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I kampen om marknadsandelar utgör engagerade medarbetare en viktig 
konkurrensfördel. Ett medel som organisationer använder för att påverka 
anställdas organisationsengagemang är lön. Syftet med följande 
tvärsnittsstudie var att studera betydelsen av faktisk lön och 
lönetillfredsställelse för anställdas organisationsengagemang, samt utreda 
om det finns en skillnad mellan privat och offentlig sektor. Analysen 
bygger på befintlig data insamlad på en privat samt en offentlig 
organisation. Sammanlagt deltog 792 individer i studien. En 4 x 2 x 2 
ANOVA visade att både lön och lönetillfredsställelse har betydelse för 
anställdas organisationsengagemang. Däremot kunde ingen skillnad 
mellan privat och offentlig sektor urskiljas. Resultatet antyder att det 
högre organisationsengagemang som ofta återfinns bland privatanställda 
skulle kunna förklaras av att de i regel har högre lön än offentligt 
anställda. I framtida studier bör skillnader i organisationsengagemang 
mellan privat och offentlig sektor studeras utifrån en bestämd yrkesgrupp. 

 
 
Arbetsmarknaden har förändrats väsentligt under de senaste decennierna. Ökad global 
konkurrens och teknologiska framsteg gör att dagens organisationer ständigt måste anpassa 
sig efter nya krav för att ha en chans att överleva (Hirsch & De Soucey, 2006). I kampen 
om marknadsandelar utgör engagerade medarbetare en viktig konkurrensfördel (Cordery, 
Sevastos, Mueller & Parker, 1993). Anställda med ett högt organisationsengagemang 
tenderar att vara mindre frånvarande från sitt arbete och stanna kvar i organisationen längre 
(Mobley, Horner & Hollingsworth, 1978; Steers, 1977). De tenderar även att vara mer 
motiverade och mer produktiva, varvid de starkt bidrar till att öka organisationens 
produktivitet, effektivitet och innovationsförmåga (Freund & Carmeli, 2003; Katz & Kahn, 
1978). McCabe och Garavan (2008) menar att organisationsengagemang utgör den 
viktigaste faktorn för ett företags framgång. Med hänsyn tagen till de positiva följder som 
är förknippade med engagerade medarbetare är det av stort intresse att öka förståelsen för 
hur organisationsengagemang kan främjas. Detta eftersom en förståelse för fenomenet är 
avgörande för att kunna skapa rätt förutsättningar för att medarbetarna ska känna 
engagemang gentemot sin organisation. 
 
Organisationsengagemang 
Begreppet organisationsengagemang har genererat mycket forskning och uppmärksamhet 
under de senaste decennierna, något som har gett upphov till en rad olika definitioner av 
begreppet. Porter, Steers, Mowday och Boulian (1974) definierar organisationsengagemang 
som i vilken utsträckning individen identifierar sig med och engagerar sig i sin 
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organisation. Begreppet bör enligt Porter et al. (1974) betraktas som ett endimensionellt 
begrepp som karaktäriseras av att individen accepterar och har en stark tro på 
organisationens mål och värderingar, att individen är beredd att göra betydande insatser för 
organisationen och att individen har en stark vilja att stanna i organisationen.
 
Enligt Allen och Meyer (1990) bör organisationsengagemang istället betraktas som ett 
flerdimensionellt begrepp bestående av tre olika komponenter; en normativ komponent, en 
kontinuitetskomponent samt en affektiv komponent (Allen & Meyer, 1990). Anställdas 
känsla av förpliktelse att stanna i organisationen fångas av den normativa komponenten 
medan kontinuitetskomponenten istället fångar de upplevda kostnader som de anställda 
associerar med att lämna organisationen (Allen & Meyer, 1990). Den affektiva 
komponenten rymmer individens emotionella koppling till sin organisation, dess mål och 
värderingar samt i vilken grad individen identifierar sig med och engagerar sig i 
organisationen (Allen & Meyer, 1990). I följande studie kommer enbart den affektiva 
komponenten av organisationsengagemang att studeras. Detta då den affektiva 
komponenten visat sig ha störst betydelse för individens prestation, närvaro och positiva 
beteenden gentemot sin organisation (Meyer, Stanley, Herscovitch & Topolnytsky, 2002) 
samt för organisationers totala effektivitet (Uçanok & Karabatı, 2013). Hädanefter kommer 
organisationsengagemang användas som synonym till begreppet affektivt 
organisationsengagemang. 
 
Organisationsengagemang som en reaktion på ett transaktionellt utbyte 
Relationen mellan arbetstagare och arbetsgivare vägs upp av ömsesidiga skyldigheter och 
förväntningar (Cook, Molm & Yamagishi, 1993; Fiorito, Bozeman, Young & Meurs, 2007; 
Gardner, Van Dyne & Pierce, 2004). Vissa menar att organisationsengagemang kan ses 
som ett uttryck för det transaktionella utbytet mellan arbetstagare och arbetsgivare, där 
organisationsengagemang utgör individens motprestation för de belöningar och förmåner 
som organisationen erbjuder (Aranya, Kushnir & Valency, 1986; O’Reilly & Chatman, 
1986). Individens organisationsengagemang blir därmed beroende av de belöningar hon 
erhåller. Ju bättre belöningar och förmåner individen upplever att hon får, desto bättre 
upplever hon anställningsförhållandet och desto mer engagemang uppvisar individen 
gentemot sin organisation (Aranya et al., 1986; Fiorito et al., 2007).  
 
Lön 
Organisationer idag erbjuder en rad olika former av belöningar och förmåner till sina 
anställda. Längre semester, kortare arbetstid under sommaren, pensionsförsäkringar och 
bonussystem utgör några exempel på vanliga förmåner. En form av belöning som ofta anses 
viktig är den fasta lön individen får för utfört arbete. Detta då lönen är avgörande för att 
individen ska kunna betala de löpande kostnader som krävs för att hon ska kunna leva ett 
drägligt liv (Nilsson & Ryman, 2005). Lön fyller även en annan funktion för den anställde 
eftersom lönen ger uttryck för den status och position individen kan sägas ha i samhället 
(Fredholm & Jonsson, 1987). Detta eftersom en högre lön innebär att individen kan höja sin 
levnadsstandard och på så sätt vinna status, något som för många är mycket eftertraktat 
(Tyler & Blader, 2002). 
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Gardner et al. (2004) menar att lönen också ger uttryck för individens status och värde i den 
enskilda organisationen. En högre lön gör, enligt Gardner et al. (2004), att individen känner 
sig mer värdefull, kompetent och behövd som medarbetare, något som får effekter på 
individens prestation och engagemang. Detta går i linje med Meyer och Allen (1997) som 
menar att personer med högre lön uppvisar högre organisationsengagemang än personer 
med lägre lön. Eriksson, Göransson och Sverke (2011) menar dock att både personer med 
hög respektive låg lön kan känna ett starkt organisationsengagemang och att storleken på 
lönen inte spelar någon större roll i sammanhanget. I nära anslutning till lönens betydelse 
för anställdas organisationsengagemang finns diskussionen kring vad som motiverar 
individer i sitt arbete. En vanlig uppfattning är att människor drivs av belöningar i stort och 
framförallt av pengar (Ferraro, Pfeffer & Sutton, 2005). Andra menar dock att människor 
drivs av olika faktorer, inte bara av ekonomiska belöningar (Herzberg, 1966). Att utforma 
en lönesättningsmodell som lyckas motivera de anställda är därmed inte helt okomplicerat.  
 
Lönesättning kan ske på en mängd olika sätt och väcker ofta åsikter. En 
lönesättningsprincip som tidigare var vanlig var s.k. tarifflönesättning. Lönen sattes då 
utifrån en bestämd löneskala där hänsyn togs till exempelvis anställningslängd och 
yrkesgrupp (Andersson-Stråberg, Sverke & Hellgren, 2007). Den lönesättningsprincip som 
idag är vanligast är individbaserad lön (OECD, 2003). Den främsta förklaringen till denna 
utveckling är att individbaserade lönesättningsprinciper möjliggör en ökad lönespridning 
och en lönesättning som är intimt förknippad med individens prestation. Genom att 
tydliggöra lönens koppling till hur individen har presterat och då belöna önskvärda 
beteenden är förhoppningen att de anställda ska motiveras till att prestera bättre och 
engagera sig mer i sin organisation, vilket i sin tur kan leda till ökad produktivitet och 
kvalitet i företaget (Ferraro et al., 2005; Lawler, 1971; Rynes, Gerhart & Parks, 2005). På 
detta sätt blir den lön som företaget betalar till sina anställda inte enbart en kostnad för 
företaget utan även en intäkt, i och med att en mer effektiv och engagerad arbetskraft 
genererar merintäkter (Svenskt Näringsliv, 2001). Samtidigt innebär lönesättningsprincipen 
även fördelar för den anställde, då denne genom att prestera bättre kan höja sin lön (Ferraro 
et al., 2005). Möjligheten till påverkan gör att även arbetstagare i allmänhet är positivt 
inställda till individbaserad lönesättning (Eriksson et al., 2011).  
 
Trots att såväl arbetsgivare som arbetstagare ställer sig positiva till individbaserad lön är 
lönesättningsprincipen inte enbart förknippad med fördelar. Ett stort problem med 
individbaserad lönesättning är att det i de allra flesta arbeten är svårt att på ett objektivt sätt 
bedöma vad som är en god respektive dålig prestation (Nilsson & Ryman, 2005). Även om 
mycket tid läggs på att utforma tydliga lönekriterier på vilka lönesättningen ska baseras, är 
det ändå i slutändan den lönesättande chefens subjektiva bedömning av de anställdas 
prestation som bestämmer storleken på lönen. Detta öppnar upp för upplevelser av orättvisa 
och i förlängningen upplevelser av löneotillfredsställelse (Nilsson & Ryman, 2005). 
 
Lönetillfredsställelse 
Lönetillfredsställelse handlar om hur nöjd individen är med sin lön och är en upplevelse 
som grundar sig på perceptuella och komparativa processer (Adams, 1963). Medan faktisk 
lön fångar den objektiva aspekten av lön fångar lönetillfredsställelsen den psykologiska 
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aspekten dvs. de känslor, upplevelser, tankar och attityder som individen kopplar till sin lön 
(Eriksson et al., 2011). Trots att mycket forskning tyder på att begreppet 
lönetillfredsställelse är flerdimensionellt råder ingen samstämmighet kring antalet 
dimensioner (Singh & Loncar, 2010). Den mest vedertagna synen är dock Heneman och 
Schwabs (1985) som menar att lönetillfredsställelse kan delas in i fyra dimensioner; 
tillfredsställelse med lönenivå, förmåner, löneförhöjning och lönestruktur. I följande studie 
studeras endast hur tillfredsställda de anställda är med sin lönenivå, dvs. den faktiska lön 
som den anställde får. 
 
Av betydelse för graden av lönetillfredsställelse är både individens attityd till lön (Heneman 
& Judge, 2000) och förväntningar på lönen (Porter & Lawler, 1968) men även hennes 
upplevelse av löneutvecklingen kopplat till den egna prestationen (Vroom, 1964) samt 
hennes upplevelse av lönerättvisa (Adams, 1965). Individens attityd till lön handlar dels om 
tillfredsställelsen med den egna lönen men även om individens inställning till 
individbaserad lön i sig (Eriksson et al., 2011). Eriksson et al. (2011) menar att anställda 
som upplever lönen som mindre positiv tenderar att ha en negativ inställning till både 
organisationens lönesystem och individbaserad lön i allmänhet.  
 
Förväntningarna på lönen samt upplevelsen av löneutvecklingen kopplat till den egna 
prestationen hänger samman med individens strävan efter att ständigt uppnå en balans 
mellan vad de ger organisationen och vad de får tillbaka (Adams, 1963; Cook et al., 1993; 
Deutch, 1985; Greenberg, 1987). Vad som därför är av stor vikt för lönetillfredsställelse är 
hur stor diskrepans som råder mellan vilken lön individen anser sig ha rätt till och vilken 
lön individen verkligen får (Lawler, 1971). De förväntningar som individen har på lönens 
storlek hänger samman med hennes syn på sin prestation. När individen får en lön som inte 
stämmer överens med hur hon upplever att hon har presterat grusas hennes förväntningar 
och diskrepans uppstår, något som öppnar upp för en minskad lönetillfredsställelse 
(Eriksson et al., 2011). Faktorer som kan förebygga detta är bland annat löneförståelse och 
återkoppling. Genom att lönesystemet förklaras på ett tydligt sätt och individen fortlöpande 
får feedback på sina prestationer ökar sannolikheten för att individen ska förstå bakgrunden 
till lönesättningen och uppleva den som rättvis i förhållande till den egna prestationen 
(Brown & Huber, 1998; Eriksson et al., 2011; Judge, 1993; Shields, Scott, Bishop & 
Goelzer, 2012; Stajkovic & Luthans, 2003).  
 
Avgörande för upplevelsen av lönetillfredsställelse är även hur personer i individens 
omgivning blir belönade för liknande prestationer (Bygren, 2004). Genom att jämföra sin 
egen lön och prestation med liknande individers lön och prestation, formar individen sig en 
uppfattning om huruvida hennes lön är rättvis eller ej, vilket sedan blir grunden för hur 
tillfredsställd individen känner sig med sin lön (Bygren, 2004). Gerhart och Rynes (2003) 
samt Harris, Anseel och Lievens (2008) menar att individer främst tenderar att jämföra sig 
gentemot högpresterande kollegor eftersom det är dessa som de flesta anser sig vara mest 
lik. Detta hänger samman med att människor i allmänhet tenderar att överskatta sin egen 
prestation i förhållande till andra (Meyer, 1975). I lönesammanhang ställer det ofta till med 
problem eftersom individen upplever att lönen inte stämmer överens med hennes prestation. 
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När individen upplever att hon ger mer till organisationen än vad hon får tillbaka försöker 
hon återställa balansen genom att minska sina insatser (Greenberg, 1990). 
 
Tidigare forskning har visat att lönetillfredsställelse har stor effekt på anställdas beteenden 
och attityder gentemot sin organisation (Greenberg, 1990; Heneman & Judge, 2000). 
Greenberg (1990) fann att personer som är missnöjda med sin lön är mer benägna att bland 
annat stjäla från, komma för sent till samt lämna företaget, något som kan ses som 
individens försök att återställa balansen mellan insats och belöning. Detta då hon genom att 
prestera sämre och engagera sig mindre i sin organisation kan uppleva lönen som mer 
rättvis (Greenberg, 1990). Lönetillfredsställelse har enligt Eriksson et al. (2011) även 
betydelse för anställdas organisationsengagemang. Ställd mot den inverkan som den 
faktiska lönen visat sig ha på anställdas grad av organisationsengagemang tycks 
lönetillfredsställelse ha en betydligt mer central roll (Eriksson et al., 2011). 
 
Organisationsengagemang, lön och lönetillfredsställelse kopplat till sektor 
Tidigare forskning har pekat på att även typ av sektor påverkar grad av 
organisationsengagemang (Buchanan, 1974; Wetzel & Gallagher, 1990). Wetzel och 
Gallagher (1990) menar till och med att betydelsen av sektor är så pass viktig att andra 
faktorer, såsom individfaktorer och jobbkaraktäristika, får en liten betydelse i jämförelse. 
Trots detta är det få studier som specifikt valt att studera just skillnader i 
organisationsengagemang mellan sektorer (Lyons, Duxbury & Higgins, 2006). I de studier 
som gjorts har privatanställda i regel visats ha ett högre organisationsengagemang än 
offentligt anställda (Lyons et al., 2006; Zeffane, 1994). Buchanan (1974) menar att denna 
skillnad kan förklaras utifrån att målen inom offentlig sektor ofta upplevs som stora och 
mer diffusa, något som gör det svårt för anställda att avgöra i vilken utsträckning de bidrar 
till organisationens övergripande mål. I brist på förståelse för sin roll i helheten, väljer de 
offentligt anställda, till skillnad från privatanställda, att identifiera och engagera sig mer i 
sitt arbete än i organisationen som helhet (Buchanan, 1974). 
 
Utöver ett lägre organisationsengagemang har offentligt anställda i regel även en lägre lön 
än privatanställda (Ferdman & Nilsson, 2006). Tidigare forskning tyder också på att 
offentligt anställda är mer missnöjda med sin lön än vad privatanställda är, detta oavsett 
lönenivå (Eriksson et al., 2011; Khojasteh; 1993). Eriksson et al. (2011) menar att 
skillnaden skulle kunna bero på att anställda inom offentlig sektor känner sig underbetalda 
och orättvist behandlade när de jämför sig med anställda inom privat sektor. Trots att 
offentligt anställda i regel är mer missnöjda med sin lön visar flera studier att hög lön spelar 
mindre roll för anställda inom offentlig sektor (Crewson, 1997; Jonsson, 1992; Khojasteh, 
1993). Medan privatanställda drivs mer av yttre motivationsfaktorer såsom lön och 
befordringsmöjligheter, hävdar Frank och Lewis (2004) samt Khojasteh (1993) att 
offentligt anställda i högre grad drivs av inre motivationsfaktorer såsom om arbetet upplevs 
intressant eller inte. Utifrån detta menar Khojasteh (1993) att lön inte får lika stor effekt på 
anställdas beteenden i en offentlig organisation jämfört med i en privat organisation, något 
som skulle kunna indikera att lön har mindre betydelse för anställdas 
organisationsengagemang inom offentlig sektor.  
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Syfte och frågeställningar 
Sammanfattningsvis tyder ovanstående teorigenomgång på att lönens betydelse för 
organisationsengagemang består av både en objektiv och en psykologisk aspekt; faktisk lön 
och lönetillfredsställelse. Då lön utgör en stor kostnad för organisationer är det av stor nytta 
att försöka skapa klarhet i hur båda dessa aspekter av lön kan påverka anställdas 
organisationsengagemang. Eftersom tidigare forskning visat att offentligt anställda ofta 
uppvisar lägre organisationsengagemang än privatanställda blir det även relevant att studera 
om det råder några skillnader i grad av organisationsengagemang mellan privat och 
offentlig sektor. 
 
Syftet med denna studie är att utreda vilken betydelse faktisk lön och lönetillfredsställelse 
har för anställdas organisationsengagemang inom privat respektive offentlig sektor. Mer 
specifikt undersöktes följande frågeställningar: 
  

1 Finns det en skillnad i grad av organisationsengagemang mellan olika lönenivåer? 
2 Finns det en skillnad i grad av organisationsengagemang mellan personer med hög 

respektive låg lönetillfredsställelse? 
3 Finns det skillnader i grad av organisationsengagemang mellan privat och offentlig 

sektor? 
 
 

Metod 
 
Undersökningsdeltagare och procedur 
Föreliggande studie bygger på redan insamlad data från en större studie som syftade till att 
utreda hur det moderna arbetslivet påverkar den anställde (se Näswall, Baraldi, Richter, 
Hellgren och Sverkes tekniska rapport The Salaried Employee in the Modern Life: Threats 
and Challanges, 2006, för närmare information). Den del av datainsamlingen som 
analyseras i föreliggande studie påbörjades under tredje kvartalet 2005 och avslutades i 
början av 2006. Endast insamlade enkäter från två av organisationerna, ett revisionsföretag 
samt lärare anställda i en kommun, analyseras i den här studien.  De två organisationerna 
valdes ut på grund av att de kan anses representera en typisk privat respektive offentlig 
organisation. 
 
Deltagarna rekryterades genom att enkäten skickades ut till samtliga anställda på de bägge 
organisationerna vartefter varje anställd själv fick ta ställning till om han/hon ville delta i 
studien eller ej. Både de anställda på revisionsföretaget och lärarna fick information om 
studiens syfte genom ett följebrev från forskningsgruppen som bifogades till samtliga 
enkäter. I följebrevet informerades respondenterna även om konfidentialitet, hur enkäten 
skulle fyllas i samt hur den insamlade datan skulle behandlas. 
 
Den privata organisationen som studerades var en revisionsbyrå vars huvudsakliga 
affärsverksamhet var att erbjuda finansiell rådgivning till organisationer och små företag. 
Företaget har kontor över hela Sverige, men huvudkontoret återfinns i Stockholm. Av de 
611 enkäter som skickades ut till revisionsföretagets samtliga anställda besvarades 483 
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enkäter, vilket resulterade i en svarsfrekvens på 79 %. I föreliggande studie har 
ofullständiga enkäter räknats bort. Efter detta kvarstod 459 anställda (248 kvinnor och 211 
män), vilket gav ett internt bortfall på 5 %. Respondenternas ålder varierade mellan 19 och 
70 år (M = 42 år, SD = 11 år). Den genomsnittliga anställningslängden var 9 år (SD = 8 år) 
och 95,7 % av respondenterna var tillsvidareanställda. Den genomsnittliga månadslönen var  
30 865 kr (SD = 15 334 kr). Respondenterna från revisionsföretaget fick en biobiljett som 
ersättning för sitt deltagande. 
 
Den offentliga organisationen bestod av lärare anställda i en medelstor svensk kommun. 
Enkäten skickades ut till samtliga 593 anställda och av dessa besvarades 360 enkäter, vilket 
motsvarade en svarsfrekvens på 61 %. Efter att ofullständiga enkäter hade räknats bort 
kvarstod 333 anställda (237 kvinnor och 96 män), vilket resulterade i ett internt bortfall på 
7,5 %. Respondenternas ålder varierade mellan 25 och 65 år (M = 50 år, SD = 10 år). Den 
genomsnittliga anställningslängden för lärare var 19 år (SD = 12 år) och 99,7 % hade en 
tillsvidareanställning. Den genomsnittliga månadslönen var 23 773 kr (SD = 3 635 kr). 
Lärarna fick ingen ersättning för sitt deltagande. 
 
Den totala svarsfrekvensen för båda organisationerna var 70 % och det totala interna 
bortfallet uppmättes till 6 %. 
 
Material 
Den större studien (se Näswall et al., 2006) bestod av en enkät om 305 frågor, där 
sammanlagt 58 variabler ingick. I föreliggande studie analyseras endast fyra av dessa 
variabler; lön, lönetillfredsställelse, sektor (offentlig/privat) och organisationsengagemang.  
 
Frågorna kring organisationsengagemang fångar de anställdas affektiva engagemang 
gentemot organisationen och grundar sig på en skala som utvecklats av Allen och Meyer 
(1990). De tre frågorna kring organisationsengagemang är formulerade som påståenden, 
exempelvis Organisationen har stor personlig betydelse för mig. Samtliga påståenden 
besvarades utifrån en femgradig skala där 1 motsvarar “håller inte med” och 5 motsvarar 
“håller med”. Höga värden visar på högt organisationsengagemang. Påståendena kring 
organisationsengagemang slogs ihop till ett index. För att estimera den interna reliabiliteten 
genomfördes för föreliggande studie ett reliabilitetstest där ett Cronbachs alfa på 0,78 
erhölls.  
 
Variabeln faktisk lön baseras på respondenternas angivna månadslön. 
 
Frågorna kring lönetillfredsställelse grundar sig på ett test utvecklat av Judge och 
Welbourne (1994). Frågorna fångar graden av tillfredsställelse med den nuvarande lönen. 
Precis som för frågorna kring organisationsengagemang är de fyra frågorna kring 
lönetillfredsställelse formulerade som påståenden, ex. Jag tycker att den lön jag får för mitt 
arbete är tillfredsställande. Svarsskalan bestod av fem alternativ där 1 motsvarar “håller 
inte med” och 5 motsvarar “håller med”. Höga värden visar på hög lönetillfredsställelse. 
Även frågorna kring lönetillfredsställelse slogs ihop till ett index. Den interna reliabiliteten 
estimerades genom Cronbachs alfa varvid ett alfavärde på 0,96 erhölls. 
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Databearbetning 
Analys av data gjordes i SPSS. För att utreda om faktisk lön, lönetillfredsställelse och 
sektor har betydelse för anställdas organisationsengagemang genomfördes en 4 x 2 x 2 
oberoende ANOVA. Organisationsengagemang utgjorde beroende variabel och faktisk lön, 
lönetillfredsställelse samt sektor sattes som oberoende variabler. Variabeln faktisk lön 
grupperades in i kvartiler för att därmed göra det möjligt att undersöka eventuella skillnader 
i organisationsengagemang mellan fyra olika nivåer av lön. Kvartiluppdelningen gjordes på 
de två organisationernas gemensamma lönefördelning. Följande kvartilintervaller erhölls; 
lönegrupp 1: 0- 21 225 kr, lönegrupp 2: 21 226 – 25 000 kr, lönegrupp 3: 25 001-29 000 kr 
och lönegrupp 4: 29 001 kr och uppåt. Efter att ett index beräknats för variabeln 
lönetillfredsställelse grupperades variabeln in i låg respektive hög lönetillfredsställelse 
utifrån variabelns median (md = 2,5). Vid samtliga signifikansprövningar användes en 
signifikansnivå på 5 %. 

 
 

Resultat 
 
Medelvärden för organisationsengagemang uppdelat på sektor och lönetillfredsställelse 
presenteras i Tabell 1. Tabell 1 antyder att privatanställda uppvisar högre 
organisationsengagemang än offentligt anställda samt att de med hög lönetillfredsställelse 
uppvisar högre organisationsengagemang än anställda med låg lönetillfredsställelse. För 
både privat och offentlig sektor samt för personer med låg och personer med hög 
lönetillfredsställelse sker den största ökningen i organisationsengagemang mellan 
lönegrupp 3 och 4. Huruvida dessa tendenser är signifikanta eller inte undersöktes genom 
en flervägs oberoende ANOVA. Resultatet av ANOVAN presenteras längre ner. 
 
Tabell 1: Medelvärden (och standardavvikelser) för organisationsengagemang uppdelat på 
sektor och lönetillfredsställelse. 
 

Sektor    Lönetillfredsställelse 
 

Privat   Offentlig  Låg  Hög 
 

 
Lönegrupp 1   3,21 (0.89)  3,11 (0,87)  3,11 (0,77)  3,29 (0,12)   
Lönegrupp 2  3,23 (0,89)  3,15 (0,86)  3,07 (0,07)  3,39 (0,88) 
Lönegrupp 3  3,03 (0,80)  3,15 (0,86)  2,83 (0,11)  3,34 (0,11) 
Lönegrupp 4  3,81 (0,87)   3,70 (0,82)  3,27 (0,20)  4,05 (0,19) 
 
Totalt   3,43 (0,92) 3,16 (0,86)  3,07 (0,89) 3,58 (0,86) 
N= 792 
 
Genom en 4 X 2 X 2 oberoende ANOVA med organisationsengagemang som beroende 
variabel, och faktisk lön, lönetillfredsställelse samt sektor som oberoende variabler erhölls 
en signifikant huvudeffekt av faktisk lön, F3,776 = 4,45 (p = 0,004, Eta2

part = 0,02). Individer 
med högre lön uppvisade ett högre organisationsengagemang än personer med lägre lön 
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(se Figur 1 och 2). Sambandet var dock inte linjärt, utan lönegrupp 3 uppvisade exempelvis 
lägre organisationsengagemang än lönegrupp 2 och mellan lönegrupp 3 och 4 skedde en 
kraftig ökning i grad av organisationsengagemang (se Figur 1 och 2). Denna ökning gällde 
för båda sektorerna och för både personer med hög och låg lönetillfredsställelse. Posthoc-
test (Bonferroni) mellan samtliga lönegrupper visade dock på signifikanta skillnader 
(samtliga med en p-nivå < 0,001) endast mellan lönegrupp 4 och övriga respektive 
lönegrupper. Inga signifikanta skillnader mellan lönegrupp 1, 2 och 3 erhölls. Utifrån 
resultatet kan därmed frågeställning 1 besvaras med att det finns en skillnad i grad av 
organisationsengagemang mellan olika lönenivåer men att skillnaderna är små för de tre 
första lönegrupperna och att en kraftig ökning sedan sker när lönen överstiger 
29 000kr.  
 
Även en signifikant effekt av lönetillfredsställelse på organisationsengagemang kunde 
påvisas, F1,776 = 24,13 (p < 0,001, Eta2

part = 0,03). Individer med hög lönetillfredsställelse 
hade ett högre organisationsengagemang än individer med låg lönetillfredsställelse 
(se Figur 1 och 2). Frågeställning 2 besvaras därför med att det finns en skillnad i grad av 
organisationsengagemang mellan personer med hög lönetillfredsställelse och personer med 
låg lönetillfredsställelse. 
 
Någon huvudeffekt av sektor på organisationsengagemang erhölls ej, F1,776 = 0,04 
(p = 0,851, ns). Graden av organisationsengagemang ser likadan ut för privat respektive 
offentlig sektor. Frågeställning 3 besvaras därmed med att någon skillnad i grad av 
organisationsengagemang mellan privat och offentlig sektor inte har kunnat påvisas i 
föreliggande studie. 
 
Inte heller någon interaktionseffekt mellan lönetillfredsställelse och sektor kunde påvisas, 
F1,776 = 0,55 (p = 0,461, ns). Effekten av lönetillfredsställelse på organisationsengagemang 
är därmed inte beroende av inom vilken sektor den anställde arbetar. Resultatet påvisade 
inte heller någon interaktionseffekt mellan lön och sektor, F3,776 = 0,16 (p = 0,921, ns), eller 
mellan lön och lönetillfredsställelse, F3,776 = 1,69 (p = 0,168, ns). Hur lön påverkar den 
anställdes organisationsengagemang är därmed varken beroende av inom vilken sektor den 
anställde arbetar eller hur nöjd den anställde är med sin lön. Någon trevägsinteraktion 
mellan lön, lönetillfredsställelse och sektor erhölls inte heller, F3,776= 0,36 (p = 0,783, ns). 
Hur lön påverkar den anställdes organisationsengagemang är således inte beroende av 
interaktionen mellan lönetillfredsställelse och sektor.  
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Figur 1: Organisationsengagemang som funktion av månadslön och sektor för anställda 
med en låg lönetillfredsställelse. Lönegrupp 1 = 0-21 225 kr, lönegrupp 2 = 21 226-
25 000kr, lönegrupp 3 = 25 001-29 000kr, lönegrupp 4 = 29 001 och uppåt. 
 

 
Figur 2: Organisationsengagemang som funktion av månadslön och sektor för anställda 
med en hög lönetillfredsställelse. Lönegrupp 1 = 0-21 225 kr, lönegrupp 2 = 21 226-
25 000kr, lönegrupp 3 = 25 001-29 000kr, lönegrupp 4 = 29 001 och uppåt. 
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Diskussion 
 

Syftet med föreliggande studie var att utreda vilken betydelse lön och lönetillfredsställelse 
har för anställdas organisationsengagemang inom privat respektive offentlig sektor. 
 
Av resultatet kunde en signifikant huvudeffekt av lön och en signifikant huvudeffekt av 
lönetillfredsställelse utläsas. Individer med hög lön hade ett högre 
organisationsengagemang än individer med låg lön. Dessutom hade individer med hög 
lönetillfredsställelse ett högre organisationsengagemang än individer med låg 
lönetillfredsställelse. Någon huvudeffekt av sektor kunde inte påvisas. Detta innebär att det 
inte fanns en signifikant skillnad i grad av organisationsengagemang mellan anställda inom 
privat och offentlig sektor. Inte heller några signifikanta interaktionseffekter erhölls. Detta 
innebär bland annat att förhållandet mellan lön och organisationsengagemang samt mellan 
lönetillfredsställelse och organisationsengagemang i föreliggande studie inte skiljde sig åt 
mellan privat och offentlig sektor. 
 
Lön och organisationsengagemang 
Eftersom personer med högre lön generellt uppvisade högre organisationsengagemang än 
personer med lägre lön tycks den faktiska lönen ha betydelse för anställdas grad av 
organisationsengagemang.  Resultatet går i linje med Meyer och Allen (1997) som menar 
att personer med hög lön generellt uppvisar högre organisationsengagemang. Detta skulle 
kunna förklaras utifrån O’Reilly och Chatmans (1986) samt Aranyas et al. (1986) syn på 
organisationsengagemang. De menar att organisationsengagemang kan ses som en del i ett 
transaktionellt utbyte där organisationsengagemang utgör individens motprestation för de 
belöningar och förmåner som organisationen erbjuder. Resultatet kan därmed tolkas som att 
när individen får mer från sin organisation ger individen också tillbaka mer i form av 
organisationsengagemang. Detta stämmer överens med Adams (1963), Cook et al. (1993) 
och Greenberg (1987) som menar att vi människor ständigt strävar efter att det ska finnas 
en balans mellan vad vi ger organisationen och vad vi får tillbaka. Ett högre 
organisationsengagemang kan därmed ses som ett sätt för individen att återställa balansen, 
så att relationen till arbetsgivaren blir jämbördig. 
 
Att personer med högre lön uppvisade högre organisationsengagemang än personer med 
lägre lön skulle även kunna förklaras utifrån Gardner et al. (2004) som menar att lönen har 
ett psykologiskt signalvärde genom att den ger den anställde en indikation på hur värdefull 
hon är för organisationen. När individen känner sig värdefull, kompetent och behövd stärks 
individens självkänsla, vilket i sin tur får positiva effekter på individens beteende gentemot 
sin organisation, däribland för hennes organisationsengagemang (Gardner et al., 2004). 
Detta skulle innebära att lönens effekt på organisationsengagemang går via det stärkta 
självförtroende som individen får då hon känner sig värdefull och behövd av sin 
organisation. 
 
Trots att högre lön generellt ger ett högre organisationsengagemang visar figur 1 och 2 att 
sambandet inte är helt linjärt. För de tre första lönegrupperna är skillnaden i 
organisationsengagemang relativt liten och utvecklingen är stundtals till och med negativ. I 
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den sista lönegruppen däremot, sker en stor ökning i organisationsengagemang, en ökning 
som av resultatet att döma är anledningen till att faktorn lön blir signifikant. Utifrån detta 
kan det antas att lönen har mindre betydelse för organisationsengagemanget för personer 
med lägre lön än för personer med högre lön. Detta skulle kunna bero på att högre lön 
enligt Fredholm och Jonsson (1987) är förknippad med både högre levnadsstandard och 
högre status i samhället. Eftersom status för många är högt eftertraktat och därmed ses som 
en attraktiv belöning (Tyler & Blader, 2002) skulle den effekt som kan utläsas i lönegrupp 
4 kunna förklaras av att lönen för de tre första lönegrupperna främst fungerar som en källa 
till ökad levnadsstandard medan lönen i den fjärde lönegruppen har effekt på både 
levnadsstandard och status. Tillsammans bidrar ökningen i både levnadsstandard och status 
i samhället till att individen i den fjärde lönegruppen upplever sitt utbyte med arbetsgivaren 
som extra attraktivt och därför ger tillbaka betydligt mer till sin organisation, i form av 
organisationsengagemang, än vad övriga lönegrupper gör.  
 
Lönetillfredsställelse och organisationsengagemang 
I följande studie undersöktes även den psykologiska aspekten av lön, dvs. upplevelsen av 
lönen, genom att effekten av lönetillfredsställelse inkluderades. Resultatet visade att 
personer med hög lönetillfredsställelse hade ett högre organisationsengagemang än 
personer med låg lönetillfredsställelse. Detta går i linje med Heneman och Judge (2000) 
och Eriksson et al. (2011) som menar att lönetillfredsställelse har betydelse för anställdas 
beteenden och attityder gentemot sin organisation, däribland för deras grad av 
organisationsengagemang.  
 
Som nämnts ovan menar O’Reilly och Chatman (1986) samt Aranya et al. (1986) att 
organisationsengagemang kan ses som ett resultat av ett transaktionellt utbyte. Det faktum 
att personer med en hög lönetillfredsställelse uppvisade ett högre organisationsengagemang 
kan därmed ses som att organisationsengagemang inte bara speglar utbytet i sig utan även 
hur nöjd den anställde är med utbytet. Förutom att ge tillbaka organisationsengagemang i 
relation till vad individen får från sin organisation tycks hon även ge tillbaka i relation till 
vad hon upplever att hon får. När individen är nöjd med de belöningar hon erbjuds i utbytet 
med sin arbetsgivare, vill hon ge tillbaka mer till sin organisation i form av 
organisationsengagemang för att därigenom skapa en jämlik relation till sin arbetsgivare 
(Adams, 1963; Deutch, 1985; Fiorito et al., 2007; Greenberg, 1987). Då affektivt 
organisationsengagemang definieras som i vilken grad individen identifierar sig med och 
känner en emotionell koppling till sin organisation och dess mål och värderingar (Allen & 
Meyer, 1990), skulle resultatet även kunna ses som att lönetillfredsställelse påverkar 
organisationsengagemanget genom en identifikationsprocess. När individen är nöjd med de 
belöningar som organisationen erbjuder henne har hon lättare att ställa sig bakom 
organisationens lönesättningsprinciper och i förlängningen känna en emotionell koppling 
till organisationens värderingar, varvid hon i en högre grad kan identifiera sig med sin 
organisation.   
 
Löneförståelse och återkoppling 
Forskning som studerat löneförståelsens betydelse för lönetillfredsställelse har funnit att 
löneförståelsen har en positiv effekt på organisationsengagemang både direkt (Shaw & 
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Gupta, 2007; Shields et al., 2012) och indirekt (Brown & Huber, 1998; Judge, 1993). Den 
indirekta effekten sker genom tillfredsställelsen med lönen. Detta då individen genom en 
ökad förståelse för lönesystemet och därmed bakgrunden till lönesättningen enklare kan 
förstå och vara nöjd med den lön som hon har fått (Brown & Huber, 1998; Judge, 1993). 
Även återkoppling har visats ha betydelse för lönetillfredsställelse. Individer som får en bra 
återkoppling tenderar att vara både mer tillfredsställda med sin lön och uppvisa högre 
organisationsengagemang (Eriksson et al., 2011). Det högre organisationsengagemang som 
kan ses i lönegrupp 4 skulle därmed kunna förklaras utifrån att dessa förstår sin lön bäst 
och/eller får bäst återkoppling och därmed har lättare att både känna sig nöjda med sin lön 
och identifiera sig med organisationens värderingar och mål. Eftersom varken 
löneförståelse eller återkoppling har inkluderats som variabler i denna studie kan dock inga 
säkra slutsatser om detta dras. Löneförståelse och återkoppling bör därmed endast betraktas 
som tänkbara bakomliggande variabler som bör studeras i framtida forskning. 
 
Organisationsengagemang, lön och lönetillfredsställelse kopplat till sektor 
Vad gäller skillnader i grad av organisationsengagemang mellan privat och offentlig sektor 
kunde några signifikanta skillnader inte identifieras i föreliggande studie. Detta går emot 
vad tidigare forskning funnit, där anställda inom privat sektor har uppvisat högre 
organisationsengagemang än anställda inom offentlig sektor (Lyons et al., 2006; Zeffane, 
1994). Denna skillnad som tidigare forskning påträffat förklarade Buchanan (1974) som en 
effekt av att verksamhetsmålen ofta är mer diffusa inom offentlig sektor, något som gör det 
svårt för de anställda att identifiera sig med organisationens mål samt se sitt bidrag till 
organisationen. En annan skillnad mellan privat och offentlig sektor är att privatanställda 
överlag har högre lön än offentligt anställda (Ferdman & Nilsson, 2006), något som även 
gällde för denna studie. Eftersom föreliggande studie inte kunde påvisa någon signifikant 
skillnad mellan privat och offentlig sektor när organisationsengagemang studerades utifrån 
variabeln lön, skulle det kunna vara så att det är den vanligt förekommande löneskillnaden 
mellan privat och offentlig sektor, snarare än en skillnad i måltydlighet som gör att 
privatanställda uppvisat högre organisationsengagemang i tidigare studier. 
 
Tidigare forskning har visat på att offentligt anställda i högre grad drivs av inre 
motivationsfaktorer såsom huruvida det egna arbetet upplevs som intressant eller ej, medan 
privatanställda i högre grad drivs av yttre motivationsfaktorer såsom pengar och möjlighet 
till befordran (Frank & Lewis, 2004). Crewson (1997), Jonsson (1992) och Khojasteh 
(1993) menar att lönen därmed spelar mindre roll för anställdas beteenden inom offentlig 
sektor än inom privat sektor. Resultatet från föreliggande studie visade dock att relationen 
mellan lön och organisationsengagemang samt mellan lönetillfredsställelse och 
organisationsengagemang inte skiljde sig åt mellan sektorerna (se Figur 1 och 2). Detta 
indikerar att det attitydmässiga utfallet organisationsengagemang inte hör till de beteenden 
där lönen har olika effekt inom privat respektive offentlig sektor.  
 
Löneskillnader och organisationsengagemang 
En viktig skillnad mellan de två studerade organisationerna är att det fanns stora 
löneskillnader i den ena organisationen, den privata, medan det i den andra, den offentliga, 
endast förekom små löneskillnader. Även om löneskillnader inte tillhör studiens 
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frågeställningar tål det ändå att nämnas något om detta fynd då det skulle ha kunnat 
påverka de erhållna resultaten. Effekten av stora löneskillnader på grad av 
organisationsengagemang är omtvistat. Vissa forskare menar att stora löneskillnader har 
positiva effekter på önskvärda arbetsattityder och beteenden såsom 
organisationsengagemang (Ehrenberg & Bognanno, 1990; Eriksson, 1999; Gerhart & 
Rynes, 2003). Andra forskare menar istället det omvända, dvs. att stora löneskillnader har 
negativa effekter på anställdas attityder och beteenden, då det hämmar exempelvis 
organisationsengagemang. Dessa forskare menar därför att ett lönesystem med små 
löneskillnader är att föredra (Bloom, 1999; Bloom & Michael, 2002; Levine, 1991; Pfeffer 
& Langton, 1993).  Utifrån dessa teorier kan det antas att organisationerna skulle skilja sig 
åt i grad av organisationsengagemang. Som nämnts ovan erhölls dock ingen signifikant 
skillnad mellan organisationerna, utan effekten av lön på organisationsengagemang tycks 
fungera på samma sätt för båda organisationerna, trots skillnaden i lönespridning.  
 
Tendenser i resultatet 
Av resultatet kan en tendens utläsas (se Figur 1 och 2), att privatanställda inom det lägsta 
löneintervallet upplever samma grad av organisationsengagemang oavsett om de är 
tillfredsställda med sin lön eller inte. Figurerna visar även att lönegrupp 2 uppvisar en 
högre grad av organisationsengagemang än lönegrupp 1 bland privatanställda med hög 
lönetillfredsställelse, men att relationen är den motsatta inom gruppen med låg 
lönetillfredsställelse. Där uppvisar privatanställda ett lägre organisationsengagemang i 
lönegrupp 2 än i lönegrupp 1. I lönegrupp 3 tycks det dessutom ske en nedgång i grad av 
organisationsengagemang för både privatanställda och offentligt anställda med låg 
lönetillfredsställelse (se Figur 1). Dessa tendenser tyder på att relationen mellan lön och 
organisationsengagemang samt mellan lönetillfredsställelse och organisationsengagemang 
är mer komplexa än vad som kan ses vid en första anblick och att flera faktorer tycks spela 
in. Då signifikanta skillnader endast erhölls mellan lönegrupp 4 och övriga lönegrupper är 
det dock inte relevant att i någon större utsträckning diskutera och försöka att förklara dessa 
tendenser. Detta eftersom det inte kan uteslutas att tendenserna endast erhållits av en slump.  
 
Styrkor och begränsningar 
Vid tolkningen av resultatet bör studiens metodologiska styrkor och begränsningar beaktas. 
Bland studiens svagheter återfinns några aspekter som kan utgöra möjliga hot mot 
validiteten. En av dessa är att den insamlade datan bygger på självskattning, något som 
öppnar upp för att respondenternas självinsikt samt social önskvärdhet kan ha påverkat 
respondenternas svar. Även enkätens omfattning (305 frågor) medför vissa problem, då 
respondenterna kan ha blivit trötta en bit in i enkäten och då valt att kryssa i på måfå för att 
bli klara snabbare istället för att tänka efter och svara sanningsenligt. Enkätens omfattning 
kan även ha påverkat svarsfrekvensen, då vissa kan ha valt att inte delta i studien när de såg 
hur omfattande enkäten var. 
 
Då studien bygger på en tvärsnittsdesign är det inte möjligt att göra kausala uttalanden, 
vilket utgör ytterligare ett validitetsproblem. Trots att både lön och lönetillfredsställelse 
visats ha signifikant effekt på organisationsengagemang kan riktningen mellan variablerna 
ej med säkerhet fastställas eftersom lön, lönetillfredsställelse och organisationsengagemang 
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mättes vid samma tillfälle. Detta innebär att det inte kan styrkas att det är lön och 
lönetillfredsställelse som påverkar organisationsengagemang. Det skulle kunna vara så att 
relationen är den motsatta, dvs. att organisationsengagemang påverkar lön och 
lönetillfredsställelse, alternativt att det går åt båda riktningarna.  
 
Som stöd för att förhållandet mellan lön och organisationsengagemang bör betraktas som 
reciprokt är att organisationsengagemang kan anses utgöra ett önskvärt beteende som 
organisationer vill uppmuntra genom sin lönesättning. Det högre organisationsengagemang 
som ses i lönegrupp 4 skulle därmed kunna ses som ett resultat av en ömsesidig relation 
snarare än en enkelriktad. Den anställde uppvisar högre organisationsengagemang när hon 
belönas med en högre lön, men den anställde kan också belönas med en högre lön just för 
att hon uppvisar högre organisationsengagemang. Detta går i linje med Gardner et al. 
(2004) som menar att organisationsengagemang och lön föder varandra när båda parter 
upplever relationen som givande. Även relationen mellan lönetillfredsställelse och 
organisationsengagemang kan anses vara reciprok. Individen uppvisar 
organisationsengagemang i relation till hennes grad av lönetillfredsställelse, men när hon 
känner en emotionell koppling till sin organisation och dess värderingar kan hon också 
lättare identifiera sig med organisationens lönesättningsprinciper, något som kan stärka 
hennes lönetillfredsställelse. 
 
Ett annat hot mot validiteten i föreliggande studie är att ett icke-experiment öppnar för 
möjliga bakomliggande variabler, då studiens design innebär att det inte går att kontrollera 
den oberoende variabeln samt att det inte går att säkerställa att alla andra faktorer än faktisk 
lön är lika för varje anställd. Faktorer som tidigare visats korrelera med 
organisationsengagemang är exempelvis ålder och utbildningsbakgrund (Dirani & 
Kuchinke, 2011; Mathieu & Farr, 1991) samt arbetstillfredsställelse och anställningslängd 
(Babakus, Cravens, Johnston & Moncrief, 1999; Eby, Freeman, Rush & Lance, 1999; 
Johnston, Parasuraman, Futrell & Black, 1990;). Möjligen skulle resultatet av studien ha 
blivit annorlunda om dessa variabler kontrollerats för. En annan möjlig faktor som kan ha 
påverkat de anställdas grad av organisationsengagemang är deras typ av affektivitet, dvs. 
om individens känslotillstånd överlag är mer positivt eller negativt laddat. Tidigare 
forskning har visat att personer med hög negativ affektivitet generellt uppvisar både lägre 
lönetillfredsställelse (Shaw, Duffy, Jenkins & Gupta, 1999) och lägre 
organisationsengagemang (Czajka, 1990) än personer med hög positiv affektivitet.  
Affektivitet skulle därmed kunna utgöra en bakomliggande variabel som orsakade att en 
signifikant effekt av lönetillfredsställelse på grad av organisationsengagemang erhölls, trots 
att ett samband mellan dessa egentligen kanske inte existerar. 
 
Att endast två organisationer, en från vardera sektor, studerats gör att den externa 
validiteten blir begränsad eftersom de studerade organisationerna kan skilja sig markant 
från andra organisationer inom respektive sektor vad gäller viktiga organisatoriska faktorer. 
Utifrån detta bör försiktighet vidtas i generaliseringen av studiens resultat. Även det faktum 
att de två organisationerna inte verkar inom samma verksamhetsområde (revision 
respektive utbildning) medför vissa problem. Detta då det till viss del kan vara svårt att 
fastställa huruvida skillnader mellan organisationerna beror på att de verkar inom olika 
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sektorer eller inom olika verksamhetsområden.  Att endast de anställda på den ena 
organisationen, den privata, erhöll en biobiljett för sitt deltagande innebär även det vissa 
problem. De anställda på revisionsföretaget kan till följd av den erhållna biobiljetten ha 
varit mer positivt inställda till att delta i undersökningen, något som i sin tur kan ha 
påverkat deras svar. I en jämförelse av svarsfrekvensen mellan de två organisationerna 
uppvisade den privata också en högre svarsfrekvens än den offentliga, något som kan 
indikera att biobiljetten hade effekt.  
 
I föreliggande studie har data analyserats genom en ANOVA. Denna analysmetod valdes 
då den möjliggjorde studier av skillnader i organisationsengagemang mellan flera 
lönegrupper samtidigt. Genom att studera skillnader i organisationsengagemang mellan fyra 
olika lönegrupper kan en ökad förståelse fås för hur relationen mellan lön och 
organisationsengagemang ser ut, dvs. om sambandet är linjärt eller om något annat mönster 
kan uttydas. Med ANOVA blir det också lätt att plotta data på ett sätt som ger en mer 
beskrivande bild av effekter, något som kan öka förståelsen ytterligare. Utifrån studiens 
syfte hade även multipel regression varit en möjlig analysmetod. Denna analysmetod 
bygger dock på linjära samband vilket hade inneburit att förhållandet mellan lön och 
organisationsengagemang hade tvingats till ett linjärt samband, även om det egentligen 
kanske inte är helt linjärt. Då målet med studien inte var att studera huruvida det fanns ett 
linjärt förhållande mellan variablerna utan istället om och hur organisationsengagemanget 
varierade mellan olika lönenivåer valdes ANOVA som analysmetod istället för multipel 
regression.  
 
Trots fördelarna med ANOVA som analysmetod är den inte helt problemfri. Bland 
problemen återfinns svårigheten med kvartilsindelningen. I den här studien har 
kvartilsindelningen gjorts utifrån de två organisationernas gemensamma lönefördelning. 
Detta för att underlätta jämförelserna mellan de två sektorerna, eftersom sektorerna då får 
samma kvartilsgränser. Samtidigt kan detta angreppssätt medföra en ojämn fördelning i 
antalet privatanställda och offentligt anställda i de olika lönegrupperna, vilket kan påverka 
resultatet. En separat kvartilsindelning för respektive organisation skulle ha kunnat åtgärda 
det här problemet eftersom det skulle innebära en jämn fördelning av respektive sektor över 
de olika lönegrupperna. Dock hade nya problem då uppstått eftersom denna 
kvartilsindelning medför att de olika gränserna för lönegrupperna kommer att skilja sig åt 
mellan sektorerna, något som gör det svårare att jämföra de olika sektorerna mot varandra. 
För att kunna lägga in variabeln lönetillfredsställelse i ANOVA:n dikotomiserades denna 
variabel in i hög och låg lönetillfredsställelse utifrån variabelns median. Även denna 
indelning medför vissa problem då det är möjligt att resultatet hade förändrats markant bara 
medianen hade justerats lite. För att undvika detta problem skulle ett 10 %-igt intervall runt 
medianen ha kunnat exkluderas från analysen, eftersom skillnaderna mellan hög och låg 
lönetillfredsställelse på så sätt hade blivit större varvid resultatet förmodligen hade blivit 
mer robust. Detta då en större skillnad mellan hög och låg lönetillfredsställelse minskar 
risken för att medianjusteringar medför andra resultat. 
 
Bland studiens styrkor återfinns de validerade mätinstrument som använts samt att de 
utförda reliabilitetsanalyserna visade på hög reliabilitet. Även det faktum att 
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organisationsengagemang har studerats både utifrån den objektiva aspekten av lön, dvs. den 
faktiska lönen, och den psykologiska aspekten av lön, dvs. lönetillfredsställelsen, utgör en 
styrka i studien. Detta då den faktiska lönen är konkret och enkel att mäta och de 
psykologiska faktorerna, såsom de känslor, upplevelser, tankar och attityder som individen 
kopplar till sin lön, samtidigt fångas genom lönetillfredsställelsen. Genom att ta med båda 
aspekterna av lön bidrar studien till en djupare förståelse för hur lönen, på flera plan, 
påverkar organisationsengagemang.  
 
Framtida forskning 
Att resultatet från föreliggande studie antyder att sambandet mellan lön och 
organisationsengagemang inte är linjärt och att en kraftig ökning i 
organisationsengagemang sker först när månadslönen överstiger 29 000 kr, indikerar att 
mer forskning bör göras inom området för att se om resultaten kan generaliseras. I dessa 
studier bör det bland annat undersökas om effekten av lön på organisationsengagemang 
mattas av efter någon lönenivå. I en större studie bör det även kontrolleras för möjliga 
bakomliggande variabler såsom anställningslängd, utbildningsnivå och ålder. På så sätt 
framträder kanske en tydligare bild över vilken roll lön har i sammanhanget.  
 
Trots att föreliggande studie inte kunde påvisa några skillnader mellan privat och offentlig 
sektor vad gäller grad av organisationsengagemang bör samma uppdelning studeras vidare, 
men då i en större omfattning där fler organisationer från respektive sektor undersöks 
samtidigt. I ytterligare forskning bör dessutom skillnader mellan sektorer studeras utifrån 
organisationer inom samma verksamhetsområde, alternativt utifrån personer inom samma 
yrkesgrupp. Genom båda dessa angreppssätt kan en ökad förståelse fås för såväl den 
generella skillnaden mellan privat och offentlig sektor som för skillnaden mellan sektorer 
för en viss typ av verksamhet eller yrkesgrupp. 
 
Sammanfattning 
Sammanfattningsvis har den här studien visat att både lön och lönetillfredsställelse har 
betydelse för anställdas organisationsengagemang samt att privat och offentlig sektor inte 
skiljer sig åt i grad av organisationsengagemang. Resultatet antyder att organisationer bör 
uppmärksamma både den objektiva och den psykologiska aspekten av lön och hur båda 
dessa kan få konsekvenser för de anställdas grad av organisationsengagemang. Med denna 
förståelse ökar möjligheterna för organisationer att skapa rätt förutsättningar för att deras 
medarbetare ska känna organisationsengagemang, något som i sin tur kan ge positiva 
effekter för organisationen i form av exempelvis lägre frånvaro och personalomsättning 
samt högre produktivitet och innovationsförmåga.  
 
Att det inte kunde påvisas några skillnader mellan privat och offentlig sektor i grad av 
organisationsengagemang när variabeln lön inkluderades, tyder på att lönen har lika stor 
betydelse för båda sektorerna och att en högre lön därför ger liknande effekter på 
privatanställda och offentligt anställdas organisationsengagemang. Studien bidrar därmed 
med en ny syn på varför privatanställda ofta uppvisar högre organisationsengagemang än 
offentligt anställda. Istället för att lyfta upp faktorer som exempelvis skillnader i 
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måltydlighet menar vi att de rådande skillnaderna i organisationsengagemang skulle kunna 
förklaras utifrån att privatanställda i regel har en högre lön än offentligt anställda. 
 
Så går det att köpa organisationsengagemang? Resultatet från föreliggande studie antyder 
att det är möjligt, men frågan kräver vidare studier och ett större urval av organisationer 
innan tillräckliga belägg finns för att frågan ska kunna besvaras fullt ut. 
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