre envägs variansanalyser 

(ANOVA) för samtliga tre komponenter av OE. Den signifikansnivå som användes för dessa 

signifikansprövningar var p <0,05. Resultatet från de tre variansanalyserna påvisade att det inte 

fanns några signifikanta skillnader mellan ålder och AE, NE eller FE. För AE blev resultatet F(2, 

87)=0,660, p=0,519; η2=0,015, för NE: F(2, 87)=1,039, p=0,358; η2=0,023 samt för FE: F(2, 

87)=0,249, p=0,780; η2=0,006. Vid variansanalys klassificeras effektstorleken (η2) som liten vid 

0,20, måttlig vid 0,50 och stor vid 0,80 (Borg & Westerlund, 2012), vilket indikerar att 

effektstorleken av ålder i förhållande till de tre komponenter av OE var mycket liten. Studien 

uppvisade även svag observerad styrka, vilken uppmättes till 0,158 för AE, 0,226 för NE, samt 

0,088 för FE. 
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Samtliga åldersgrupper uppvisade högst medelvärde för AE. Grupp 3 (över 50 år) 

uppvisade allra högst, följt av grupp 2 (mellan 35 - 50 år) och sedan grupp 1 (under 35 år). För 

FE var skillnaderna mellan åldersgrupperna små, där det lägsta medelvärdet erhölls av grupp 1 

och det högsta av grupp 3. Gällande NE uppvisade grupp 1 högst medelvärde, följt av grupp 3 

och sedan grupp 2 (se Tabell 2).  

 

Åldersgrupp              AE              NE                FE   

 M SD M SD M SD 

1. < 35 21,78 6,54 18,39 5,10 12,08 6,79 

2. 35-50 23,26 6,06 16,31 5,71 12,05 6,28 

3.  50 <   23,65 5,77 16,51 6,20 13,06 5,93 

Total 23,01 6,07 16,91 5,73 12,38 6,25 

 

Vidare genomfördes även tre korrelationsanalyser med syftet att ytterligare undersöka 

potentiella samband mellan ålder och OE. Resultatet från dessa analyser visade återigen att det 

inte fanns något signifikant samband mellan ålder och OE. Pearsons korrelationkoefficient (r) för 

AE uppmättes till r=0,114; p>0,001 och för FE r=0,063; p>0,001, vilket påvisade en tendens till 

en svag positiv korrelation. För NE uppmättes korrelationen till r=-0,117; p>0,001, vilket 

indikerade att NE och ålder hade tendens till en negativ korrelation. Trots det icke signifikanta 

resultatet kunde en svag tendens antydas att AE påverkades av ålder till högre grad än FE och 

NE.   

 

 

Tabell 2. Beskrivande statistik för samtliga åldersgrupper: medelvärde och 

standardavvikelse för AE, NE och FE 



19 

 

Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka huruvida det fanns skillnader mellan tre 

åldersgrupper gällande förekomsten av affektivt, normativt och fortsatt engagemang hos 

tjänstemän. Resultatet påvisade inga signifikanta skillnader mellan tjänstemäns ålder och de tre 

komponenter av organisationsengagemang. Studien fann en tendens till en svag, positiv 

korrelation (r) mellan ålder och affektivt samt fortsatt engagemang, och en tendens till en svag 

negativ korrelation till normativt engagemang. Dock var inte heller detta resultat statistiskt 

signifikant. Dessa resultat överensstämmer med tidigare forskning som undersökt skillnader 

mellan tjänstemäns ålder och organisationsengagemang. Suman och Srivastava (2012) fann inga 

signifikanta skillnader men kunde även de förnimma en svag positiv korrelation. Vidare fann vi 

att samtliga tre åldersgrupper hade högst medelvärde gällande affektivt engagemang, följt av 

normativt engagemang. Benson och Browns (2007) påträffade liknande resultat i sin studie; att 

de attitydrelaterade formerna av OE var starkare bland tjänstemän i jämförelse med arbetare. 

Både Benson och Brown (2007) samt Suman och Sirvastava (2012) anträffade andra 

påverkansfaktorer som ansågs vara mer dominanta när det kom till utvecklandet av OE än ålder. 

En ytterligare intressant aspekt är att majoriteten av respondenterna i vår studie angav en 

anställningstid på 0 - 5 år, vilket baserat på tidigare forskning i större grad visat sig generera ett 

affektivt och/eller normativt engagemang (Mathieu & Zajac, 1990). Detta skulle således, 

tillsammans med det faktum att studien endast inkluderade tjänstemän, kunna ha varit en större 

påverkansfaktor på organisationsengagemang än ålder för denna specifika urvalsgrupp.   

Uppfattningsvis bör ålder dock ha någon form av påverkan på organisationsengagemang. 

Frågan är om denna påverkan beror på den faktiska åldern eller att människor i takt med att de 

blir äldre insamlar mer erfarenheter från såväl arbetsliv som privatliv, vilket formar deras 
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perception (Sharif et al., 2017). Med tanke på att även erfarenheter påverkar hur utbytet mellan 

en medarbetare och en organisation ter sig, bör vart i livet en individ befinner sig även påverka 

organisationsengagemanget. En medarbetare i slutet av sin karriär har mer erfarenhet än en yngre 

medarbetare i början av sin karriär, vilket således påverkar deras bildande av 

organisationsengagemang (Cennamo & Gardner, 2008). Sharif et al. (2017) hävdade att äldre 

medarbetare, med tanke på deras erfarenheter, möjligen har mer rimliga förväntningar på sina 

organisationer än yngre medarbetare. Vidare har tidigare forskning även kunnat påvisa att 

affektivt engagemang är mer vanligt förekommande bland äldre medarbetare (Ng & Feldman, 

2008), vilket anses kunna bero på att organisationerna lyckats uppfylla de äldre medarbetarnas 

förväntningar.  

I ett flertal av de studier som påvisat att ålder har en påverkan på 

organisationsengagemang är uppfattningen att det finns ytterligare faktorer inblandade, som 

exempelvis frånvaro eller innehavandet av ett unikt anställningskontrakt (Ng & Feldman, 2008; 

Woods et al., 2012). Vi menar således att det kan vara svårt att undersöka huruvida den faktiska 

åldern har en påverkan på organisationsengagemang utan att även ta hänsyn till ytterligare 

aspekter. Uppfattningsvis kan det vara problematiskt att undersöka ålderns påverkan på 

organisationsengagemang med tanke på de samhällsförändringar som ständigt sker. Denna 

argumentation bygger på den breda forskningen om globaliseringens påverkan på organisationer 

och samhälle (Freese et al., 2011; Singh et al., 2008). Exempelvis resonerade Knights och 

Kennedy (2005) att samhällsförändringar var ett resultat av globaliseringen. Vidare menade de 

att förändringarna som sker i samhället påverkar de krav, normer och värderingar som människor 

lever efter. Dessa återspeglar sedan individers uppfattning om sin omgivning (Knights & 

Kennedy, 2005).  
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De samhällsförändringar som skett har medfört att generationer vuxit upp och formats i 

skiftande samhällskontexter som präglats av olika krav, normer och värderingar. Detta har sedan 

påverkat de olika generationernas syn- och förhållningssätt till arbete och arbetsliv (Cennamo & 

Gardner, 2008). Normen inom arbetsmarknaden idag är att medarbetare ska förbli rörliga (Ng, 

2015), vilket Cennamo och Gardner (2008) fann var ett tydligt karaktärsdrag för Generation Y 

(1980 - 2000). Den norm som format generation “Baby Boomers” (1946 - 1961) var å andra 

sidan att vara lojal till en och samma organisation, vilket i jämförelse med de andra 

generationerna resulterade i att de hade ett högt affektivt engagemang. Detta resonemang 

överensstämmer med resultaten från vår studie där åldersgrupp 3 (över 50 år) påvisade högst 

medelvärde för affektivt engagemang av de tre åldersgrupperna.  

Skillnaderna mellan generationerna går hand i hand med de samhällsförändringar som 

skett (Cennamo & Gardner, 2008), och med tanke på de hur snabbt samhället förändras delar vi 

den kritik Solinger et al. (2008) riktade mot giltigheten av Allen och Meyers (1990) 

trekomponentsmodell. Även om det gjordes förändringar i modellen mellan åren 1990 och 1993 

för att öka dess giltighet är frågan huruvida modellen kan fungera som en generell modell för 

organisationsengagemang idag. I och med detta bör resultaten från denna studie behandlas med 

viss försiktighet, både med tanke på kritiken gällande mätinstrumentets giltighet samt denna 

studies begränsningar.   

Studiens begränsningar och förslag på fortsatt forskning. 

Resultaten från denna studie kan endast appliceras på den specifika urvalsgrupp som 

inkluderades. Vidare kan studiens låga observerade styrka indikerat på att urvalsgruppen var för 

liten för att en svag påverkansfaktor som ålder skulle ge utslag. Med tanke på detta bör ålderns 

påverkan på organisationsengagemang inte förkastas genom denna studie. Således bör även det 
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faktum att endast tjänstemän inkluderades i studien tas i beaktning eftersom tidigare forskning 

(Benson & Brown, 2007; Suman & Srivastava, 2012) påvisat att tjänstemän tenderar att anamma 

ett affektivt, alternativt normativt engagemang, vilket stämmer överens med de resultat vi fann. 

Vidare hade en majoritet av studiens respondenter samma organisationstillhörighet, vilket gör att 

vi med stöd i tidigare forskning (Dunn et al., 2012; Ortega-Parra et al., 2013) inte kan förringa att 

exempelvis organisationskultur skulle kunna vara en stark bakomliggande påverkansfaktor på 

organisationsengagemang hos respondenterna i fråga.  

Med tanke på urvalsstorleken och det faktum att ålder är en liten påverkansfaktor, ställer 

vi oss frågande till huruvida denna studie bidragit till ett kartläggande av tjänstemäns av 

organisationsengagemang, snarare än ålderns påverkan på anammat organisationsengagemang. 

Vidare kan den ålderskategorisering som användes i enkäten ha begränsat möjligheten att finna 

subtila skillnader mellan åldersgrupperna. Om respondenterna istället hade fått ange födelseår 

hade vi kunnat utöka våra möjligheter att undersöka exempelvis skillnader mellan generationer, 

faktisk ålder eller nyttja Ng och Feldmans (2008) kategorisering av yngre kontra äldre 

medarbetare. Detta tillvägagångssätt hade eventuellt möjliggjort att vi kunnat hitta mer subtila 

skillnader i förhållande till ålder.  

En ytterligare begränsning kan kopplas till globaliseringens påverkan på dagens 

arbetsmarknad. Enkäten som användes var nämligen konstruerad för en västerländsk kontext och 

därav har dess giltighet i andra kulturella kontexter ifrågasatts (Meyer et al., 2012). Denna studie 

utfördes visserligen inom en västerländsk kultur men i enkäten efterfrågades inte 

respondenternas nationella tillhörighet. Detta betyder att det inte finns några garantier för att de 

respondenter som deltog i studien kommer från en västerländsk kultur. Med tanke på att samtliga 

organisationer som omfattades av studien var internationella, samt att arbetsmarknaden idag är 
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global, är det möjligt att de respondenter som deltog kom från olika delar av världen. I och med 

detta bör även denna studies giltighet debatteras.  

Ett förslag på fortsatt forskning beträffande organisationsengagemang är att undersöka 

giltigheten av Allen och Meyers (1990) trekomponentsmodell, både i förhållande till olika 

kulturella kontexter samt till den samhällskontext som råder. Vidare vore det även intressant att 

undersöka huruvida skillnader i affektivt, normativt och fortsatt engagemang kan förklaras bero 

på generationsskillnader då samhället, med dess tillhörande normer och värderingar, påverkar 

medarbetare perception och förhållningssätt till både arbete och organisation (Cennamo & 

Gardner, 2008).   

Slutsats 

Baserat på våra resultat samt tidigare forskning är uppfattning att den faktiska åldern inte 

påverkar vilken komponent av organisationsengagemang som medarbetare anammar, utan att det 

snarare är den rådande samhällskontexten, skillnader i generationer samt medarbetares 

individuella preferenser, upplevelser och erfarenheter som påverkar organisationsengagemang. 

Med denna bakgrund bör de processer som implementeras i organisationer för att stärka 

medarbetares organisationsengagemang beakta vilka generationer som berörs, hur 

samhällskontexten ser ut samt vad som attraherar de medarbetare som finns inom organisationer 

eller på arbetsmarknaden idag. 
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