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Tre organisatoriska (inflytande, karriärsutveckling, 
organisationsstorlek) och tre individuella (anställningsotrygghet, 
utbildningsnivå, anställningstid) variablers samband med 
organisationssamhörighet undersöktes i studien. Syftet var att utveckla 
kunskapen kring vad som påverkar organisationssamhörighet på den 
svenska arbetsmarknaden. Befintliga data (N=2295) i form av svar 
från telefonintervju samt enkät från yrkesverksamma individer i 
Sverige mellan 25 och 50 år, varav 51 % män, analyserades. 
Resultatet visade på signifikant samband för inflytande och 
karriärsutveckling  gentemot organisationssamhörighet, men inte för 
de övriga variablerna. Förklarad varians för studien var 11 %. 
Personlighetsskillnader mellan individer tros vara en bidragande orsak 
till uteblivna samband för de individuella variablerna. Lön och 
belöningars samband med organisationssamhörighet är förslag till 
framtida forskning. 

 
 
Vår värld är till stor del uppbyggd av organisationer. Organisationer kan hjälpa oss få 
mat på bordet, erbjuda olika träningspass varje vecka, förse oss med nyheter och 
transportera oss mellan vänner och bekanta, för att bara ge några exempel på 
organisationer som tar och ges plats i våra liv. Så abstrakt som begreppet 
organisation dock kan vara, behöver organisationer något väldigt konkret för att 
fungera: medlemmar. Medlemmar behövs för alla organisationer och ju mer 
engagemang och tilltro de känner för sin organisation, desto bättre kommer de 
prestera (Cable & DeRue, 2002).  De värderingar och motiv som gäller för 
organisationen kan även komma att delas av medarbetaren. Då ökar förbindelsen och 
kontakten mellan organisation och medarbetare, och en identifikation sinsemellan 
skapas. Denna identifikation kan sedan göra så att medarbetaren arbetar hårdare för 
sin organisation, samt att sannolikheten för att medarbetaren stannar kvar inom 
organisationen ökar (Cable & DeRue, 2002). Vidare i texten om prestation och 
lämplighet driver Cable och DeRue (2002) tesen att identifikation och engagemang 
mellan medarbetare och organisation leder till meningsfullhet i arbetet och lojalitet 
gentemot organisationen för individen. För organisationen ökar kvaliteten på arbetet 
som utförs vilket ökar kostnadseffektiviteten, och ju längre en medarbetare stannar 
inom organisationen desto mer sällan behöver organisationen ta sig an den 
kostsamma och tidskrävande processen att nyanställa. Forskning som gjorts för att 
mäta och beskriva medarbetares lojalitet och hängivenhet gentemot sin organisation 
går under begreppet organizational commitment. Begreppet commitment kan 
översättas till både engagemang och lojalitet, vi har dock valt att använda 
samhörighet då det på ett vidare sätt omfattar de tre delar av organizational 
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commitment som Meyer och Allens (1991) modell består av och som ligger till grund 
för denna studie.  
 
Organisationssamhörighet 
En definition på organisationssamhörighet kommer från Meyer och Allen (1991). 
Enligt dem är organisationssamhörighet ett psykologiskt tillstånd som leder till olika 
typer av beteenden. Dessa beteenden karaktäriserar sedan hur vi agerar inom de 
organisationer vi är verksamma i. Samhörigheten kan vara känslomässig och påverka 
hur medarbetare känner för sin organisation vilket leder till vissa beteenden. Den kan 
även ha mer praktisk betydelse på så sätt att den har inverkan på medarbetarens vilja 
att fortsätta eller avbryta medlemskapet i organisationen. Meyer och Allen (1991) 
delar upp organisationssamhörighet i tre ageranden; något man vill göra, något man 
behöver göra och något man känner att man borde göra. Dessa tre ageranden kopplas 
sedan till tre komponenter; affektiv (affective), pågående (continuance) och normativ 
(normative) samhörighet. Tillsammans utgör dessa komponenter begreppet 
organisationssamhörighet. 
  
Affektiv samhörighet refererar till medarbetarens känslomässiga hängivenhet till, 
identifiering med och förhållande till organisationen (Meyer & Allen, 1991). 
Exempel på vad som kan påverka den affektiva samhörigheten är arbetserfarenheter 
(Meyer & Allen, 1991) och inflytande och delaktighet (Knoop, 1991). Pågående 
samhörighet motsvarar de kostnader eller förluster som medarbetaren associerar med 
att avsluta sin anställning i organisationen. Exempel på vad som kan påverka detta 
kan vara vad som upplevs som ett stort socialt kapital på arbetsplatsen eller 
svårigheter att hitta annat arbete. Denne komponent anses ha ett nära samband med 
hur länge individen arbetat inom organisationen (Morin, Morizot, Boudrias & 
Madore, 2011). Den tredje komponenten av Meyer och Allens (1991) definition av 
organisationssamhörighet är den normativa samhörigheten, som alltså handlar om hur 
individen borde göra. Denna borde-känsla kan komma från familj och miljö, redan 
innan anställning eller medlemskap i organisationen påbörjats. Påtryckningar om 
vilket yrkesval individen borde göra eller en tvingande känsla om till exempel hur 
stor inkomst denne borde ha för att försörja sin familj på ett bra sätt. Efter inträdandet 
i organisationen kan organisationen i sig stå för påtryckningar som påverkar den 
normativa samhörigheten, exempelvis genom att bekosta en utbildning eller en bonus 
vid anställningens början. Detta kan för medarbetaren uppfattas som en skuld 
gentemot organisationen vilket i sin tur kan påverka den normativa samhörigheten 
(Meyer & Allen, 1991). Inom ramen för denna komponent ryms även de 
ansvarskänslor som både kan öka organisationssamhörigheten, men även tynga 
individen när den tar på sig mer än den klarar av inom sfären för arbetet (Knoop, 
1991). 
  
Meyer och Allen (1991) poängterar att komponenterna (affektiv, pågående och 
normativ) inte antingen existerar eller inte, utan att det är mer rimligt att tänka sig att 
individer samtidigt upplever alla tre, men till en varierande grad. Till exempel kan 
individen känna en vilja att fortsätta sin anställning för att den trivs bra med arbetet, 
utan att för den delen känna att individen borde stanna kvar inom organisationen 
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enbart för att den bekostat en vidareutbildning. Sammantaget tänker vi oss att det 
finns ett antal aspekter, individuella och organisatoriska, som påverkar de olika 
komponenterna som utgör en individs organisationssamhörighet. Dessa aspekter, och 
hur de påverkar organisationssamhörigheten, är centrala för föreliggande studie. 

 
En annan vinkel på organisationssamhörighet ges av Cook och Wall (1980). De utgår 
från individers affektiva, det vill säga känslomässiga, reaktioner på sin organisation 
samt hur väl individer delar organisationens värderingar och mål. Liksom Meyer och 
Allen (1991) delar de upp organisationssamhörighet i tre delar, men 
definitionsmässigt särskiljer de sig genom att inte nämna normativ samhörighet. 
Cook och Wall (1980) använder istället identifikation med, inblandning i samt 
lojalitet gentemot organisationen för att skapa nio påståenden som tillsammans ger 
ett mått på en individs organisationssamhörighet. Stöd för att utgå från affektiva 
reaktioner får de bland annat genom att förtroende för organisationen är en av de 
viktigaste faktorerna för organisationssamhörighet (Cook & Wall, 1980). Därför 
finner vi det rimligt att i denna studie undersöka vad som predicerar 
organisationssamhörighet. 
  
Hur en organisation ska handskas med de anställdas samhörighet till den är givetvis 
omöjligt att ha ett standardsvar på. Vad som däremot verkar fastlagt är att det finns 
vissa specifika delar av arbetslivet som har större inverkan på medarbetare än andra, 
och dessa delar är de som valts att undersökas i denna studie. Genomgående i urvalet 
av tidigare forskning är att Meyer och Allen (1991), Rousseau (1989, 1990) och 
Sverke och Hellgren (2002) flitigt använts som bakgrund, vilket gjorde dessa texter 
till utgångspunkter för förståelsen av organisationssamhörighet.  
 
I många av de artiklar som gåtts igenom i förarbetet för denna studie var det ett antal 
faktorer som togs upp gång på gång. Det verkar dels som att det finns aspekter som 
organisationer själva kan förbättra och förändra för att öka dess medarbetares 
positiva känslor för den (till exempel inflytande, karriärsutveckling och antal 
anställda). Det verkar även klarlagt att individen själv står för en stor del av 
känslorna, som sedan blir till beteenden, inför organisationen den är verksam inom 
(Meyer & Allen, 1991). Individuella aspekter (till exempel anställningsotrygghet, 
utbildningsnivå och anställningstid) gör även att olika individer kan agera helt olika, 
även när de är ställda inför samma scenario. Därför presenteras först de tre 
variablerna med organisatorisk koppling och sedan de tre tre variablerna kopplade till 
individen.  
 
Inflytande och organisationssamhörighet 
Som människor tar vi den snabbaste vägen för att nå ny kunskap (Weststar, 2009). 
För att snabbt kunna nå våra mål behöver vi medel för att göra detta. Kontroll och 
inflytande över arbetet är något som gör att medarbetare känner ökad stolthet och 
ansvar, vilket avspeglas i nivån av organisationssamhörighet (Knoop, 1991). Robert 
Karaseks (1979) krav-kontroll-modell var den första som tog upp arbetsrelaterad 
stress och mental anspänning som en blandning av två olika faktorer, som i sin tur 
hade varsitt kontinuum från lågt till högt. Där forskare tidigare var något perplexa 
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över hur vissa individer kunde reagera så väldigt olika på samma höga krav-nivå 
visade Karasek (1979) att en betydande skillnad låg i individens nivå av kontroll över 
sitt arbete. Karasek (1979) visade även att när en individ har möjlighet att använda 
sina färdigheter och själv ta beslut gällande sitt arbete så minskar den upplevda krav-
nivån. Detta motsatte på sin tid tanken om att ett stort antal beslut att ta automatiskt 
gav mer stress och i förlängningen mindre organisationssamhörighet. 
  
Något som bör tas i beaktning när det kommer till Karaseks (1979) krav-kontroll-
modell, menar Busck, Knudsen och Lind (2010), är att modellen är utvecklad för 30 
år sedan då de flesta arbetare i västvärlden befann sig inom industri-verksamheten. 
 Nu för tiden är det i vår del av världen mycket vanligare med service- och 
kunskapsbaserat arbete, vilket ställer andra krav på inflytande och delaktighet (Busck 
et al., 2010). 
  
En studie (Weststar, 2009) som tagit fasta på denna förändring i arbetslivet hade för 
avsikt att belysa även en social aspekt på krav-kontroll-modellen. Med den sociala 
aspekten menade Weststar (2009) att kontroll över situationer kring beslutsfattande 
för egen och andras del även den kan påverka balansen i krav-kontroll-modellen. 
Resultatet av studien (Weststar, 2009) gav att ökade möjligheter av inflytande och 
kontroll över beslut i samråd med och om andra i organisationen ledde till bättre 
trivsel och därmed även mer positiva känslor mot organisationen. I denna studie 
avses därför att se huruvida individers upplevda grad av inflytande och kontroll över 
arbetet påverkar graden av organisationssamhörighet. 
  
Inflytande över och delaktighet i arbetet är något som verkar inverka positivt på 
medarbetares samhörighet till sitt jobb och även organisationen de är verksamma 
inom (Knoop, 1991). Inflytande över vilka beslut som tas kan kallas participative 
decision making (PDM) och anses enligt Knoop (1991) ha en positiv inverkan på en 
individs arbete på så sätt att förståelsen och meningsfullheten för varför något ska 
göras ökar. Inflytandet gäller inte bara själva arbetsuppgifterna utan även när, hur och 
med vem individen utför arbetet. Även här är dock inte kausaliteten helt klarlagd 
(Knoop, 1991). Ökar samhörigheten på grund av inflytande över arbetet, eller ökar 
inflytandet när en individ visar prov på stark organisationssamhörighet? Studien visar 
på att inflytande över sitt arbete ger de medverkande en känsla av trygghet och 
oberoende på arbetsplatsen (Knoop, 1991). Enligt Knoop (1991) verkar det för 
urvalet i studien som att inflytandet leder till ökade ansvarskänslor och utmaningar, 
vilket är positivt för organisationssamhörigheten. 
  
14 år efter Knoop (1991) gjordes en studie som även den utgick från inflytande i 
form av PDM och denna strategis inverkan på de negativa konsekvenserna av lägre 
organisationssamhörighet i form av ökad anställningsotrygghet (Probst, 2005). 
Resultatet från Probsts studie (2005) visar på ett positivt samband mellan PDM och 
arbetstillfredsställelse, samt ett negativt samband mellan PDM och avsikt att lämna 
organisationen. Båda dessa faktorer är starkt kopplade till organisationssamhörighet. 
Samtidigt fanns en möjlig konsekvens att ökad PDM och ökat självstyre på 
arbetsplatsen tolkades som ökad arbetsbörda (Probst, 2005). Sammanfattningsvis ses 
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det alltså som konstaterat att inflytande över arbetet har en positiv inverkan på 
individers organisationssamhörighet, vilket ger oss en första hypotes: 
  
H1: Ökat inflytande över arbetet leder till ökad organisationssamhörighet. 
 
Karriärsutveckling och organisationssamhörighet 
Karriärsutveckling kan dels arbetas med inom en organisation eller genom individen 
själv (Sturges, Guest, Conway & MacKenzie Davey, 2002). När organisationen står 
för karriärsutvecklingen innebär det ofta att de anställda genomgår omfattande och 
opersonliga utbildningar med målet att de i framtiden ska göra ett bättre arbete för 
organisationen (Sturges et al., 2002). Med individstyrd karriärsutveckling menas 
snarare dels att individen utvecklar den egna rollen inom organisationen, samt dels 
att individen gör sig själv anställningsbar även utanför organisationen (Sturges et al., 
2002). Det har bland annat visats att oavsett vilken utbildningsnivå de anställda har 
sedan tidigare så ökar deras normativa organisationssamhörighet när de erbjuds 
karriärsutveckling genom organisationen (Bambacas, 2010). Sturges et al. (2002) 
visar även de att möjligheter till karriärsutveckling inom organisationen är mycket 
viktigt för organisationssamhörigheten då brist på karriärsutveckling ökar risken att 
individen lämnar organisationen. Sturges et al. (2002) kommer fram till att högre 
grad av samhörighet till organisationen leder till minskad vilja att själv ansvara för 
egen karriärsutveckling. Detta gör att de anställda som har högre grad av 
organisationssamhörighet i större utsträckning stannar inom organisationen men 
istället nätverkar och gör karriär inom den (Sturges et al., 2002). 
  
Likt Sturges et al. (2002) studie så menar även Chew och Chan (2008) att 
karriärsutveckling ledd av organisationen leder till en positiv utveckling av 
organisationssamhörighet genom variabeln avsikt att stanna inom organisationen. 
Om organisationen inte sköter karriärsutvecklingen känner de anställda mer 
samhörighet med sitt yrke än till organisationen i sig vilket kan leda till att de 
anställda satsar mer på den egna karriären än på att göra sitt bästa för att gynna 
organisationen (Chew & Chan, 2008). Mot bakgrund av detta är det rimligt att dra 
slutsatsen att möjlighet till karriärsutveckling inom organisationen ger en starkare 
organisationssamhörighet hos de anställda och därigenom stärka organisationen på 
flera olika sätt. Detta leder till vår andra hypotes: 
  
H2: Ökade möjligheter till karriärsutveckling leder till ökad 
organisationssamhörighet. 
 
Organisationsstorlek och organisationssamhörighet 
När det kommer till sambandet mellan antalet anställda inom en organisation och 
organisationssamhörighet finns det studier som tyder på att ju större antal anställda, 
desto större organisationssamhörighet. Avsikt att lämna organisationen är en stor del 
av begreppet organisationssamhörighet och Kalleberg och Mastekaasa (1998) 
undersökte hur individer i små och stora företag skiljde sig åt när det kom till just 
avsikt att sluta.  I deras studie tas upp hur organisationer med ett stort antal anställda 
ofta erbjuder bättre förmåner och karriärmöjligheter. Större organisationer har även 
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till större del medarbetare som utbildas inom organisationen, vilket gör att 
medarbetarna inte lika lätt kan bytas ut, och därigenom mer betydelsefulla för 
organisationen (Kalleberg & Mastekaasa, 1998). Kalleberg och Mastekaasa (1998) 
finner också stöd för sin hypotes att anställda i större organisationer mer sällan 
lämnar sina anställningar och därför har en högre organisationssamhörighet. 
  
Enligt le Grand, Szulkin och Tåhlins (1994) studie så kan de större organisationerna, 
tack vare deras stabilitet, i större utsträckning erbjuda tryggare anställningsvillkor för 
sina anställda. Större organisationer innebär dock ofta mer kontroll av de anställda, 
något som kan uppfattas som negativt för de anställda. Om mindre organisationer 
däremot diskuterar le Grand et al. (1994) att trots att anställningsvillkoren ser mer 
osäkra ut så finns där mer utrymme för inflytande och närmare kontakter med 
kollegor och chefen. Även detta är något som kan tänkas höja den samhörighet som 
de anställda känner gentemot sin organisation. Isaksson och Bellaagh (2005) har 
funnit att mindre organisationer i större grad uppfyller de löften som givits till de 
anställda vilket stärker tidigare resonemang från le Grand et al. (1994). Vi formulerar 
vår tredje hypotes kring detta resonemang vilket ger oss följande: 
  
H3: Antal anställda inom organisationen har ett samband med 
organisationssamhörigheten. 
 
Den tredje hypotesen var den sista på organisatorisk nivå. Nedan beskrivs de tre 
variabler som valts på individuell nivå. 

 
Anställningsotrygghet och organisationsamhörighet 
Sedan företagen i Europa har gått från produktion av varor till produktion av tjänster 
har även arbetet samt anställningsformer ändrat karaktär. Anställningsformerna har 
blivit mer flexibla i form av tidsbegränsade eller projektbaserade anställningar. Detta 
i kombination med bland annat mer komplexa arbetsuppgifter gör att 
anställningsotryggheten ökar. Anställningsotrygghet kan definieras som en 
medarbetares negativa reaktioner inför förändringar i anställningen (Sverke & 
Hellgren, 2002). Med ökad anställningsotrygghet följer att förtroendet för 
organisationen minskar, vilket även minskar individens samhörighet med 
organisationen. 
  
Även om Sverke och Hellgren (2002) resonerar kring hur individer kan reagera helt 
olika på vad som rent objektivt är samma förutsättningar, som till exempel en lika 
osäker anställning, finner de ställt bortom all tvivel att anställningsotrygghet leder till 
ett antal negativa konsekvenser för organisationen. Större anställningsotrygghet 
påverkar medarbetares attityder till själva arbetet och därmed även organisationens 
vitalitet, vilket leder till kraftigare uppsåt att lämna organisationen och det får även 
de bästa medarbetarna att sluta då det är de som har lättast för att hitta nya jobb 
(Sverke & Hellgren, 2002). I och med att de enklare arbeten som tidigare nämnts, 
inom till exempel industri och produktion, lämnat västvärlden har de arbeten som är 
kvar högre komplexitet och högre krav på kognitiv förmåga. Antalet uppgifter som 
utgör ett och samma yrke har ökat även de (Sverke & Hellgren, 2002). Detta kan av 
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medarbetaren ses som ett brott mot det psykologiska kontraktet (Rousseau, 1989), då 
villkoren för anställningen på ett informellt sätt förändras, och påverka den affektiva 
delen av organisationssamhörighet. 

  
En förklaring till varför anställningsotrygghet till så stor del skulle påverka 
individens uppfattning av och inställning till organisationen kan delvis förklaras 
genom det psykologiska kontraktet (Rousseau, 1989). Det psykologiska kontraktet 
innebär att individen och arbetsgivaren ingår ett ömsesidigt osynligt kontrakt 
samtidigt eller redan innan det fysiska, juridiska kontraktet för anställningen skrivs 
på (Rousseau, 1989). Det psykologiska kontraktet innefattar en rad förväntningar 
som individen har på sin arbetsgivare men även de förväntningar som arbetsgivaren 
har på individen (Rousseau, 1990). Inom ramen för dessa förväntningar finns både 
belöningar för extra hårt arbete, lojala anställda samt trygghet i anställningen. 
McDonald och Makin (2000) beskriver vidare det psykologiska kontraktet som 
subjektivt och ständigt i förändring under tiden individen och arbetsgivaren 
interagerar med varandra. Ett brott mot det psykologiska kontraktet kan få allvarliga 
följder för både arbetsgivare och för den anställde. Enligt Zhao, Wayne, Glibkowski 
och Bravos (2007) meta-analys innebär ett brott mot det psykologiska kontraktet inte 
bara signifikant lägre organisationssamhörighet, utan även lägre 
arbetstillfredsställelse och högre avsikt att lämna organisationen. Detta visar på den 
starka relation som finns mellan organisationssamhörighet, anställningsotrygghet och 
det psykologiska kontraktet. 

 
Bernhard-Oettel, De Cuyper, Schreurs och De Witte (2011) tar upp det psykologiska 
kontraktet som ett passande ramverk för att förklara konsekvenser av 
anställningsotrygghet för både individer och organisationer. Forskarna fann att när 
det psykologiska kontraktet upplevs vara en garant för anställningstrygghet leder 
brott mot kontraktet till en ökad avsikt att lämna organisationen, vilket likställs med 
lägre organisationssamhörighet (Bernhard-Oettel et al., 2011). Även bland de 
individer som inte såg anställningstrygghet som något som organisationen erbjöd 
fanns samma samband. Den affektiva organisationssamhörigheten var också lägre 
bland de som förväntade sig anställningstrygghet än för de som inte gjorde det 
(Bernhard-Oettel et al., 2011). 
 
Sambandet mellan anställningsotrygghet och organisationssamhörighet är 
välbeforskat. I en studie (McAulay, Zeitz & Blau, 2006) resoneras kring hur ökad 
anställningsotrygghet får samhörigheten till organisationen att minska. Författarna 
tänker sig här att samhörigheten skiftar från organisationen till individernas yrkesroll. 
Om ens framtid inom företaget börjar kännas mindre säker minskar identifikationen 
med företaget, och identifikationen blir till vad individen arbetar med istället för vem 
individen arbetar för (McAulay et al., 2006). Detta är något som i enlighet med 
Meyer och Allens (1991) modell minskar medarbetarens affektiva samhörighet till 
organisationen och således prestationen mot den. McAulay et al. (2006) fann att 
anställningsotrygghet har ett negativt samband med både affektiv och normativ 
organisationssamhörighet, och att ökad anställningsotrygghet drar individen från 
organisatorisk samhörighet till samhörighet med yrkesrollen. 
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En norsk studie (Emberland & Rundmo, 2009) hade bland annat som mål att 
undersöka hur anställningsotrygghet relaterades till organisationssamhörighet. 
Arbetsattityder mättes med Cook och Walls (1980) definition av 
organisationssamhörighet. Studien fann ett signifikant samband mellan agerande i 
arbetet kopplat till anställningsotrygghet och organisationssamhörighet (Emberland 
& Rundmo, 2009). Det psykologiska kontraktet anses av Emberland och Rundmo 
(2009) förklara en stor del av hur medarbetare reagerar på förändringar inom 
organisationen, när det gäller till exempel upplevd anställningsotrygghet.  
 
Probst (2005) undersökte anställningsotrygghet kopplat till minskad 
organisationssamhörighet. Den minskade organisationssamhörigheten antas av Probst 
(2005) delvis ha sin grund i hur organisationer och företag under de senaste 20 åren 
plattats ut genom ett borttagande av mellanchefer. Detta lämnar kvar färre 
arbetstillfällen, vilket leder till en ökad osäkerhet inom organisationerna (Probst, 
2005). Att återgå till vad som tidigare varit mer eller mindre livstidsanställningar 
föreslås inte som utförbart i denna tid av ekonomisk osäkerhet vi lever i nu, med 
ständiga krav på flexibilitet för personalstyrkan. Detta ger en minskad grad av 
organisationssamhörighet (Probst, 2005). Med denna teoretiska bakgrund är det 
rimligt att anta att anställningsotrygghet har en stor inverkan på individers 
organisationssamhörighet, vilket leder till vår fjärde hypotes: 
  
H4: Individer som skattar sin anställningsotrygghet lägre kommer känna högre 
organisationssamhörighet. 
 
Utbildningsnivå och organisationssamhörighet 
På en arbetsplats ställs krav på medarbetaren från organisationen, krav som skiljer sig 
delvis beroende på vilka färdigheter medarbetaren har (Mottaz, 1986). Mottaz 
genomförde 1986 en omfattande undersökning på hur utbildningsnivå påverkar grad 
av organisationssamhörighet. För att undersöka detta använde sig Mottaz (1986) av 
belöningar som utgångspunkt för att predicera hur olika utbildningsnivåer påverkar 
organisationssamhörighet. Belöningar kan antingen vara av transaktionell karaktär, 
som till exempel bonus i form av pengar eller möjlighet till flexibla arbetstider, eller 
relationell karaktär, så som trygghet i anställningen samt intressanta arbetsuppgifter 
(Rousseau, 1990). Det Mottaz (1986) hade som hypotes var att de individer som hade 
en högre utbildningsgrad skulle ha större möjligheter att bli belönade på både ett 
relationellt såväl som ett transaktionellt plan, vilket han fick stöd för i 
undersökningen. Mottazs (1986) forskning visade även att relationell belöning var 
den typ av belöning som predicerade organisationssamhörighet bäst, samt att ökad 
grad av utbildning har en positiv effekt främst på den relationella nivån. Studien 
visade också att när en individ med hög utbildning hölls med en konstant grad av 
relationella belöningar så minskade individens samhörighet med organisationen. 
Detta då den egna prestationen inte matchades med de förväntningar som individen 
hade (Mottaz, 1986). Gällande den grupp med lägre utbildningsgrad fann Mottaz 
(1986) att det var de transaktionella belöningarna som predicerade deras 
organisationssamhörighetsgrad bäst. Mottaz (1986) resultat stärks i Lok och 
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Crawfords studie (2004) där de också fann en tendens till att utbildningsnivå har ett 
positivt samband med grad av organisationssamhörighet. 
  
Även Bakan, Büyükbese och Ersahan (2011) undersökte sambandet mellan 
utbildningsnivå och organisationssamhörighet. De använde sig av Meyer och Allens 
(1991) tredelade modell för organisationssamhörighet och fann signifikant samband 
mellan utbildningsnivå och organisationssamhörighet. De med universitets- och 
högskoleutbildning skattade konsekvent sin organisationssamhörighet som högre än 
de med lägre utbildningsnivå. Detta förklaras av Bakan et al. (2011) genom att högre 
utbildade individer känner mer samhörighet med de arbetsuppgifter de har än 
individer med lägre utbildning. De tar dock även upp att utbildningsnivå tillsammans 
med vissa medierande variabler kan ge en indikation på att högre utbildning leder till 
lägre organisationssamhörighet. Till exempel kan högre utbildning leda till högre 
krav på organisationen som blir svårare för organisationen att möta, samt att 
arbetsuppgifterna inte överensstämmer med individens utbildningsnivå (Bakan et al., 
2011). 
  
I Iqbals (2010) studie gällande utbildningsnivå och organisationssamhörighet 
upptäcktes även där stöd för hypotesen att högre utbildningsnivå ledde till lägre 
organisationssamhörighet. Detta förklaras delvis på samma sätt som i Bakan et al. 
(2011), att högre utbildning leder till högre ställda förväntningar vilka inte möts av 
organisationen. Samt genom att högre utbildning än vad som behövdes ansågs 
onödigt från ledningens sida och inte främjades (Iqbal, 2010). Med detta som 
bakgrund formuleras den femte hypotesen på följande sätt: 
  
H5: Utbildningsnivå har ett samband med organisationssamhörighet. 
  
Anställningstid och organisationssamhörighet 
Anställningstid syftar i denna studie till hur länge en individ har varit anställd i en 
organisation. Ng och Feldman (2011) tar upp några olika anledningar till varför det är 
intressant att undersöka anställningstid och att jämföra den med andra parametrar, 
som till exempel organisationssamhörighet. Bland annat menar de att anställningstid 
är en bra indikator för hur mycket erfarenhet individen har i organisationen. Något 
som kan påverka till vilken grad individen har hunnit samla på sig ett vidare 
perspektiv i arbetet inom organisationen, men även om organisationen. Detta är även 
till stor del vad Meyer och Allen (1991) menar med pågående 
organisationssamhörighet. Ng och Feldman (2011) diskuterar vidare det positiva 
samband som funnits mellan anställningstid och såväl organisationssamhörighet som 
arbetsprestation. De menar att den individ som varit anställd längre har större 
kunskaper både om branschen samt om organisationens mål vilket leder till att 
individen kan hjälpa organisationen att nå dessa mål på ett bättre sätt. Det verkar 
alltså rimligt att en person som arbetat längre inom en viss organisation kommer 
känna en högre samhörighet med den. 
  
Morin et al. (2011) tog fram fem olika organisationssamhörighetsgrupper utifrån sju 
profiler av organisationssamhörighet; organisatoriskt, hierarkiskt, arbetsgruppen, 
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arbete generellt sett, karriär, arbetsuppgifterna samt kundnöjdhet. Den grupp som 
hade medlemmar med längst anställningstid var arbetsplatssamhörighets-profilen 
(Morin et al., 2011). I denna grupp hade medlemmarna oftast arbetat mer än fem år 
inom sin organisation och kände störst samhörighet med sin arbetsgrupp och på ett 
organisatoriskt plan, men kände mycket låg samhörighet med hierarkin samt med den 
egna karriären. Medlemmarna i arbetsplatssamhörighetsgruppen har ingen önskan 
om att säga upp sig och en hög grad av organisationssamhörighet i stort. Detta jämför 
Morin et al. (2011) med de övriga grupperna. Medlemmarna i de fyra övriga 
grupperna har alla en mycket lägre anställningstid och i genomsnitt har de lägre 
organisationssamhörighet. Morin et al. (2011) drar därigenom slutsatsen att när en 
individ arbetat runt fem år eller mer så har hon skapat sig en stark relation till 
arbetsplatsen och känner stark samhörighet till den, känner större tillfredsställelse i 
arbetet samt bättre relationer med kollegor. Därför är det relevant för denna studie att 
undersöka kopplingen mellan anställningstid och organisationssamhörighet, vilket 
ger oss en sjätte hypotes: 
  
H6: Längre anställningstid leder till högre organisationssamhörighet. 
 
  
Att medlemmarna i en organisation känner samhörighet till den har visat sig vara av 
stor betydelse när det kommer till hur länge medlemmarna är benägna att stanna 
inom den samt hur mycket engagemang och hängivenhet de kommer ägna 
organisationen. Det är därför viktigt att undersöka hur denna 
organisationssamhörighet kan stärkas för att undvika att medlemmar säger upp sig 
eller vantrivs inom organisationen. 
  
Studier som tidigare gjorts på organisationssamhörighet visar alltså att det finns flera 
variabler som kan tänkas påverka den och att de kan delas in i organisatoriska och 
individuella. Syftet med denna studie är att nå en ökad förståelse kring vad som 
påverkar organisationssamhörighet för den svenska arbetsmarknaden. Studien 
kommer att undersöka och jämföra organisationssamhörighet på både 
organisationsnivå och individnivå. För att undersöka organisationssamhörighet på 
organisationsnivå kommer vi analysera inflytande på arbetsplatsen, möjlighet till 
karriärsutveckling samt storlek på organisationen. Hypoteserna gällande 
organisationsnivå är Ökat inflytande över arbetet leder till ökad 
organisationssamhörighet (H1), Ökade möjligheter till karriärsutveckling leder till 
ökad organisationssamhörighet (H2), Antal anställda inom organisationen har ett 
samband med organisationssamhörigheten (H3). För att undersöka 
organisationssamhörighet på individnivå så kommer anställningsotrygghet, 
utbildningsnivå och anställningstid analyseras. Hypoteserna gällande individnivå är 
Individer som skattar sin anställningsotrygghet lägre kommer känna högre 
organisationssamhörighet (H4), Utbildningsnivå har ett samband med 
organisationssamhörighet (H5), Längre anställningstid leder till högre 
organisationssamhörighet (H6). 
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      M e t o d 
  
Undersökningsdeltagare 
För denna studie användes data från en undersökning gjord av Berntson et al. (2005). 
Urvalsramen för studien (Berntson et al., 2005) var individer mellan 25 till 50 år som 
var bosatta i Sverige.  Ett slumpmässigt urval på 5009 personer gjordes ur Statistiska 
Centralbyråns (SCB) register för totalbefolkningen. Bland dessa 5009 personer fanns 
både anställda och arbetslösa. Efter bortfall samt bortplockande av arbetslösa blev det 
totala antalet deltagare i denna studie 2295, med könsfördelningen 49% kvinnor och 
51% män. Åldersspannet för undersökningsdeltagarna var som tidigare nämnt 25 till 
50 år (M=37,83; s=7,28). I och med att urvalet är ur totalpopulationen i Sverige finns 
en stor variation bland undersökningsdeltagarnas yrken. 
 
Undersökningsunderlag 
Berntson et al. (2005) tog ett helhetsgrepp på förändringar i arbetslivet med hjälp av 
frågor kring hälsa, arbetsmiljö, arbetsvillkor och liknande. Deras undersökning 
genomfördes longitudinellt över tre år, med en insamling per år. Data samlades in 
genom både telefonintervjuer och enkäter. Det data vi använder oss av är svar från 
både telefonintervjuer och enkäter från första insamlingen, som skedde 2004. För 
variabeln organisationssamhörighet användes data från enkätinsamlingen 2005. 
Datainsamlingen sköttes av SCB. 
 
Material 
Frågorna i telefonintervjuerna och enkäterna var i vissa fall identiska med tidigare 
etablerade frågor men Berntson et al. (2005) utvecklade även egna frågor samt 
omarbetade tidigare etablerade frågor något. För denna studie gjordes ett urval av 
frågor och påståenden från Berntson et al. (2005). Bakgrundsvariabler som användes 
i studien var utbildningsnivå (till och med gymnasial nivå = 0, eftergymnasial nivå = 
1), anställningstid inom nuvarande organisation (mätt i hela år, range 0 till 35) samt 
antal anställda i nuvarande organisation (kontinuerligt, range 1 till 20000).  

  
För den beroende variabeln, organisationssamhörighet, räknades ett indexmedelvärde 
ut från de två påståenden ur enkäten som för Berntson et al. (2005) motsvarade 
begreppet organisationssamhörighet. Även för nedan beskrivna indexmedelvärden är 
det Berntson et al. (2005) som stått för urvalet av frågor som sammankopplas med 
varje variabel. Frågorna gällande organisationssamhörighet var “Jag är stolt över att 
arbeta för mitt företag/min organisation” och “Jag är villig att arbeta hårdare än jag 
behöver för att mitt företag/min organisation skall bli framgångsrik”. Dessa två 
påståenden är baserade på Cook och Walls (1980) instrument för att mäta 
samhörighet till organisationen och deltagarna kunde svara på en femgradig skala 
från 1, “Instämmer inte alls”, till 5, “Instämmer helt”. Intern konsistens för de två 
påståendena var 0,72 enligt Cronbachs alpha. 
  
Måttet på karriärsutveckling räknades ut genom att göra ett medelvärdesindex för två 
frågor i enkäten. Dessa två frågor var “Har du på din arbetsplats möjlighet att på sikt 
förändra dina arbetsuppgifter, så att arbetet stämmer bättre med dina önskemål?” och 
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“Har du på din arbetsplats möjlighet att göra karriär?”. Dessa två frågor är utarbetade 
av Berntson et al. (2005) och svarsalternativen var “Nej”, “Ja, det är kanske möjligt 
för mig”, “Ja, det är absolut möjligt för mig” samt “Ej aktuellt”. Intern konsistens för 
de två frågorna var 0,57 enligt Cronbachs alpha. 
  
För variabeln anställningsotrygghet har ett medelvärdesindex för tre påståenden ur 
enkäten räknats ut. De tre påståendena var “Jag oroar mig för att behöva avsluta min 
anställning tidigare än jag själv skulle önska”, “Det finns en risk att jag kan bli 
omplacerad under det närmaste året” samt “Jag känner mig orolig för att bli uppsagd 
under det närmaste året”. Dessa påståenden är utarbetade av Hellgren, Sverke och 
Isaksson (1999). Samma svarsalternativ som för organisationssamhörighet fanns för 
dessa påståenden. Intern konsistens för de två påståendena var 0,81 enligt Cronbachs 
alpha. 
  
Graden av inflytande räknades ut genom ett medelvärdesindex för fyra frågor ur 
enkäten. De fyra frågorna var “Kan du själv bestämma din arbetstakt?”, “Kan du 
delvis själv bestämma när olika arbets- uppgifter skall göras (till exempel genom att 
välja att jobba lite fortare vissa dagar och ta det lite lugnare andra dagar)?”, “Händer 
det att du är med och beslutar om uppläggningen av ditt arbete (till exempel vad som 
skall göras, hur det skall göras eller vilka som skall arbeta tillsammans med dig)?” 
samt “Händer det att du är med i den långsiktiga planeringen av arbetet?”. De tre 
första frågorna är utarbetade av SCB (2003) och den sista av Wikman (1999). 
Svarsalternativen var på en fyrgradig skala från “Aldrig” (1) till “Alltid” (4). Intern 
konsistens för de två påståendena var 0,79 enligt Cronbachs alpha. 
 

 
 

       R e s u l t a t 
  

För att undersöka hur sambanden såg ut mellan de oberoende variablerna och den 
beroende variabeln, organisationssamhörighet, gjordes en regressionsanalys 
(redovisning av korrelationer, medelvärden och standardavvikelser för samtliga 
variabler finns i tabell 1). Effekterna av de oberoende variablerna på den beroende 
variabeln redovisas i Tabell 2. Som framgår av tabell 2 fanns signifikanta samband 
mellan två av de oberoende variablerna och organisationssamhörighet. Variabeln 
inflytande har ett signifikant positivt samband vilket innebär att ju mer inflytande 
individen har desto högre organisationssamhörighet har den. Variabeln 
karriärsutveckling har ett signifikant positivt samband, där större möjligheter till 
karriärsutveckling leder till högre organisationssamhörighet. Av våra sex hypoteser 
fanns stöd för H1 och H2, inte för de övriga. Andel förklarad varians var 11%.  
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Tabell 1. Korrelationer, medelvärden och standardavvikelser för alla i studien 
ingående variabler. 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 M s 

1. Inflytande 1 
      

2,70 0,69 
2. Karriärsutveckling 0,309 1 

     
2,17 0,77 

3. Organisationsstorlek -0,026 0,065 1 
    

217,58 863,81 
4. Anställningsotrygghet 0,152 0,114 -0,023 1 

   
4,15 1,10 

5. Utbildningsnivå 0,152 0,102 0,061 -0,001 1 
  

0,40 0,50 
6. Anställningstid -0,032 -0,030 0,081 0,063 -0,192 1 

 
7,30 7,22 

7. Organisationssamhörighet 0,282 0,245 -0,016 0,052 0,013 0,039 1 3,14 1,12 
 

Korrelationer > 0,063; p<0,01 
Korrelation 0,052; p<0,05 
N = 2295 
 
 
Tabell 2. Effekter av oberoende variabler på organisationssamhörighet. 
  

Prediktor Beta 
Inflytande 0,230*** 
Karriärsutveckling 0,181*** 
Organisationsstorlek 0,015 
Anställningsotrygghet -0,004 
Utbildningsnivå -0,029 
Anställningstid -0,013 

  R2 0,109*** 
 
***p<0,001 

 
 

  D i s k u s s i o n 
 
Syftet med denna studie var att undersöka vilka variabler som kan påverka begreppet 
organisationssamhörighet. För att skapa en bred uppfattning om 
organisationssamhörighet beskrevs Meyer och Allens (1991) modell, som delar upp 
begreppet i affektiv, pågående och normativ samhörighet till organisationen. Måttet på 
organisationssamhörighet som användes (Berntson et al., 2005) var baserat på Cook 
och Walls (1980) påståenden, som framför allt representerar den affektiva 
samhörigheten. De frågor och påståenden som använts i enkät och telefonintervju är 
antingen etablerade av tidigare forskning eller framtagna av Berntson et al. (2005) 
med fast förankring i ämnet vilket stärker studiens validitet. Tanken om att det finns 
organisatoriska såväl som individuella aspekter som påverkar individens samhörighet 
med organisationen den verkar inom var utgångspunkten för studien. På det 
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organisatoriska planet undersöktes inflytande, kärriärsutveckling samt antal anställda 
inom organisationen. Individuella faktorer som togs upp som viktiga i tidigare 
forskning och som valdes att undersökas närmare var utbildningsnivå, anställningstid 
samt anställningsotrygghet. Resultatet av studien visade att det finns ett positivt 
signifikant samband mellan karriärsutveckling och organisationssamhörighet. För 
variabeln inflytande fanns ett negativt signifikant samband med 
organisationssamhörighet.  
 
Variabeln inflytande hade enligt tidigare forskning stor påverkan på 
organisationssamhörigheten (Knoop, 1991; Probst, 2005). Detta är något som i denna 
studie stärks då ett signifikant positivt samband mellan inflytande och 
organisationssamhörighet fanns. Detta positiva samband innebär att ju större 
inflytande individen har på arbetsplatsen desto högre samhörighet känner individen 
gentemot organisationen. Probst (2005) och Knoop (1991) kom båda fram till att 
inflytande och delaktighet över sina arbetsuppgifter samt utförandet av dem var 
positivt för organisationssamhörigheten. Något som Probst (2005) tog upp som 
negativt för organisationssamhörigheten var dock att ökat inflytande kan upplevas som 
ökad arbetsbörda. Så trots att inflytande har ett positivt samband med 
organisationssamhörighet finns det skäl för organisationer att ta till sig att det bör 
finnas en balans mellan krav och inflytande, för att undvika att inflytande ses som 
något negativt för den anställde.  
 
Gällande variabeln karriärsutveckling och möjligheterna till det visade tidigare 
forskning på ett positivt samband mellan det och organisationssamhörighet (Sturges et 
al., 2002; Chew & Chan, 2008). Sturges et al. (2002) kom fram till att när 
karriärsutveckling erbjuds av organisationen så leder det till att den anställde känner 
lägre vilja att själv ta tag i sin karriärsutveckling. Individen blir då mer benägen att 
göra karriär inom organisationen genom att nätverka inom den vilket även ökar graden 
av samhörighet till organisationen (Sturges et al., 2002). Upplever individen att 
möjligheter till karriärsutveckling inte erbjuds av organisationen skapar sig individen 
istället en samhörighet till sitt yrke snarare än till organisationen (Chew & Chan, 
2008). Resultatet i denna studie stödjer tidigare forskning på så sätt att ett positivt 
signifikant samband fanns mellan möjligheter till karriärsutveckling och samhörighet 
till organisationen. Resultatet anser vi är något som samtida organisationer bör ta i 
beaktning då det genom att erbjuda karriärsutveckling inom organisationen blir lättare 
att behålla sin personal och den kompetens som den innehar.  
 
Storleken på organisationen har bland annat le Grand et al. (1994) tagit upp som en 
påverkande faktor för individers organisationsssamhörighet. De menade att större 
organisationer erbjuder tryggare anställningsvillkor då de är mer stabila än mindre 
organisationer. Kalleberg och Mastekaasa (1998) pekade på en annan fördel med att 
vara anställd i större organisationer, nämligen att större organisationer i högre 
utsträckning kan erbjuda bättre möjligheter till karriärsutveckling. Som visats i både 
denna och tidigare studier är möjligheter till karriärsutveckling betydande för 
organisationssamhörigheten. Att de större organisationerna erbjuder karriärsutveckling 
medför att de anställda blir mer benägna att stanna inom organisationen, en faktor som 
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är starkt kopplad till samhörigheten till organisationen (Kalleberg & Mastekaasa, 
1998). Däremot har även argument för att mindre organisationer skulle vara bättre för 
de anställdas organisationssamhörighet presenterats i tidigare forskning. Isaksson och 
Bellaagh (2005) fann till exempel att mindre organisationer i högre grad håller de 
löften som givits till de anställda, med följden att de anställdas samhörighet till 
organisationen höjts. Tidigare forskning har även visat att det i mindre organisationer 
ges mer utrymme för de anställda att vara delaktiga i beslut, samt att bättre 
kommunikation finns mellan kollegorna på de mindre organisationerna vilket ökar den 
affektiva samhörigheten till organisationen (le Grand et al., 1994). Eftersom inflytande 
i tidigare forskning visat sig vara viktigt för organisationssamhörigheten så finns en 
motsägelsehet kring teorierna gällande organisationsstorlek. Detta kan ses som en 
möjlig förklaring till att studien inte funnit något signifikant samband mellan 
organisationsstorlek och organisationssamhörighet. För att se på sambandet mellan 
organisationsstorlek och organisationssamhörighet tror vi att det istället bör 
undersökas i kombination med exempelvis anställningsotrygghet och inflytande som 
visat sig vara medierande faktorer enligt tidigare forskning (Kalleberg & Mastekaasa, 
1998; le Grand et al., 1994).  
 
Något som på individnivå visats sig ha stor påverkan på organisationssamhörighet är 
graden av anställningsotrygghet de anställda upplever. Sverke och Hellgren (2002) 
visade att ökad anställningsotrygghet sänker den anställdes samhörighet till 
organisationen genom att öka avsikten att lämna den. Att ha för avsikt att lämna 
organisationen kopplar Meyer och Allen (1991) till den pågående delen av deras 
modell för organisationssamhörighet. McAuley et al. (2006) fann dock att 
anställningsotrygghet även påverkar den affektiva samhörigheten till organisationen 
genom att den anställda känner ett minskat behov av att prestera i organisationen 
vilket vi ser som en minskad hängivenhet till organisationen. Det ökade krav på 
flexibilitet i arbetet som kommit sig av de senaste decenniernas decentralisering anses 
leda till en minskad grad av organisationssamhörighet för individen (Sverke & 
Hellgren, 2002; Probst, 2005). I studien fanns inget signifikant samband mellan 
upplevd anställningsotrygghet och organisationssamhörighet. Detta tror vi kan ha en 
förklaring i de individuella skillnader som påverkar den subjektiva uppfattningen om 
otrygghet i anställningen. Sverke och Hellgren (2002) tar även de upp individuella 
skillnader som en svårighet när det kommer till att mäta anställningsotrygghet. Detta 
på grund av att en individs personliga egenskaper kan påverka hur individen reagerar 
på otrygghet inom anställningen och hur mycket otryggheten påverkar 
organisationssamhörigheten.  
 
En annan individuell variabel som ansetts påverka organisationssamhörigheten är 
utbildningsnivå. Det har diskuterats hur högre utbildning ger individen en anställning 
högre upp i hierarkin där individen då förväntar sig större belöningar än de med lägre 
utbildning (Mottaz, 1986). När belöningarna motsvarar individens förväntningar ökar 
samhörigheten till organisationen, men motsvarar de inte förväntningarna kommer 
samhörigheten till organisationen sjunka (Mottaz, 1986). Det är därför viktigt att 
organisationen kan möta dessa förväntningar för att undvika en låg grad av 
organisationssamhörighet hos sina anställda. Bakan et al. (2011) fann att individer 
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med högre utbildning skattade sin organisationssamhörighet högre än de med lägre 
utbildningsnivå. Studien fann inget signifikant samband mellan utbildningsnivå och 
organisationssamhörighet, något som skulle kunna förklaras med att organisationerna 
och individerna inte är på samma plan gällande prestationer och förväntade 
belöningar. Detta icke-samband skulle även kunna förklaras med att både de med lägre 
och högre utbildningsnivå är lika missnöjda eller nöjda med organisationen.  
 
Något som tidigare visat sig ha en positiv påverkan på organisationssamhörighet är 
individers anställningstid (Ng & Feldman, 2011; Morin et al., 2011). Det som verkar 
ske med ökad anställningstid är att individen känner större samhörighet till 
arbetsplatsen och kollegorna, samt att identifikationen med organisationen ökar (Ng & 
Feldman, 2011; Morin et al., 2011). Detta leder till att individen på ett affektivt plan 
känner mer samhörighet till organisationen och att viljan att lämna den minskar. Morin 
et al. (2011) fann även att ju längre tid en individ arbetat inom organisationen desto 
mindre intresse finns för den organisatoriska hierarkin samt viljan att göra karriär. 
Detta tolkar vi som att när viljan att göra karriär minskar är individen nöjd på den 
position som den befinner sig på, vilket ökar organisationssamhörigheten. I denna 
studie fanns dock inte något stöd för dessa teorier. Detta resultat är det vi finner mest 
förvånande då tidigare forskning har identifierat så starka bevis för hur denna variabel 
har ett signifikant samband med organisationssamhörighet. Det kan vara så att 
variabeln anställningstid bör sättas i perspektiv till hur utvecklingen under 
anställningen har sett ut. Om en individ har arbetat inom en organisation länge utan att 
fått förväntade karriärmöjligheter eller ökat inflytande finns en risk för att 
organisationssamhörigheten sjunker. En annan faktor som kan ha spelat in är att 
ålderspannet är relativt litet (25-50 år). Hade ålderspannet varit större, till exempel 18-
65, hade variationen för variabeln anställningstid ökat, vilket hade kunnat leda till ett 
annat resultat då även de med kortast respektive längst anställningstid blivit 
inkluderade i studien. 
 
Begränsningar och framtida forskning 
Åldersspannet kan ses som en begränsning för studien. Åldersspannet är mellan 25-50 
år vilket utelämnar de som varit på arbetsmarknaden allra kortast och allra längst tid. 
Vi tror att samtliga variabler som undersökts skulle ha fått en mer varierad spridning 
om åldersspannet istället varit större, förslagsvis 18-65 år. Även om resultatet är 
representativt till populationen anställda mellan 25-50 år i Sverige så hade 
undersökningen gett en mer heltäckande bild om vi haft tillgång till ett vidare 
åldersspann. Det är rimligt att tro att de som befunnit sig som kortast respektive längst 
på arbetsmarknaden skulle kunna skilja sig i grad av organisationssamhörighet från de 
i mitten av sina arbetsliv. Vi hade även, för att ge undersökningen än mer djup, kunnat 
delat upp urvalet i olika undergrupper. Att undersöka skillnaderna mellan olika delar 
av landet samt olika yrkeskategorier för att se om organisationssamhörigheten skiljer 
sig åt hade varit mycket intressant. Detta då det i olika delar av landet råder olika 
möjligheter till att erhålla, byta samt behålla arbete, på grund av bland annat 
avbefolkning, nerläggning och större beroende av enskilda arbetsgivare. För 
yrkeskategorier finns intresse av liknande skäl men även konkurrensutsatthet samt 
utfasning av vissa yrken. Av intresse hade även varit att jämföra anställda inom privat 
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respektive offentlig sektor med anledning av deras olikhet gällande syfte 
(vinstdrivande eller ej), anställningstrygghet samt uppbyggnad. 
 
De data som använts kommer från självrapporterade enkäter, vilket kan ses som en 
begränsning då det kan påverka reliabiliteten. Både frågor och svarsalternativ kan 
uppfattas och tolkas annorlunda av olika individer, kan tänkas ge en mindre sann bild 
av vad som undersöks. Individens känslomässiga tillstånd vid tidpunkten för enkäten 
kan även den påverka hur individen svarar. Det är rimligt att anta att en individ som 
nyligen fått negativa besked gällande arbetet är mer benägen än vanligt att vara 
negativt inställd till flera av de variabler som undersökts i studien och som har 
samband med organisationssamhörighet. Samma sak gäller givetvis omvänt, att 
positiva besked kan leda till en mer positiv inställning än vanligt. 
 
Under arbetets gång med denna studie har det tydligt framgått hur komplext begreppet 
organisationssamhörighet är och hur många faktorer som kan tänkas påverka den. Andel 
förklarad varians våra sex oberoende variabler stod för gentemot den beroende 
variabeln, organisationssamhörighet, var 11%. Även om 11% i sammanhanget är ett 
resultat som är väl värt att beakta så finns här utrymme för att med ytterligare variabler 
förbättra den förklarade variansen. Vi har funnit de organisatoriska variablerna lättare 
att mäta och tolka då de i större utsträckning är mer objektiva än de individuella. Inom 
de individuella variablerna finns större skillnader som kan förklaras av personliga 
egenskaper. Ett exempel på detta skulle kunna vara anställningsotrygghet och hur en 
individ som är orolig och nervös som person eventuellt är mer benägen att även bli 
orolig för sin anställning än en individ som person är trygg i sig själv. Därför bör 
personliga egenskaper på något sätt tas med i beräkningarna, något som studien inte haft 
möjlighet att undersöka. Förslag på ytterligare variabler som skulle kunna förklara 
begreppet organisationssamhörighet ytterligare är till exempel fysisk och psykisk hälsa. 
Detta då upplevt hälsotillstånd till stor del påverkar våra beteenden och hur individen 
uppfattar sin omgivning, däribland organisationen den arbetar inom. Även om hälsa i 
sig inte har en direkt påverkan på organisationssamhörighet så skulle den kunna ha en 
medierande effekt på de andra variabler som undersöks.  
 
En annan variabel som skulle kunna undersökas är hur lön och andra belöningar kan 
påverka anställdas organisationssamhörighet. Denna variabel är alltså en organisatorisk 
faktor, men den påverkas även av vilka förväntningar individerna har. I samband med 
variabeln utbildning har vi varit inne på vilka sätt belöning och förmåner spelar in på 
samhörigheten till organisationen men vi anser att denna variabel är värd att undersökas 
för sig. Detta då det i tidigare forskning visat sig spela stor roll huvuvida organisationen 
uppfyller de förväntningar som finns på den från de anställda (Mottaz, 1986). Mottaz 
(1986) forskning visade även på att för individer med lägre utbildningsnivå var 
transaktionella belöningar viktigare, medan de med högre utbildningsnivå skattade 
relationella belöningar som viktigare. Har den anställde arbetat extra hårt i tron om att 
den ska erhålla en viss belöning som sedan uteblir bryts det psykologiska kontraktet och 
samhörigheten den anställde känner till organisationen minskar. Förutom att lön och 
andra belöningar är nödvändiga för att samarbetet mellan organisation och anställd ska 
fortskrida så tror vi att det är en faktor som även representerar uppskattning och 
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erkännande till den anställde. Utan uppskattning och erkännande tror vi att motivationen 
att arbeta hårt för organisationen samt stoltheten gentemot den minskar. Dessa faktorer 
är som tidigare nämnt det som i studien representerar organisationssamhörighet, enligt 
Cook och Wall (1980).  
 
I denna studie var måttet för organisationssamhörighet begränsat till den affektiva delen 
av begreppet. Ett förslag till vidare forskning skulle vara att även undersöka den 
pågående samt normativa samhörigheten. Eftersom flera av de variabler som kopplas till 
organisationssamhörighet inte bara representeras av den affektiva delen av den skulle 
måttet behöva vidgas för att ge en mer komplett bild. Finns vilja att forska vidare på 
detta ämne ges en större bild av organisationssamhörighetsbegreppet om samtliga tre 
delar anger måttet för organisationssamhörighet. Detta då exempelvis variabeln 
anställningsotrygghet förutom den affektiva delen av organisationssamhörighet även 
representateras av pågående genom att organisationsbunden kunskap och upparbetat 
socialt kapital riskeras vid uppsägning eller omplacering. Ett annat exempel är för 
variabeln kärriärsutveckling då när möjlighet till sådan ges ökar den anställdes borde-
känsla att stanna kvar inom organisationen, alltså den normativa 
organisationssamhörigheten.  
 
Slutsatser 
Sammanfattningsvis visar resultaten att det finns ett signifikant samband mellan 
inflytande och organisationssamhörighet såväl som mellan karriärsutveckling och 
organisationssamhörighet. Variabeln inflytande hade förvånande nog ett negativt 
samband till organisationssamhörighet och skiljde sig på så vis från tidigare forskning. 
Sambandet mellan karriärsutveckling och organisationssamhörighet var positivt och gav 
därför stöd till tidigare forskning.  
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