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En anställds erfarenheter av arbetet påverkar commitment; bra 
erfarenheter höjer commitment och dåliga erfarenheter sänker den. Det 
finns olika former av commitment, affektiv och continuance. Affektiv 
commitment avser en känslomässig bindning till företaget, medan 
continuance commitment avser kostnaden som uppkommer vid byte av 
arbetsplats. Människor som känner starkt för sitt arbete uppvisar också 
mindre organisatorisk cynism. Organisatorisk cynism är en negativ 
attityd mot det anställande företaget. Syftet med arbetet är att belysa 
förhållandet mellan organisatorisk cynism och affektiv respektive 
continuance commitment och besvara huruvida anställningstid 
påverkar dessa. Enkätresultat visade signifikant negativ korrelation 
mellan organisatorisk cynism och affektiv commitment, men ingen 
korrelation med continuance commitment eller anställningstid. Enligt 
denna undersökning är det viktigt att skilja mellan affektiv 
commitment, som har ett samband med organisatorisk cynism, och 
continuance commitment, som inte har det. 

 
 
Många människor tillbringar en stor del av sin vakna tid på en arbetsplats, och det följer 
naturligt att vad som sker på arbetsplatsen har en avgörande betydelse för vårt 
välmående. Arbetet tillfredsställer våra behov, inte bara genom att göra det möjligt att 
betala mat och hyra, utan även på ett socialt och emotionellt plan (Rego, Souto & Pina e 
Cunha, 2009). Fenomenet arbete har studerats extensivt utifrån både arbetsgivarnas och 
arbetstagarnas synvinkel, och en devis som kan sägas passa båda läger, ”en lycklig 
arbetare är en produktiv arbetare”, har utkristalliserats. Att främja lycka hos anställda 
kan leda till att både individens och organisationens prestationer ökar (Daniels & Harris, 
2000). Försök att urskilja de faktorer som leder till en lycklig, produktiv anställd har 
bland annat lett till identifikationen och uppmuntrandet av commitment, engagemang i 
organisationen. Människor som känner starkt för sitt arbete uppvisar också en mindre 
grad av organisatorisk cynism, ett psykologiskt konstrukt som tenderar att gå hand i 
hand med utbrändhet (van Emmerik, Bakker & Euwema, 2008; Leiter & Harvie, 1997; 
Maslach & Leiter, 2008) - i organisationslitteraturen beskrivs en linje där utbrändhet 
ligger längst ut på ena kanten, och engagemang ligger på den motsatta kanten (Maslach 
& Leiter, 2008). Organisatorisk cynism och commitment ställs då upp som motsatser till 
varandra, ett förhållande som kompliceras av den föreslagna existensen av olika former 
av commitment. Det här arbetet kommer att se på förhållandet mellan organisatorisk 
cynism och affektiv respektive continuance commitment, och även studera om 
anställningstid har någon betydelse för upplevelserna av dessa. 
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Commitment 
En anställd som är engagerad i sitt arbete och känner samhörighet med organisationen 
kommer att välja att stanna hos företaget och arbeta för att stärka det – han eller hon 
tror på värdet av organisationens arbete och vikten av sitt eget bidrag till det (Manion 
2004; Meyer, Allen & Smith, 1993). Meyer et al. (1993) utvecklar resonemanget när de 
förklarar commitment på två sätt; dels som något som karaktäriserar förhållandet 
mellan den anställde och dennes organisation, och dels som något som har betydelse för 
huruvida anställningen hos organisationen ska fortsättas eller avslutas. Commitment är 
något som uppstår när personer tror på riktigheten av och värdet hos någonting; i fallet 
organisatorisk commitment är det tron på att det arbete eller den organisation personen 
tillhör är värdefullt och viktigt (Manion, 2004). De element som samverkar för att 
utgöra organisatorisk commitment är bland andra tro på och accepterande av 
organisationens mål, vilja att tillhöra organisationen och gruppgemenskap (Allen & 
Meyer, 1990). En anställds erfarenheter av arbetet påverkar commitment direkt, så att 
bra erfarenheter höjer commitment och dåliga erfarenheter sänker den (Meyer & Allen, 
1987). Commitment är en direkt konsekvens av den anställdes förtroende för och tillit 
till organisationen och dess ledning (Colquitt, Scott & LePine, 2007). 
 
En synbarlig avsaknad av tilltro till och accepterande av organisationen behöver dock 
inte innebära att personen i fråga kommer att säga upp sig från sitt arbete (Manion, 
2004). Detta kan förklaras genom existensen av olika sorters commitment, närmare 
bestämt affektiv och continuance commitment. Affektiv commitment avser en 
känslomässig bindning till företaget; en anställd som känner affektiv commitment 
identifierar sig med organisationen och trivs med att känna sig som en del av den (Allen 
& Meyer, 1990). Vid affektiv commitment stannar den anställde kvar i sin befattning 
för att han eller hon känner lust till arbetet och genuint vill det. Uppkomsten av affektiv 
commitment beror på vilken sorts arbetserfarenheter den anställde gör, och de viktigaste 
erfarenheterna är de som får den anställde att känna sig tillfredsställd, uppskattad och 
behövd av sin organisation (Meyer & Allen, 1987). Vid continuance commitment 
stannar den anställde kvar i sin befattning på grund av gammal vana, av rädsla för att 
inte få ett nytt arbete och ovilja att ta itu med de bestyr som förknippas med att söka en 
ny anställning (Manion, 2004). Continuance commitment grundas på kostnaden som 
uppkommer vid ett byte av arbetsplats; den anställde kan ha någon form av utbildning 
eller intern kunskap som bara är till nytta på den nuvarande arbetsplatsen, vilket gör alla 
andra organisationer till sämre alternativ (Allen & Meyer, 1990). På grund av detta kan 
människor stanna kvar i sina anställningar trots att de egentligen inte känner någon lust 
till arbetet eller organisationen och inte har någon lojalitet eller tilltro till företaget, utan 
på grund av att de vill skydda sina tidigare investeringar i kunskap eller tid. Anställda 
kan uppleva en av formerna av commitment eller en kombination av dem, men oavsett 
vilken medför en större känsla av commitment att ett uppbrott från arbetsplatsen blir 
mindre sannolikt (Allen & Meyer, 1990). Affektiv commitment räknas dock som den 
variant som är av större värde för företaget eftersom den ökar de anställdas vilja att 
bidra till organisationen, inte bara deras vilja att stanna i den (March & Simon, 1958). 
Allen och Meyer (1990) beskriver även en tredje form av commitment som de kallar 
normativ commitment, vilken går ut på att anställda känner engagemang i företaget 
eftersom de känner en skyldighet att göra det och att det är moraliskt riktigt. Denna 
form av commitment kommer dock inte att behandlas här.  
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Organisatorisk cynism 
Organisatorisk cynism har definierats som en negativ attityd mot det företag där man är 
anställd, och förknippas bland annat med känslor av uppgivenhet, apati, pessimism, 
utbrändhet, låg prestation och hög arbetsfrånvaro (Andersson, 1996; Dean, Brandes & 
Dharwadkar, 1998). Den anställde kan uppfatta det så att företaget tänker mer på sin 
egen vinning än det bryr sig om välfärden för sina anställda, att ledningen saknar 
integritet och är svekfull (Dean et al., 1998), vilket gör att han eller hon kommer att 
betrakta all kommunikation med ledningen med misstänksamhet (Andersson, 1996).  
 
Cynism relateras till avståndstagande från arbetet vid otillräckliga arbetsresurser 
(Demerouti, Bakker, deJonge, Janssen & Schaufeli, 2001). Otillräckliga resurser kan 
leda till ett misslyckande att uppfylla arbetets mål, vilket medför viss frustration. Att 
begränsa sitt engagemang i arbetet kan då vara ett sätt att förhindra framtida frustration 
(Rego et al., 2009). Detta bör vara sant även vid frustration som uppkommer av andra 
skäl som kan förmodas uppstå upprepade gånger. Peterson, Demerouti, Bergström, 
Åsberg och Nygren (2008) jämställde denna begränsning i engagemang med cynism när 
de identifierade avståndstagande som en av faktorerna i utbrändhet. Faktorer som tros 
bidra till uppkomsten av organisatorisk cynism är misslyckade försök av ledningen att 
skapa förändring, ouppfyllda förväntningar hos de anställda, uppfattat själviskt tänkande 
hos ledningen, inkompetens hos ledningen och dåligt ledarskap (Andersson, 1996). 
Orsaken till att anställda reagerar med cynism antas av flera forskare (ex. Abraham, 
2000; Naus, van Iterson & Roe, 2007; Pierce & Gardner, 2004; Reichers, Wanous & 
Austin, 1997) vara ett försök att bevara kontrollen över en positiv självbild när den 
hotas av den externa kontroll som utövas av företaget. I de fall den anställde tvingas 
följa företagets värderingar även när dessa inte överensstämmer med de egna 
värderingarna, eller när alla beslut som rör det egna arbetet ligger hos någon annan, 
begränsas kreativitet och individualitet. Detta kan leda till negativa känslor, bland annat 
cynism (Naus et al., 2007). 
 
Många undersökningar fokuserar på cynism som ett uteslutande negativt konstrukt, 
något som bör ligga så lågt som möjligt för att till exempel förändringar i organisationer 
ska kunna genomföras, men vissa positiva effekter av organisatorisk cynism har också 
diskuterats. Meyerson (1990) föreslår att cynism kan vara en användbar social 
mekanism som lättar på trycket i frustrerande situationer. Cutler (2000) anser att cynism 
kan vara ett nyttigt reaktionssätt då det underlättar anpassning till nya situationer och 
bidrar med andra, mer målinriktade sätt att förhålla sig till dem. Han menar att 
existensen av cyniker i ett företag kan bidra till att skapa meningsfull förändring genom 
ifrågasättandet av etablerade normer. Fördelarna med organisatorisk cynism ligger 
enligt honom i att en sann cyniker ignorerar inskränkthet och sociala fördomar, ser 
igenom tomma ord och meningslösa slogans, ställer de obekväma frågorna och tar upp 
debatt kring känsliga ämnen. Nya idéer och sätt att tänka uppkommer ur cynikerns 
vägran att okritiskt acceptera gamla metoder och rutiner och genom hans eller hennes 
vana att uppmuntra ärlighet istället för konformitet (Cutler, 2000). Dessa 
förhållningssätt applicerade på ett företag är då menade att innebära en fördel på 
marknaden eftersom det ger företaget en större flexibilitet och öppenhet och därigenom 
en bättre möjlighet att anpassa sig till nya omständigheter. Utifrån detta förhållningssätt 
till organisatorisk cynism, kan det snarast betraktas som en eftersträvansvärd egenskap 
hos en anställd. Även Bedeian (2007) tror att det kan finnas vinster att göra när 
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cynismen ökar, genom ökningen av utmanandet av idéer och etablerade metoder som 
leder till att nyskapande idéer uppstår. Cynism hos anställda har visats leda till ärligare 
uttalanden när feedback om ledningen eftersöks (Smith & Fortunato, 2008), och den 
ärligheten skulle innebära att ledningen, med kännedom om tingens faktiska 
förhållanden, skulle kunna göra de förändringar som eventuellt krävdes.  
 
Samband mellan commitment och organisatorisk cynism 
Ansträngningar som görs för att höja commitment försöker bekämpa och begränsa 
känslor som misstro, frustration och besvikelse, känslor som leder till cynism. 
Commitment och cynism står alltså som motpoler till varandra i 
organisationspsykologins värld. Detta medför att det inte framstår som troligt att 
organisatorisk cynism skulle kunna existera samtidigt med affektiv commitment, då 
dessa två konstrukt snarast utgör varandras raka motsatser. Det avståndstagande och 
brist på engagemang som dominerande organisationsteorier beskriver som 
organisatorisk cynism och förknippar med utbrändhet, står i direkt kontrast till vad som 
utgör känslomässigt engagemang i arbetet. Frågan är om cynism alltid och enbart kan 
kopplas ihop med utbrändhet och måste utgöra motsatsen till commitment, eller om 
cynism trots allt skulle kunna existera samtidigt med någon form av commitment. 
Maslach & Leiter (2008) föreslår att den emotionella och kognitiva distansen som en 
utbränd person har till sitt arbete kan vara en copingmetod som träder i kraft vid 
överbelastning. Den cyniske anställde försöker distansera sig emotionellt från arbetet, 
vilket är en omedelbar, mycket tydlig reaktion på utmattning (Maslach & Leiter, 2008). 
Cynism används alltså som en form av copingmetod vid utmattning, vilket skulle kunna 
betyda att ett visst mått av cynism är positivt - en anställd som framgångsrikt använder 
sig av copingstrategier har bättre möjlighet att hantera stress och löper mindre risk att 
drabbas av utbrändhet. Om cynism kunde fungera som en sådan copingstrategi skulle 
det kunna vara till skada att bekämpa den. Organisatorisk cynism skulle därför kunna 
existera samtidigt med commitment, så att den anställde även skulle kunna hysa de 
åsikter som förknippas med organisatorisk cynism; att organisationen och dess ledning 
har brister och är svekfull, men stannar kvar i tjänsten trots detta. Anställda skulle då 
kunna känna cynism som begränsar stress och även känna commitment, eftersom 
stressen är hanterbar och inte leder till utbrändhet. 
 
Manion (2004) menar att människor inte kommer att känna commitment till företag som 
de anser vara potentiellt korrupta eller falska, men säger samtidigt att tidigare 
investeringar i commitment kan komma att bli viktigare än den ursprungliga orsaken till 
commitment. Detta innebär att när personer som på grund av tidigare känslomässiga och 
tidsmässiga investeringar i ett företag väljer att fortsätta sin anställning, bör dessa 
människor kunna hysa negativa uppfattningar om företaget sida vid sida med sin 
commitment. Det betyder att de inte skulle binda sig till ett företag för vilket de känner 
negativt, men att deras ursprungligt positiva uppfattning om företaget kan förändras till 
det negativa utan att det för den skull påverkar deras avsikt att lämna företaget. Det är 
därför möjligt att continuance commitment skulle kunna samexistera med cynism. Det 
skulle därigenom kunna finnas en möjlighet att en person vore engagerad i sitt arbete 
utan att ha en positiv känslomässig inställning till arbetsplatsen. En hög grad av 
organisatorisk cynism skulle visserligen innebära att den anställde hade tagit 
känslomässigt avstånd från sitt företag eller dess ledning. Denna känslomässiga 
avgränsning behöver däremot inte drabba känslan av continuance commitment, då 
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upplevelserna av investerad tid och kunskap och osäkerheten i att hitta ett nytt arbete 
som kan erbjuda samma fördelar inte bör påverkas. Det skulle då vara möjligt att 
samtidigt ha hög organisatorisk cynism och hög commitment, så länge hänsyn tas till 
skillnaden mellan affektiv och continuance commitment. Det finns även en möjlighet att 
den känslomässiga avgränsningen kan bidra till att stärka engagemanget i arbetet – om 
cynism fungerar som Maslach och Leiter (2008) föreslår och leder till minskad stress på 
grund av emotionellt avståndstagande, en sorts frikoppling från bekymren, skulle 
cynism möjligen kunna bidra till att begränsa påverkan på commitment av stressorer 
eller negativ påverkan. Skulle Meyerson (1990) ha rätt i att cynism kan fungera som 
ventil i pressade situationer, bör en hög grad av cynism inte utgöra något hinder för en 
hög continuance commitment, utan snarare fungera som en copingstrategi. 

 
Hypotes 1. Organisatorisk cynism samverkar negativt med affektiv commitment. 
Hypotes 2. Organisatorisk cynism påverkar inte existensen av continuance                   
commitment. 
 

Intressant att se på är även om ålder eller anställningstid påverkar en anställds 
organisatoriska cynism, affektiva commitment respektive continuance commitment. 
Kanter (1989) menar att cynism i allmänhet väcks som en funktion av besvikelser man 
möts av i livet. Enligt det resonemanget borde i stort sett alla äldre personer ha hunnit 
möta i genomsnitt fler besvikelser och därför vara mer cyniska än yngre personer. Han 
säger däremot också att det finns olika typer av människor som reagerar på olika sätt vid 
situationer som väcker cynism (Kanter, 1989), vilket torde förklara varför inte alla äldre 
människor är inbitna cyniker. Det framstår som logiskt att ålder samvarierar med 
anställningstid – ju äldre en person är, desto fler år har denne haft möjlighet att 
tillbringa i arbetslivet. Kanter (1989) säger dock att olika levnadsvillkor har gällt för 
olika åldersgrupper, så att den grundläggande graden av cynism varierar för 
åldersgrupperna beroende på vilken specifik tidsanda de vuxit upp i. Detta innebär att 
enbart anställningstid är ett bättre mått när det är organisatorisk cynism som eftersöks. 
 
Organisatorisk cynism uppstår när den anställde i samband med sitt arbete och dess 
organisation upplever besvikelse och frustration. Ett visst mått av detta är förmodligen 
oundvikligt för alla anställda vid alla företag. Kanter (1989) beskriver emellertid hur en 
äldre, erfaren anställd upplever cynism efter att ha sett allt förr; han eller hon har sett 
chefer komma och gå och försök till organisatoriska förändringar lyckas eller 
misslyckas. Det finns också en möjlighet att anställda med lång tid i organisationen kan 
ha nått en platå i sin karriär (Kanter, 1989), då de inte längre är inriktade på 
avancemang och förändringar utan har, mer eller mindre frivilligt, antingen slagit sig till 
ro med eller fått nöja sig med de förutsättningar som finns. Utifrån detta kan antagandet 
göras att en anställd som har högre anställningstid skulle kunna känna en högre 
organisatorisk cynism än en anställd med lägre anställningstid, och högre organisatorisk 
cynism medför då enligt hypotes 1 en lägre affektiv commitment. 
 

Hypotes 3. Ju högre anställningstid, desto högre organisatorisk cynism. 
Hypotes 4. Ju högre anställningstid, desto lägre affektiv commitment. 
 

En anställd som har befunnit sig i företaget en lång tid har förmodligen en betydande 
reserv av intern kunskap och bör ha hunnit etablera stadiga kontakter bland 
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arbetskamraterna. Han eller hon har dessutom gjort stora tidsmässiga investeringar i 
företaget, har varit borta länge från arbetsmarknaden och eventuell fortbildning har 
gissningsvis varit inriktad på att vara till nytta för den nuvarande organisationen. Av 
dessa skäl bör en anställd som har högre anställningstid kunna ha högre continuance 
commitment än en anställd med lägre anställningstid. 
 

Hypotes 5. Ju högre anställningstid, desto högre continuance commitment. 
 

Syfte 
Syftet med arbetet är att belysa förhållandet mellan organisatorisk cynism och affektiv 
respektive continuance commitment. Det ska utreda om organisatorisk cynism kan 
samexistera med affektiv eller continuance commitment, hur de tre konstrukten 
förhåller sig till varandra och besvara huruvida anställningstid har någon påverkan på 
existensen av organisatorisk cynism, affektiv commitment eller continuance 
commitment. 
 

Metod 
 
Undersökningsdeltagare 
Deltagarna i undersökningen var 30 kvinnliga anställda vid förlossningsavdelningen vid 
Danderyds sjukhus. De var i åldrarna 29 – 62 år, och hade erfarenheter av arbetet som 
sträckte sig från 1 till 33 år. Deltagarna försäkrades om anonymitet och att deltagande i 
studien var frivilligt. Då undersökningen avsåg inställning till arbetet och 
organisationen i stort gjordes ingen urskillnad i specifik befattning. Ingen begränsning 
gjordes avseende män eller kvinnor, men det visade sig vara enbart kvinnor som 
besvarade enkäten. 
 
Material 
En enkät delades ut som ursprungligen bestod av tre olika enkäter; en avseende 
organisatorisk cynism, en avseende affektiv commitment och en avseende continuance 
commitment. Enkäten om organisatorisk cynism togs fram av Wilkerson, Evans och 
Davis (2008) och översattes av mig. Den består av sju påståenden som försöker utröna 
graden av svarandens organisatoriska cynism. Exempel på ett av påståendena är: 
”Företagets ledning är mer intresserad av sina mål och behov än av sina anställdas 
välbefinnande”. Vid en pilotstudie utförd av mig av den översatta enkäten omfattande 
30 undersökningsdeltagare erhölls ett standardiserat Cronbachs alfa på 0.82. Enkäten 
om affektiv commitment togs fram av Allen och Meyer (1990). Den består av åtta 
påståenden, varav ett exempel är: ”Jag känner verkligen att organisationens problem är 
mina problem”. Enkäten om continuance commitment togs fram av Allen och Meyer 
(1990) och översattes av mig. Den består av åtta påståenden, där exempel på ett av 
påståendena är: ”Jag är inte rädd för vad som skulle kunna hända om jag sade upp mig 
utan att ha ett annat arbete på gång”. Jag kombinerade de tre olika enkäterna till en 
enkät med sammanlagt 23 påståenden och anpassade de olika svarsalternativen något 
för att skapa en enhetlig svarsmetod. Svarsalternativen följde en Likert-skala och 
sträckte sig från 1 till 5, där 1 motsvarade ”Instämmer absolut inte” och 5 motsvarade 
”Instämmer absolut”. Jag inkluderade även frågor om kön, ålder och anställningstid. 
Enkäten i sin helhet bifogas som bilaga i slutet av detta arbete. 
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Vid beräkningar av Cronbachs alfa på undersökningsresultaten för varje konstrukt för 
sig visade det sig att alfan blev högre vid uteslutandet av ett antal påståenden från 
enkäten. I delen av enkäten som berörde organisatorisk cynism uteslöts därför det femte 
påståendet från vidare beräkningar, vilket gav en standardiserad Cronbachs alfa på 0.74. 
I delen som berörde affektiv commitment uteslöts det fjärde påståendet, vilket gav en 
standardiserad Cronbachs alfa på 0.75, och i delen som berörde continuance 
commitment uteslöts det första påståendet, vilket gav en standardiserad Cronbachs alfa 
på 0.74.  
 
Cynismdelen bestod då av sex påståenden där undersökningsdeltagarna fick ange från 1 
till 5 huruvida de höll med om påståendet. Svaren på de sex påståendena summerades 
sedan och dividerades på sex för att få en genomsnittlig skattningssiffra, där en högre 
siffra indikerade en högre förekomst av organisatorisk cynism. Affektiv commitment-
delen bestod av sju påståenden med samma svarsmetod, där svaren summerades och 
dividerades på sju för att få en genomsnittlig skattningssiffra där en högre siffra 
indikerade en högre förekomst av affektiv commitment. Detsamma gjordes för delen 
om continuance commitment, där en högre siffra indikerade en högre förekomst av 
continuance commitment. 
 
Procedur 
Enkäten placerades i arbetslokalerna på Danderyds sjukhus förlossningsavdelning, och 
avdelningens arbetsledare informerade övriga avdelningsanställda om detta. 
Instruktioner medföljde enkäten som ett försättsblad, där undersökningsdeltagaren 
informerades om syftet med enkäten och att deltagande i undersökningen var frivilligt 
och anonymt. Deltagaren uppmanades även att besvara påståendena med enbart ett 
alternativ och utan att hoppa över någon fråga. Två besök gjordes vid olika tidpunkter i 
syfte att påminna om enkäten och för att säkerställa att informationen skulle nå även de 
anställda som arbetade andra skift. Enkäterna samlades sedan in. 
 

Resultat 
 

Resultaten av undersökningen visade att hypotes 1 var korrekt, då organisatorisk 
cynism och affektiv commitment hade en signifikant negativ korrelation. När cynismen 
stiger, sjunker således den anställdes engagemang i företaget. I det här fallet kände de 
anställda en starkare affektiv commitment, med ett medelvärde på 3.76 av totalt 5, 
relativt organisatorisk cynism, som hade ett medelvärde på 2.56. Continuance 
commitment visade ingen signifikant korrelation med organisatorisk cynism, vilket 
överensstämde med hypotes 2. Den påverkas alltså vare sig positivt eller negativt av 
förändringar i organisatorisk cynism, utan beror på helt andra faktorer. I det här fallet 
kände de anställda en något starkare continuance commitment, med ett medelvärde på 
3.1, än organisatorisk cynism, men medelvärdena av de båda konstrukten visar tydligt 
att båda existerar samtidigt. Anställda kan dock känna en kombination av olika former 
av commitment vilket även visas här; affektiv commitment hade ett medelvärde på 3.76 
och continuance commitment hade ett medelvärde på 3.1. I det här fallet ligger inte 
continuance commitment lika högt som affektiv commitment.  
 
Undersökningen kan inte sägas ge något stöd åt hypotes 3, då anställningstid och 
organisatorisk cynism inte korrelerade signifikant med varandra. Inget som helst 
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samband påträffades mellan anställningstid och affektiv respektive continuance 
commitment, varför även hypotes 4 och 5 saknar stöd. Hur lång anställningstid en 
person har är alltså inte avgörande för hur mycket eller lite organisatorisk cynism, 
affektiv commitment eller continuance commitment han eller hon upplever. En 
jämförelse av svarsmedelvärdena hos anställda visade dock att personer med 9 eller fler 
anställningsår fick genomgående högre värden på alla tre konstrukten än personer med 
under 9 anställningsår. 
 

Tabell 1. Medelvärden, standardavvikelser, minimum- och 
maximumvärden. 

Variabel M s 
Min. 

värde Max. värde 

Enkätdata     
Organisatorisk 
cynism 
n = 30 2.56 0.58 1.33 3.5 
Affektiv 
commitment 
n = 30 3.76 0.62 2.71 5 
Continuance 
commitment 
n = 30 3.1 0.77 1.86 4.86 
Ålder 
n = 28 42 10.1 29 62 
Anställningstid 
n = 29 9 8.3 1 33 

 
Tabell 1 visar medelvärden, standardavvikelser, minimumvärden och maximumvärden 
för de olika konstrukten. Affektiv commitment är det konstrukt som genererar högst 
mätresultat med ett medelvärde på 3.76 av totalt 5 medan organisatorisk cynism ligger 
lägst med ett medelvärde på 2.56 av 5. Alla tre konstrukt befinner sig dock i högre eller 
lägre grad ovanför det totala medelvärdet på 2.5. Störst spridning i resultaten hade 
continuance commitment, med en standardavvikelse på 0.77. 
 

Tabell 2. Korrelationer. 

Variabel Cynism 
Aff. 

Comm. 
Cont. 

Comm. Ålder 
Anst. 

Tid 

Enkätdata      
Organisatorisk 
cynism 
n = 30 1 -.54* .06 .14 .27 
Affektiv 
commitment 
n = 30 -.54* 1 .34 .28 .09 
Continuance 
commitment 
n = 30 .06 .34 1 .3 .11 
Ålder 
n = 28 .14 .28 .3 1 .61* 
Anställningstid 
n = 29 .27 .09 .11 .61* 1 

* = signifikans på 0.05-nivå 
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Tabell 2 visar att signifikant negativ korrelation erhölls mellan organisatorisk cynism 
och affektiv commitment, r = -.54, p = .002, och signifikant positiv korrelation erhölls 
mellan ålder och anställningstid, r = .61, p = .001. Ingen signifikant korrelation erhölls 
mellan organisatorisk cynism och continuance commitment. Inga signifikanta 
korrelationer erhölls heller mellan ålder respektive anställningstid och något av de tre 
konstrukten. Alla hypotesprövningar som utfördes var tvåsidiga. 
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Figur 1. Medelvärden av organisatorisk cynism, affektiv commitment och      
continuance commitment, uppdelat på svaranden med en anställningstid under 9 år 
respektive svaranden med en anställningstid på eller över 9 år. 
 

Figur 1 visar hur medelvärdena ser ut om de delas upp i två grupper, där den ena 
gruppen består av svaranden med en anställningstid under 9 år och den andra gruppen 
består av svaranden med en anställningstid på eller över 9 år. Ingen signifikant 
korrelation påträffades visserligen mellan anställningstid och organisatorisk cynism, 
affektiv commitment eller continuance commitment, men gruppen av anställda med en 
anställningstid på 9 år eller över uppgav i genomsnitt högre grad av alla tre konstrukten 
än gruppen av anställda med en anställningstid under 9 år. 
 

Diskussion 
 
Syftet med arbetet var att belysa förhållandet mellan organisatorisk cynism och affektiv 
respektive continuance commitment. Det skulle utreda om organisatorisk cynism kunde 
samexistera med affektiv eller continuance commitment, hur de tre konstrukten förhöll 
sig till varandra, och studera huruvida anställningstid hade någon påverkan på 
existensen av organisatorisk cynism, affektiv commitment eller continuance 
commitment. 
 
Betydelse  av undersökningens resultat 
Att organisatorisk cynism och affektiv commitment korrelerar negativt är helt i linje 
med de rådande organisationsteorierna som säger att en begränsning i affekt till arbetet 
och dess ledning är ett av kännetecknen på organisatorisk cynism (Maslach & Leiter, 
2008). Den vilja att tillhöra organisationen som affektiv commitment utgör motverkas 
av den uppgivenhet och pessimism som cynism innebär – när den ena ökar, minskar 
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ofrånkomligen den andra. De anställda kan dock uppenbarligen känna ett visst mått av 
organisatorisk cynism och affektiv commitment samtidigt; det är inte så att närvaron av 
det ena konstruktet omöjliggör närvaron av det andra, men de står fortfarande som 
motpoler till varandra.  
 
Continuance commitment påverkas inte av förändringar i organisatorisk cynism, vilket 
innebär att det går att ha både hög organisatorisk cynism och hög continuance 
commitment samtidigt. Mått och steg som tas av företagsledningar för att sänka 
organisatorisk cynism hos personalen kommer att ha den goda sidoeffekten med sig att 
höja personalens affektiva commitment, men kommer inte att ha någon påverkan på 
continuance commitment. Eftersom affektiv commitment är den sorts commitment som 
är mer eftertraktad på grund av dess ökning av arbetsvilja (March & Simon, 1958), 
skulle detta kunna ses som ett acceptabelt förhållande.  
 
Undersökningen ligger i linje med rådande organisationsforskning när den finner ett 
samband mellan organisatorisk cynism och affektiv commitment. Att däremot ställa 
organisatorisk cynism i ett motsatsförhållande till commitment utan att närmare 
specificera vilken form av commitment det rör sig om har visats vara överilat. Peterson 
et al. (2008) gör exempelvis heller ingen åtskillnad mellan bristande engagemang och 
organisatorisk cynism utan beskriver dem i samma andetag som ett cyniskt 
avståndstagande. Enligt denna undersökning är det av vikt att skilja mellan affektiv 
commitment, som faktiskt har ett samband med organisatorisk cynism, och continuance 
commitment, som inte har det. Antagandet får då göras att det är affektiv commitment 
som Peterson et al. (2008) syftar på.  
 
Att organisatorisk cynism korrelerar negativt med affektiv commitment kan bero på att 
affektiv commitment baseras på en positiv emotionell inställning till arbetet och 
organisationen, medan organisatorisk cynism kommer sig av en negativ emotionell 
inställning till densamma. De står då i direkt motsättning till varandra. Continuance 
commitment korrelerar däremot inte med organisatorisk commitment, möjligen 
eftersom det baseras på en kalkylerande, värderande uppskattning av risker, fördelar, 
nackdelar och kostnader med att byta arbete visavi stanna i tjänsten. En anställd som 
känner continuance commitment kan då vara mer eller mindre cynisk; det 
känslotillstånd som organisatorisk cynism utgör korrelerar inte med det kognitiva 
tillstånd som continuance commitment utgör. Affektiv commitment baseras också på 
det faktum att det är en positiv känsla, en positiv uppfattning av ledning och 
organisation, känslor av tillit, förtroende och god vilja. Organisatorisk cynism består 
tvärtom av en negativ uppfattning om ledning och organisation, brist på förtroende och 
tillit – ett uppenbart motsatsförhållande. Continuance commitment, som en vilja att 
skydda personliga investeringar och bevara det man har, beror inte på samma sätt av 
positiva eller negativa upplevelser utan är ett mått som innefattar exempelvis den 
anställdes möjligheter på arbetsmarknaden, privata omständigheter som försvårar eller 
förenklar uppbrott, och vilken sorts kunskaper individen besitter. Colquitt et al. (2007), 
som menade att commitment är en direkt konsekvens av anställdas förtroende för 
organisationen, kan sålunda sägas ha rätt bara till hälften. Affektiv commitment kan 
mycket väl vara en direkt konsekvens av tillit till organisationen, men continuance 
commitment är det förmodligen inte. Med detta menas inte att känslor inte har någon 
som helst påverkan på continuance commitment; starka känslor av besvikelse eller en 
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fullkomlig brist på tillit till företagets ledning skulle förmodligen mycket väl kunna leda 
till att en anställd omvärderar sina grunder för att stanna i företaget och skulle kunna 
minska den upplevda risken med att byta arbete. Att en sänkning av förtroende för 
organisationen skulle påverka continuance commitment som en direkt konsekvens är 
däremot oklart. 
 
Resultatet bekräftar Allen och Meyers (1990) teori att anställda kan känna en 
kombination av olika sorters commitment. De personer som deltog i denna 
undersökning kände dock lägre continuance commitment än affektiv commitment. 
Detta skulle kunna innebära att de anställda är engagerade i sitt arbete mer på grund av 
genuin lust till det och hyser åsikten att arbetet är viktigt, än att de känner att de måste 
bevaka sina tidigare investeringar eller är rädda att inte lyckas få ny anställning. Att 
personalen vid förlossningsavdelningen känner lägre continuance commitment än 
affektiv commitment kan också bero på dels att de på dagens arbetsmarknad inte är 
begränsade av brist på arbetsmöjligheter och tillfällen att få användning för sin 
utbildning och erfarenhet, och dels eftersom de arbetar för landstinget och inte kan 
förvänta sig några större förändringar i en motsvarande arbetsposition vid något annat 
sjukhus. Vårdpersonal arbetar för landstinget, vilket innebär att de har möjlighet att byta 
arbetsplats men behålla samma arbetsgivare och i stort sett samma arbetsrutiner. Detta 
skulle kunna tänkas medföra att continuance commitment skulle ligga lägre för 
landstingsanställda än för exempelvis anställda i den privata sektorn, vilka kan antas 
uppleva större förändringar vid byte av arbetsplats. Kanter (1989) menar dessutom att 
det inom vården finns färre cyniker beroende på den idealism som han anser existerar 
hos de personer som väljer vårdyrket. Huruvida det negativa förhållandet mellan 
organisatorisk cynism och affektiv commitment kan sägas vara representativt för olika 
yrkesgrupper baserat på den här undersökningen av vårdpersonal bör dock kunna anses 
stå utom tvivel, då detta stämmer överens med det negativa förhållande mellan 
organisatorisk cynism och commitment i allmänhet som visats i tidigare undersökningar 
(Maslach & Leiter, 2008; Peterson et al., 2008). 
 
Anställningstid hade ingen signifikant korrelation med vare sig organisatorisk cynism, 
affektiv commitment eller continuance commitment, så att längre tid i yrket varken 
höjer eller sänker dem. Det skulle således kunna sägas vara kvaliteten på faktorerna 
som påverkar dessa konstrukt, såsom exempelvis förhållande till ledningen i fallet 
organisatorisk cynism och ovilja att förlora tids- och kunskapsmässiga investeringar i 
fallet continuance commitment, och inte kvantiteten av dem som har betydelse för 
konstrukten. Vid just förlust av tids- och kunskapsmässiga investeringar känns detta 
kontraintuitivt då det tycks rimligt att en person skulle vara mer uppmärksam på en 
förlust ju större den är, och då dessa investeringar kan tänkas vara mer omfattande hos 
en person som arbetat längre i företaget. Dock hade personer med 9 eller fler 
anställningsår högre medelvärden på de tre konstrukten än personer med under 9 
anställningsår. Pearsons produktmomentkorrelationskoefficient beräknat på 
anställningstid och organisatorisk cynism gav dessutom ett resultat på 0.27, vilket inte 
gav signifikans men enligt Cohens riktlinjer befinner sig nära ett medelstarkt samband. 
Detta styrker misstanken att det trots allt skulle kunna finnas ett samband mellan 
anställningstid och ett eller flera av konstrukten. 
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Begränsningar  
Deltagarantalet i studien var relativt lågt med 30 deltagare. Detta påverkade inte 
upptäckten av sambandet mellan organisatorisk cynism och affektiv commitment, men i 
exempelvis fallet organisatorisk cynism kontra anställningstid, där en korrelation på 
0.27 erhölls, kan det vara tänkbart att signifikans inte hittades på grund av för låga 
deltagartal. Ett högre antal undersökningsdeltagare skulle möjligen kunna generera en 
signifikant korrelation mellan organisatorisk cynism och anställningstid, vilket skulle 
innebära nya förhållanden att ta ställning till. En korrelation på 0.27 är nära ett positivt 
medelstarkt samband enligt Cohens riktlinjer, vilket torde innebära att om en signifikant 
korrelation upptäcktes så skulle den vara positiv. Det betyder att ju längre 
anställningstid en person har, desto högre organisatorisk cynism kommer han eller hon 
att känna. Vetskapen om detta skulle kunna leda till nya sätt att se på och hantera 
organisatorisk cynism utifrån ett tidsperspektiv. Detta arbete har dock inte funnit något 
sådant samband. 
 
Det här arbetet tog upp och diskuterade två former av commitment; affektiv 
commitment och continuance commitment. Det finns dock en tredje form, normativ 
commitment, som inte behandlades. Orsaken till detta var att normativ commitment i 
alltför hög grad tycktes bero på individens personliga känsla av plikt och moral och 
därför inte framstod som intressant vid frågan om dess förhållande till och påverkan på 
en arbetssituation, medan affektiv respektive continuance commitment i högsta grad 
påverkas av de rådande arbetsvillkoren som gäller för den anställde.  
 
En begränsning i studien var att den hade uteslutande kvinnliga respondenter. Det är 
möjligt att manliga anställda har andra upplevelser av organisatorisk cynism, affektiv 
commitment och continuance commitment än vad kvinnor har. Fortsatta studier inom 
ämnet skulle kunna jämföra män och kvinnors upplevelser för att se om det existerar 
några signifikanta skillnader dem emellan. 
 
Vidare undersökningar 
Vidare undersökningar av organisatorisk cynism i kombination med de olika formerna 
av commitment skulle kunna användas till att skapa en större förståelse för psykiska 
reaktioner hos individer under olika arbetsförhållanden, och skulle kunna medverka till 
att förhindra ohälsa genom att komplettera forskningen om stress och utbrändhet, två 
komponenter som enligt Andersson (1996) och Dean et al. (1998) utgör bidragande 
faktorer till uppkomsten av organisatorisk cynism och därigenom sänker affektiv 
commitment. Ökad kunskap öppnar för möjligheter till direkt påverkan och försök till 
manipulation av de involverade faktorerna. Ett tänkbart studieområde längs samma 
linjer skulle kunna vara förhållandet mellan en anställd och hans eller hennes 
organisation utifrån ett nyttomaximerande perspektiv. Det är visat att anställda kan 
uppleva organisatorisk cynism samtidigt med affektiv commitment, de två är inte 
ömsesidigt uteslutande, men också att de två konstrukten påverkar varandra negativt. 
Intressant blir då att se om det finns någon form av balans där organisatorisk cynism 
och affektiv commitment förhåller sig till varandra på ett sådant sätt att både 
arbetstrivsel och effektivitet maximeras. Även vid uppsägningar där den anställde väljer 
att lämna sin tjänst skulle förhållandet mellan organisatorisk cynism och commitment 
kunna studeras för att se om något mönster kan urskiljas - skulle någon nivå av något av 
konstrukten eller en kombination av dem bidra till att utgöra en gräns för vidare 
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anställning. Detta skulle vara ett försök att ta reda på vid vilken punkt viljan att tillhöra 
organisationen upphör, när commitment inte längre räcker till. 
 
Det är föreslaget att ett visst mått organisatorisk cynism kan vara positivt (Bedeian, 
2007; Cutler, 2000; Meyerson, 1990; Smith & Fortunato, 2008), eftersom det har större 
öppenhet och ärlighet som följd vilket skulle vara bra för både anställda och 
företagsledning. Eventuell bekämpning av cynism till förmån för affektiv commitment 
av företagsledningar bör då göras varsamt med detta i åtanke, framför allt om 
organisatorisk cynism också kan fungera som en motvikt mot stress som Maslach och 
Leiter (2008) föreslår. Framtida undersökningar skulle då kunna studera sambandet 
mellan organisatorisk cynism och stress med utgångspunkt från cynism som 
copingmetod vid arbetsrelaterad stress. 
 
Skalorna 
Sätten att mäta organisatorisk cynism på skiljer sig åt beroende på förhållandena under 
vilka det antas uppkomma. Wilkerson et al (2008) framhåller bristen på en allmänt 
accepterad skala för att mäta organisatorisk cynism, och har därför själva utformat en 
enkät utifrån sina egna uppfattningar om hur organisatorisk cynism tar sig uttryck. 
Orsakerna till att denna enkät användes här var att den behandlar enbart organisatorisk 
cynism till skillnad från flertalet enkäter som inkluderar organisatorisk cynism som ett 
konstrukt bland många. Den behandlar dessutom organisatorisk cynism utifrån det 
dagliga arbetslivet till skillnad från de enkäter som behandlar det i kombination med 
organisationsförändringar. Det fanns dock ingen svensk översättning av enkäten, varför 
jag översatte den och genomförde ett reliabilitetstest av den som gav ett positivt utfall. 
 
Orsakerna till att Allen och Meyers (1990) enkäter om affektiv och continuance 
commitment användes här var att Allen och Meyer var först med att skapa 
uppdelningen av commitment i de tre formerna affektiv, continuance och normativ. I 
samband med den uppdelningen utformade de tre enkäter som undersökte förekomsten 
av de tre specifika formerna av commitment. Det föll sig då naturligt att använda deras 
enkäter vid en undersökning som lade vikt vid skillnaderna mellan de olika formerna av 
commitment. Det fanns ingen svensk översättning av enkäten om continuance 
commitment, varför jag utformade en egen översättning. 
 
Cronbachs alfa beräknad på de tre enkäterna visade sig i alla tre fallen ligga under 0.8, 
den rekommenderade gränsen för god reliabilitet. Sedan de delfrågor som sänkte alfan 
tagits bort, visade sig enkäterna ha alfavärden på 0.74, 0.75 respektive 0.74. Dessa 
värden befinner sig alla tre nära 0.8, men når dock inte upp till det, varför det kan sägas 
att denna undersökning kan ha ett reliabilitetsproblem. Cronbachs alfa beräknade på 
enkäterna rörande organisatorisk cynism och affektiv commitment vid tidigare 
undersökningar gav dock resultat på över 0.8, varför svagheten i reliabilitet förmodligen 
inte skulle bero på något systematiskt fel i utformningen av dessa två enkäter. Enkäten 
som behandlar continuance commitment, som fick ett Cronbachs alfa på 0.74, är 
däremot en svensk översättning gjord av mig som inte tidigare testats. Det är därför en 
möjlighet att det finns fog för eventuella frågetecken kring reliabiliteten hos just denna 
enkät.  
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Sammanfattningsvis visar resultaten att organisatorisk cynism korrelerar negativt med 
affektiv commitment, men att det inte samverkar med continuance commitment. 
Däremot kan organisatorisk cynism existera samtidigt med både affektiv och 
continuance commitment. Vidare har anställningstid ingen signifikant korrelation med 
upplevelserna av organisatorisk cynism, affektiv commitment eller continuance 
commitment. 
 
Försök görs ständigt att förbättra arbetsupplevelsen och effektiviteten, och varken 
arbetsgivare eller arbetstagare skulle förmodligen ha något emot en simultan ökning av 
dessa. Om en lycklig arbetare är en produktiv arbetare och en engagerad arbetare är en 
lycklig arbetare, finns det behov av att uppmuntra de element som höjer engagemanget 
och bekämpa de element som sänker det. Med ökad kunskap om vilka psykologiska 
faktorer som gör detta och hur de fungerar ökar också möjligheterna till påverkan. 
Commitment och organisatorisk cynism är bara två av den mängd faktorer som bidrar 
till att utgöra en nöjd eller en missnöjd anställd men varje litet bidrag till en ökad 
kunskap måste räknas, för när vi tillbringar en så pass stor del av vår tid på vår 
arbetsplats som vi gör, och när arbetet tillfredsställer flera av de behov vi har, vore det 
synd om vi inte också skulle kunna njuta av det. 
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Bilaga 
 
Kön:  Man  Kvinna 
 
Ålder:        år 
 
Anställningstid:       månader 
 
 

                 Instämmer absolut inte                    Instämmer absolut 
 
Försök till förbättringar på min arbetsplats är    
oftast framgångsrika.    1  2 3 4 5 

 
Företagets ledning är bra på att införa  
förbättringsprogram eller förändra saker i vår  
verksamhet.    1  2 3 4 5 

  
Totalt sett förväntar jag mig mer framgång än  
besvikelse i arbetet vid det här företaget.  1  2 3 4 5 

 
Mitt företag gör sin beskärda del för att vårda  
relationen med de anställda.   1  2 3 4 5  
   
Förslag till hur man kan lösa problem på  
arbetsplatsen kommer inte att leda till någon  
påtaglig förändring.   1  2 3 4 5 

 
Mitt företag når upp till mina förväntningar på  
kvalitet i arbetslivet.   1  2 3 4 5 

    
Företagets ledning är mer intresserad av sina  
mål och behov än av sina anställdas  
välbefinnande.    1  2 3 4 5 
                          
Jag ser med glädje fram emot att tillbringa    
resten av mitt yrkesverksamma liv i  
denna organisation.    1  2 3 4 5 

 
Jag tycker om att berätta för vänner och  
bekanta att jag arbetar i denna organisation.  1  2 3 4 5 

 
Jag känner verkligen att organisationens 
problem är mina problem.   1  2 3 4 5 

 
Jag tror att jag med lätthet skulle kunna bli 
lika engagerad i en annan organisation som 
i den organisation jag arbetar för idag.   1  2 3 4 5 



Jag känner ingen samhörighet med den 
organisation jag arbetar för.   1  2 3 4 5 

 
Jag lägger inte ned något känslomässigt 
engagemang i den organisation jag 
arbetar för.    1  2 3 4 5 

            
Organisationen har stor personlig 
betydelse för mig.   1  2 3 4 5 

 
Jag har en känsla av att inte höra hemma 
i den organisation jag arbetar för idag.   1  2 3 4 5 

 
Jag är inte rädd för vad som skulle kunna 
hända om jag sade upp mig utan att ha 
ett annat arbete på gång.   1  2 3 4 5 

 
Det skulle vara mycket svårt för mig just nu 
att lämna den organisation jag arbetar för 
även om jag ville det.   1  2 3 4 5 

 
Det skulle bli för stora omställningar i mitt liv 
om jag bestämde mig för att lämna den  
organisation jag arbetar för idag.   1  2 3 4 5 

 
Det skulle inte kosta mig för mycket att 
lämna den organisation jag arbetar för.  1  2 3 4 5 

 
Att stanna kvar i organisationen är 
något jag vill men också något jag måste.  1  2 3 4 5 

 
Jag känner att jag har för få alternativ för att 
överväga att lämna den här organisationen.  1  2 3 4 5 

 
En av de få allvarliga konsekvenserna av att 
lämna den här organisationen skulle vara 
bristen på tillgängliga alternativ.   1  2 3 4 5 

 
En av de största orsakerna till att jag fortsätter 
att arbeta för den här organisationen är att 
lämna den skulle kräva avsevärda personliga 
uppoffringar – en annan organisation 
kanske inte skulle matcha de fördelar jag har här. 1  2 3 4 5 

 
 


