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Anställda med starkt organisationsengagemang presterar bättre och 

stannar längre inom sin organisation. Syftet med föreliggande studie 

var att studera organisationsengagemang och dess samband med 

relation till närmaste chef (LMX), innehavande av chefskap samt 

kontakt med närmaste chef. En webbenkät besvarades av 224 

medarbetare på ett svenskt telecomföretag. Resultatet visade ett 

positivt samband mellan organisationsengagemang och LMX. 

Villighet att bidra utöver kraven för sin chefs skull predicerade nivån 

av organisationsengagemang till störst del. Emotionella bandet till 

chefen och respekt för chefens kompetens hade en stark 

sammankoppling och även dessa var viktiga för engagemanget. 

Chefer visade starkare organisationsengagemang än övriga 

medarbetare. Chefskontakt var inte en avgörande prediktor, vilket 

kan ha berott på en möjlig interaktionseffekt som inte mätts i denna 

studie. Chefens betydelse för organisationsengagemanget diskuteras 

bero på till vilken nivå medarbetaren förbinder chefen med 

organisationen, samt hur chefen själv agerar i arbetet.  

 

 

Organisationsengagemang är något som gör att medarbetare vill vara trogna sin organisation, har 

högre närvaro, skyddar företagets tillgångar och delar företagets mål (Meyer & Allen, 1997). 

Anställda med högt organisationsengagemang presterar bättre (Brown, 1996; Jon, 2010; Luchak, 

Edmonton, & Gellatly, 2007). Organisationsengagemang har även visats vara en avgörande faktor 

när det gäller en extra ansträngning från medarbetare (Yacobucci, 2003). Denna prestation har ett 

samband med bättre finansiella resultat i organisationen (Steyrer, Schiffinger, & Lang, 2008). Det 

innebär att organisationsengagemang från organisationens perspektiv är en stor tillgång.  

 

Många forskare har funnit ett positivt samband mellan organisationsengagemang och benägenhet 

att stanna kvar i organisationen (t ex Butler, 2011; Farkas & Tetrick, 1989). Joo (2010) fann att 

bristande organisationsengagemang kunde förklara 40 % av benägenheten att lämna 

organisationen. Mathieu och Zajac (1990) ansåg till och med att om organisationsengagemanget 

är intakt får organisationen i princip ingen ofrivillig personalomsättning. Även närvaro på arbetet 

har ett positivt samband med organisationsengagemang (Blau, 1986). En hög närvaro och låg 

personalomsättning är eftersträvansvärt av den anledningen att oplanerad förlust av arbetskraft och 

produktion innebär stora kostnader för ett företag (Joo, 2010). Ju fler som självmant säger upp sig, 

desto mer tid och resurser måste läggas på rekrytering samt introducering och upplärning av 

ersättare. Detta är några av de aspekter som betonar varför organisationsengagemang är viktigt att 

ta hänsyn till och arbeta med i en organisation. Organisationsengagemanget hos en medarbetare 

kan påverkas av relationen till närmaste chef (t ex Joo, 2010; Mathieu & Zajac, 1990). Detta kan 

bland annat bero på att den närmsta chefen i stor utsträckning influerar medarbetarens 
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identifikation med organisationen (Holcomb, 2010). Därför är relationen till chefen i form av 

kvalitet och kommunikation av relevans för organisationer. Detta är aspekter som är mätbara vilket 

skapar möjlighet att få kunskap om hur organisationsengagemanget och relationer mellan chefer 

och medarbetare ser ut. Föreliggande studie kommer att fokusera på att mäta och studera 

sambanden mellan dessa faktorer.  

 

Definition samt effekter av organisationsengagemang 

Historiskt har många skilda perspektiv på och dimensioner av organisationsengagemang använts 

(Morrow, 1983; Singh, Gupta, & Venugopal, 2008). Morrow (1983) visade 25 olika koncept som 

redan för 30 år sedan hade använts för att beskriva engagemang för en organisation. Att det fanns 

många definitioner beror på att många forskare valde att formulera sina egna definitioner av 

organisationsengagemang istället för att använda befintliga. Det har ansetts viktigt att vara 

medveten om de skillnader som funnits i konceptualiseringen, både vid mätning av 

organisationsengagemang samt när tidigare forskningsresultat har tillämpats (Meyer & Allen, 

1997).  

 

Becker (1960), som var tidig med att definiera organisationsengagemang, definierade detta som 

en struktur skapad av vad individen uppfattar som fördelar och nackdelar med ett medlemskap 

inom en organisation. Om nackdelarna är större eller fler än fördelarna skulle detta leda till att 

individen lämnar organisationen. Sheldon (1971) definierade, i linje med Becker (1960), 

organisationsengagemang som ett resultat av en positiv utvärdering av en organisation och dess 

mål. Kanter (1968) hade en annan vinkling på definieringen och beskrev det som den energi och 

lojalitet som individer är villiga att dedikera till ett socialt system. Det som de olika definitionerna 

har haft gemensamt var att de har beskrivit ett band mellan individ och organisation (Mathieu & 

Zajac, 1990). Reichers (1985) upptäckte svårigheter i att avgränsa organisationsengagemang till 

en allmänt fungerande definition. Detta eftersom det finns stora skillnader i hur 

organisationsengagemanget ter sig mellan individer, och även inom en och samma individ. 

Reichers ansåg därmed att en flerdimensionell modell var mer passande för att förstå 

organisationsengagemang och dess varianter.  

 

Det koncept som sedan 1990-talet har dominerat är Meyer och Allens multidimensionella 

konstrukt (se Solinger, 2008). De identifierade tre typer av organisationsengagemang genom att 

urskilja gemensamma teman hos de definitioner som redan fanns. Meyer och Allen delade upp 

organisationsengagemang i ett fortlöpande engagemang (continuance commitment), normativt 

engagemang (normative) och affektivt engagemang (affective commitment). Fortlöpande 

engagemang är viljan att stanna inom en organisation på grund av de fördelar som inte går att ta 

med sig vid skifte av organisation, som pension och kollegor (Reichers, 1985). Ett normativt 

engagemang berör en medarbetares känslor av förpliktelse gentemot organisationen (Bolon, 1997). 

Engagemangstypen karaktäriseras av moral och lojalitet likt en individs känsla för en religion eller 

ett äktenskap (Weiner, 1982). Affektivt organisationsengagemang handlar om en anställds 

emotionella anknytning till, identifikation med och involvering i organisationens mål (Meyer & 

Allen, 1993; O’Reilly & Chatman, 1986).  

 

I föreliggande studie låg fokus på den emotionella aspekten av organisationsengagemang hos 

medarbetaren. Inget fokus har lagts på de praktiska, ekonomiska eller rent pliktbetonade motiven 

inom organisationsengagemang och därför användes Meyer och Allens (1991) affektiva definition 
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av organisationsengagemang. Det affektiva organisationsengagemanget är den form av 

engagemang som använts mest i studier kring vad som skapar organisationsengagemang och dess 

effekter (Meyer, Stanley, Herscovitch, & Topolnytsky, 2002; Sturges, Guest, Conway, & Davey, 

2001). Definitionen har fått empiriskt stöd och är väl använd vilket bör medföra större möjlighet 

att kunna jämföra föreliggande studie med tidigare resultat. Begreppet affektivt 

organisationsengagemang har dessutom en stark korrelation med vad Meyer et al. (2002) kallar 

overall commitment, ett generellt engagemang. Det affektiva begreppet är också ansett som ett mer 

effektivt organisationsengagemangsmått än det normativa och fortlöpande (Meyer & Allen, 1991; 

Meyer et al., 2002; Panagopoulos & Dimitriadis, 2009).  

 

Det affektiva organisationsengagemanget har varit den typ som visat starkast direkt effekt på viljan 

till ansträngning (Meyer & Allen, 1991; Yacobucci, 2003). Enligt Meyer och Allen (1991) har det 

affektiva organisationsengagemanget störst betydelse för att få de anställda att stanna kvar i 

organisationen. Det affektiva organisationsengagemanget motiverar de anställda till att stanna 

genom att främja en vilja att stanna kvar. Det fortlöpande och det normativa 

organisationsengagemanget minskar också benägen att vilja lämna organisationen men på andra 

sätt. Det normativa organisationsengagemanget ger en upplevelse av att den anställda borde stanna 

kvar och det fortlöpande av att behöva stanna kvar. Eftersom det affektiva 

organisationsengagemanget, enligt Meyer och Allen (1991), är mest betydelsefullt framstår även 

individens egen vilja viktigast för dennes benägenhet att stanna i organisationen (Meyer & Allen, 

1991). Därmed framstår det affektiva engagemanget som särskilt betydelsefullt för att minska 

ofrivillig personalomsättning.  

 

Det affektiva organisationsengagemanget är dessutom det engagemang som har mest omfattande 

betydelse för organisationens effektivitet (Uçanok & Karabatı, 2013). Det är även viktigast för 

medarbetarens närvaro, egna prestation och positiva beteenden gentemot organisationen (Meyer 

et al., 2002). Ytterligare forskning visar att det affektiva engagemanget främjar ett innovativt 

beteende (Xerri & Brunetto, 2013). En annan påträffad effekt är ett negativt samband med 

arbetsrelaterad stress (Begley & Czajka, 1993; Jamal, 1990; Ostroff & Kozlowski, 1992; Reilly & 

Orsak, 1991). Därmed tycks det affektiva engagemanget ha påverkan på så väl beteende som på 

psykologiska aspekter. Eftersom den affektiva aspekten av organisationsengagemang är den som 

undersökts kommer begreppet organisationsengagemang hädanefter i uppsatsen användas 

synonymt till begreppet affektivt organisationsengagemang. 

 

Organisationsengagemang har visat sig ha ett samband med en positiv attityd till förändringar inom 

organisationen (Elias, 2009). Detta talar för att organisationer har större möjligheter att vara 

flexibla och omorganisera utan större motstånd om de har engagerade medarbetare. 

Organisationsengagemang är särskilt viktigt vid nedskärning av personalstyrka (Meyer & Allen, 

1997). Nedskärningar, så kallat downsizing är inget nytt, men det är högst aktuellt eftersom företag 

fortsätter sträva efter att vara effektiva och lönsamma (Gandolfi, 2006). När företag tvingats bli 

mer anpassningsbara innebär det att behovet av personal och resurser varierar beroende på 

förändringar i omvärlden (Hirsch, 1987). I de fall som nedskärningar av personalstyrkan blir 

nödvändiga är de som är kvar dock desto viktigare eftersom deras arbete får mer synliga och 

betydande konsekvenser för organisationen (Meyer & Allen, 1997). Engagerade medarbetare 

identifierar sig med organisationens mål och värderingar och gör dem till sina egna (O’Reilly & 

Chatman, 1986). Troligtvis fattar då dessa medarbetare fler beslut i linje med organisationens 
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intressen, vilket gör organisationsengagemang viktigt i dessa sammanhang. När anställda i 

organisationen får en större roll och inte är lika utbytbara blir det viktigt att de individer 

organisationen satsat på vill fortsätta engagera sig inom organisationen, arbeta kvar och göra sitt 

bästa (Meyer & Allen, 1997).  

 

En annan fördel är att individer som har starkt organisationsengagemang, som sagt, har visat sig 

prestera bättre på arbetet (Brown, 1996; Jon, 2010; Luchak et al., 2007). Det kan tänkas bero på 

att starkare organisationsengagemang hänger ihop med högre motivation och ett så kallat 

organizational citizenship behavior (OCB, Jon, 2010). OCB definieras av Farh, Podsakoff och 

Organ (1990) som en handling utanför individens tilldelade arbetsuppgifter i arbetet. Det handlar 

om ett individuellt frivilligt beteende som inte uttryckligen är erkänt av det formella 

belöningssystemet, och som i det stora hela främjar en effektiv och välfungerande organisation 

(Organ, 1997). Då OCB och organisationsengagemang har ett samband leder 

organisationsengagemang till ett drivande och initiativskapande beteende, samt en vilja att bidra 

utöver sin förpliktelse i anställningskontraktet.  

 

Organisationsengagemang är något som i regel är fördelaktigt även för den anställde. Som nämnt 

ovan har organisationsengagemang visat negativa samband med arbetsrelaterad stress (Begley & 

Czajka, 1993; Jamal, 1990; Ostroff & Kozlowski, 1992; Reilly & Orsak, 1991). Genom 

engagemang i sin organisation kan även en individs behov av sammanhang tillfredsställas (Kanter, 

1968). Enligt Kanter (1968) har organisationsengagemang stor betydelse för motivationen och 

arbetsglädjen på arbetsplatsen. Det innebär att de anställda med starkt organisationsengagemang 

troligen trivs bättre än de med svagt engagemang på arbetsplatsen och med sitt arbete. Detta ligger 

i linje med att engagerade individer presterar bättre (Brown, 1996; Jon, 2010; Luchak et al., 2007; 

Steyrer et al., 2008) och har högre närvaro på jobbet (Blau, 1986). En negativ aspekt för individen 

är att organisationsengagemang kräver mycket tid och energi, och ju mer av individens resurser 

som går till arbetet, desto mindre blir över till annat, exempelvis familj och fritidsaktiviteter 

(Randall, 1987). Enligt Kirchmeyer (1992) finns det däremot inget sådant samband med det 

affektiva organisationsengagemanget. De som har starkt affektivt engagemang tycks tvärtom vara 

bättre på att spendera tid på andra viktiga delar av livet, till exempel föräldraskap, än vad de med 

svagt affektivt engagemang är.  

 

LMX 

En individs organisationsengagemang kan som tidigare nämnts påverkas av relationen till 

närmaste chef (t ex Joo, 2010; Mathieu & Zajac, 1990). Leader-member exchange (LMX) handlar 

om kvaliteten på relationen som utvecklas mellan en medarbetare (member) och dennes chef 

(leader, Liden, Sparrowe, & Wayne, 1997). LMX handlar om ett utbyte mellan dessa två parter. 

Med andra ord berör teorin både ledarens uppfattning och tycke om medarbetaren och 

medarbetarens uppfattning och tycke om ledaren. Det handlar även om hur förväntningarna på och 

uppfattningarna om varandra ser ut parterna emellan (Dienesch & Liden, 1986). Relationens 

kvalitet kan variera på ett kontinuum från låg till hög där en hög nivå karaktäriseras av större tillit, 

interaktion, support och belöningar än en lägre kvalitet på LMX (Dienesch & Liden, 1986). På 

grund av att ledare i en relation med hög kvalitet på LMX litar mer på att medarbetaren kommer 

att agera i enlighet med ledarens och organisationens värderingar och mål (Dunegan Duchon, & 

Uhl-Bien, 1992), uppmuntrar dessa ledare oftare sina anställda att ta sig an mer ansvar (Graen & 

Uhl-Bien, 1995). Medarbetare i dyader med hög kvalitet på LMX har visats få mer uppmärksamhet 
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än medarbetare i relationer med låg LMX och de kan därför påverka mer (Gajendran & Joshi, 

2012). 

 

Dienesch och Liden (1986) identifierade fyra dimensioner/komponenter som utgör LMX. Det 

har funnits skilda åsikter gällande huruvida LMX bör mätas som ett endimensionellt eller 

multidimensionellt mått med dessa fyra dimensioner (Culbertson, Huffman, & Alden-Anderson, 

2009). Kopplat till organisationsengagemang finns både de som har valt att mäta LMX med ett 

endimensionellt mått (t ex Joo, 2010), och de som har använt sig av ett multidimensionellt 

angreppssätt (t ex Bhal, Gulati, & Ansari, 2009). Graen och Uhl-Bien (1995) rekommenderade 

att använda LMX endimensionellt när syftet för studien är att mäta nivån av den allmänna 

kvaliteten på LMX. Om intresset istället ligger i att även fånga upp hur LMX-relationen ser ut är 

det mer meningsfullt att betrakta måttet multidimensionellt. De fyra dimensioner som Dienesch 

och Liden (1986) identifierade var affective, loyalty, contribution och professional respect.  

 

Den affektiva dimensionen (affective) innebär en personlig ”attraktion” parterna emellan (Liden 

& Maslyn, 1998). Denna del är så gott som skild från professionella värderingar och har istället 

privata och personliga mål, exempelvis vänskap. Dimensionen mäter i vilken utsträckning 

individen tycker om den andra parten som person (Dienesch & Liden, 1986).  

 

Lojalitetsdimensionen (loyalty) innefattar en trogenhet hos individen som överlag är konstant, 

oberoende av situation (Liden & Maslyn, 1998). Det innebär ett uttryck av stöd för den andra 

partens mål och personlighet (personal character). Lojaliteten definieras av en ömsesidig 

förpliktelse gentemot den andra parten (Dienesch & Liden, 1986). Enligt Griffith, Connelly och 

Thiel (2011) är ett svek från en ledare något som påverkar LMX negativt, vilket kan förklaras 

som ett brott mot lojaliteten. Studien visar även att det affektiva organisationsengagemanget 

påverkades negativt hos medarbetare som upplever sig svikna av sina ledare, vilket tyder på att 

dessa två hänger ihop. 

 

Bidragsdimensionen (contribution) handlar om nivån av arbetsrelaterad aktivitet som varje part i 

dyaden utövar med riktning mot de gemensamma målen, och att parterna vill anstränga sig mycket 

för den andra partens skull (Liden & Maslyn, 1998). Målen kan vara explicita likväl som implicita. 

Dimensionen innebär prestation på jobbet utöver vad som står i arbetsbeskrivningen (Dienesch & 

Liden, 1986). I en ny relation utvärderar ledaren medarbetares prestation och vilka som bidrar mest 

till de gemensamma målen (Liden & Maslyn, 1998). De som enligt ledaren presterar bra utvecklar 

i denna dimension LMX av högre kvalitet än medarbetare som, enligt ledaren, inte presterar lika 

bra. Den initiala fasen i relationen sätter grunden för kvaliteten på LMX och är därför viktig. Att 

imponera på ledaren tenderar att leda till att medarbetaren får mer stöd och resurser vilket i sin tur 

stärker arbetsprestationen vidare (Dunegan et al., 1992). 

 

Slutligen innebär dimensionen om professionell respekt (professional respect) individens 

uppfattning om i vilken utsträckning den andra parten byggt ett anseende, inom och/eller utanför 

organisationen, av att vara extra framstående inom sitt arbetsområde (Liden & Maslyn, 1998). 

Anseendet kan vara uppbyggt på många olika sätt; givetvis genom egen erfarenhet tillsammans 

med individen, men även kommentarer från kollegor eller priser och andra typer av 

uppmärksammande. Uppfattningen om den professionella respekten inför kollegan kan således 

skapats redan innan individerna träffats och börjat arbeta tillsammans. Enligt Butler (2009) ska 
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ledarskap fokusera på karisma och att erhålla medarbetarnas beundran, alltså en professionell 

respekt, för att öka tillfredställelsen med ledaren och organisationen. 

 

Kvaliteten på LMX har ett signifikant positivt samband med organisationsengagemang (Butler, 

2009; Kang, Stewart, & Kim 2011; Reid, Allen, Riemenschneider, & Armstrong, 2008; Wayne et 

al., 2009) och en meta-analys med resultat från 23 olika länder visade att detta samband är 

universellt (Rockstuhl, Dulebohn, Ang, & Shore, 2012). Skillnader mellan länder i form av kultur, 

ekonomi, styrning och så vidare påverkar alltså inte sambandet, vilket stärker att 

organisationsengagemang och en god relation till chefen är viktigt oavsett typ av organisation eller 

land. Enligt Joo (2010) kan drygt 40 procent av variansen i organisationsengagemang förklaras av 

LMX tillsammans med en lärande kultur. En organisation som har en lärande kultur är en 

organisation som är bra på att skapa, förvärva och överföra kunskap samt på att modifiera sitt 

beteende för att passa de nya insikterna kunskapen gett (Garvin, 1993). Att en organisation har en 

lärande kultur, och således är anpassningsbar, har som tidigare nämnts blivit allt viktigare för att 

den ska överleva i en ökad konkurrens (Gandoldi, 2006; Hirsch, 1987).  

 

Som tidigare nämnts leder ett ökat organisationsengagemang till minskad benägenhet att lämna 

organisationen (Butler, 2011). LMX har funnits vara en signifikant prediktor för benägenhet att 

lämna organisationen med organisationsengagemang som en medlande effekt (Ahmed, Wan 

Ismail, Amin, & Ramzan, 2013). Medarbetare i dyader med högre kvalitet på LMX har visat sig 

vara mer engagerade i organisationen än de med lägre kvalitet på LMX (Duchon, Green, & Taber, 

1986).  Kvaliteten på LMX kan även predicera organisatoriskt viktiga utfall som prestation och 

attitydmässiga variabler (Gerstner & Day, 1997).  

 

Skillnader i arbetet 

Skillnader i arbetsförhållanden mellan medarbetare kan innebära skilda förutsättningar för att 

främja organisationsengagemang. Exempelvis främjas organisationsengagemanget hos de 

medarbetare som i högre grad får ta del av information som är relevant för deras arbete och 

organisation. Experiment har visat att medarbetarna får högre organisationsengagemang om de 

upplever att nya policies kommuniceras med god information och förklaring, samt att hanteringen 

känns schysst och rättvist (Greenberg, 1994; Konovsky & Cropanzano, 1991). Även andra studier 

har gjorts över vad i arbetet som kan påverka organisationsengagemanget. Exempelvis har 

delaktighet i beslut studerats, vilket har visats ha positivt samband med organisationsengagemang 

(Jermier & Berkes, 1979). Skillnader i hur arbetet ser ut mellan medarbetare och även mellan olika 

positioner bör därmed påverka organisationsengagemanget. Schneider (2003) resonerar att 

organisationsengagemanget troligtvis skiljer sig mellan de som besitter chefsposition och inte, just 

på grund av att det finns stora skillnader i arbetsförhållanden mellan dessa positioner. 

 

Även kvaliteten av LMX kan påverkas av faktorer i arbetet. Doney och Cannon (1997) visade att 

hur regelbundet två parter har kontakt med varandra har betydelse för förtroende dem emellan, 

vilket är betydelsefullt för LMX-relationen. Gajendran och Joshi (2012) fann att LMX underhålls 

med frekvent kommunikation mellan chef och medarbetare. Denna kommunikation innefattar all 

typ av kontakt mellan chef och medarbetare exempelvis via mail, telefon eller ansikte mot ansikte. 

Eftersom LMX som sagt har samband med organisationsengagemanget (Butler, 2009) är det 

möjligt att även frekvensen av kontakt med chef har påverkan på organisationsengagemanget.  
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Föreliggande studie 

Sammanfattningsvis kan sägas att organisationsengagemang får medarbetare att prestera bättre, 

agera positivt gentemot organisationen (Brown, 1996; Jon, 2010; Meyer et al., 2002) och vilja 

stanna inom organisationen (Butler, 2011; Farkas & Tetrick, 1989). Organisationsengagemang 

hänger ihop med bättre finansiella resultat (Steyrer et al., 2008) och det verkar finnas ett samband 

mellan LMX och organisationsengagemang (Duchon et al., 1986; Kang et al., 2011). 

Organisationsengagemang kan påverkas av faktorer i arbetet, exempelvis grad av delaktighet 

(Gajendran & Joshi 2012; Jermier & Berkes, 1979) och frekvensen av kontakt med chef har 

betydelse för LMX (Gajendran och Joshi, 2012).  

 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka organisationsengagemanget från medarbetarens 

perspektiv med den potentiella prediktorn relation till chefen. Relationen till chefen utforskades 

med ett multidimensionellt perspektiv på LMX för att analysera hur viktig varje dimension i LMX 

var kopplat till organisationsengagemang. Syftet var även att undersöka hur frekvensen i 

chefskontakt och innehavande av chefsposition kan inverka på organisationsengagemanget. 

Skillnader i organisationsengagemang mellan chefer och övriga medarbetare är idag 

förhållandevis outforskat. Aspekten är dock värdefull att undersöka för ökad förståelse kring om 

skillnader mellan dessa positioner är av betydelse för organisationsengagemanget. 

 

Fyra frågeställningar undersöktes: Hur ser sambandet ut mellan organisationsengagemang och 

LMX? Finns det skillnader i nivå av organisationsengagemang mellan chefer och övriga 

medarbetare? Finns det något samband mellan frekvensen av chefskontakt och kvalitet på LMX? 

Finns det något samband mellan frekvensen av chefskontakt och grad av 

organisationsengagemang? 

 

Hypotes 1: Medarbetare som har högre organisationsengagemang kommer ha högre kvalitet på 

LMX. 

 

Hypotes 2: Medarbetare som har mer frekvent kontakt med sin chef kommer ha högre kvalitet på 

LMX. 

 

Hypotes 3: Medarbetare som har mer frekvent kontakt med sin chef kommer ha högre 

organisationsengagemang. 

 

 

Metod 

 

Undersökningsdeltagare 

Föreliggande studie var baserad på ett stickprov ur den svenska personalen på ett ledande 

telecomföretag som är etablerat i Sverige och internationellt. Undersökningsdeltagarna 

rekryterades via telecomföretagets intranät. Det innebar att 1695 av företagets anställda i Sverige 

hade tillgång till den. Företagets butiker har ett separat intranät, dock arbetade ett antal personer i 

en butik som tillhörde huvudkontoret vilket gjorde att även dessa individer hade tillgång till 

intranätet och således enkäten. Det var 224 personer som deltog i studien, vilket ger en 

svarsfrekvens på drygt 13 % av den totala populationen. I stickprovet var det 84 kvinnor (37,5 %) 

och 140 män (62,5 %) mellan 21 och 66 år. I det insamlade materialet låg medelåldern på 38 år (s 
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= 9,1). Dock var det nästan 34 % som inte uppgivit sin ålder, vilket gör siffran mindre tillförlitlig. 

Drygt en tredjedel hade varit anställda på företaget i mer än 7 år (se Tabell 1). Av alla 37 chefer 

var 12 (32 %) kvinnor och 25 (68 %) män. Dessa chefer besvarade enkäten utifrån relationen med 

deras respektive chefer. 

 

Tabell 1. Anställningstid för chefer respektive icke-chefer. 

                                     

Anställningstid 

Inte chef Chef 

 Antal Procent Antal Procent 

< 6 mån 11 5,9 3 8,1 

6 mån -1 år 25 13,4 2 5,4 

2 - 4 år 56 29,9 7 18,9 

5 - 7 år 29 15,5 10 27,0 

>7 år 66 35,3 15 40,5 

   

Totalt: 187 100 37 100 

 

Nästan alla deltagare 210 personer (94 %) var tillsvidareanställda, 5 personer (2 %) var 

provanställda och 3 personer (1 %) vikarierade och 6 personer (3 %) hade annan typ av anställning. 

Av de resterande var några enstaka konsulter, hade projektanställning eller en timanställning. 

Respondenterna tillhörde ett flertal skilda organisatoriska enheter. De två största enheterna var 

ekonomi och administration (20,5% av deltagarna) och teknik och IT (19 %).  

 

Material 

I föreliggande studie användes en webbenkät med 23 frågor/påståenden samt med en möjlighet att 

lämna kommentarer i slutet av enkäten (se Bilaga 2). Samtliga frågor med undantag för ålder 

gjordes obligatoriska. Affektivt organisationsengagemang, även kallat organisationssamhörighet, 

mättes med hjälp av Allen och Meyers (1990) affektive commitment-skala. Den svenska versionen 

av detta index som användes i föreliggande studie översattes från engelska och validerades av 

Sjöberg och Sverke (2000). Detta index bestod av fyra påståenden (se Bilaga 2, fråga 1-4), 

exempelvis “Jag har en stark känsla av samhörighet med [organisationen]” (se Bilaga 2, fråga 2). 

LMXs fyra delar mättes med ett 12 frågor långt indexet med tre påståenden i varje dimension (se 

Bilaga 2, fråga 5-16, Liden & Maslyn, 1998). Även av detta index är det en validerad svensk 

översättning som använts (Olsson, Hemlin, & Pousette, 2012). Vid jämförelse med det engelska 

originalet av indexet har det svenska LMX-indexet en extra fråga i bidragsdimensionen som inte 

återfinns i originalet (se Bilaga 2, fråga 13). De båda indexens påståenden besvarades på en och 

samma skattningsskala med sju steg från 1 = Instämmer inte alls till 7 = Instämmer helt. 

Frekvensen av kontakt med chef undersöktes med ett item som refererade till all personlig direkt 

kontakt med närmsta chefen (se Bilaga 2). De bakgrundsfrågor som ställdes handlade om kön, 

ålder, anställningstid, anställningsform, organisatorisk enhet samt besittande av chefsposition.  

 

Då indexen var validerade var målet därmed att ändra frågorna i så liten utsträckning som möjligt. 

Dock gjordes några språkliga justeringar för att indexet skulle passa den valda organisationen. 

Ordet “ledare” byttes exempelvis ut mot “chef” och “arbetsbeskrivning” mot “vad vi kommit 

överens om i vår performance review-samtal” (se Bilaga 2, fråga 11) eftersom organisationen inte 

har några tydliga arbetsbeskrivningar i den bemärkelsen. En annan justering som gjordes var att 
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utöka svarsskalan från 5 till 7 steg för att få större möjlighet till differentiering. Det innebar 

dessutom att enkäten hade samma antal steg i svarsskala som originalet av Liden och Maslyn 

(1998). Utöver frågorna och svarsskalorna lades även instruktionstexter till om hur enkäten skulle 

besvaras och som förtydligade att det var närmaste chef frågorna avsåg. Variabeln som berör 

kontakten med chefen har kodats så att mer frekvent kontakt innebär en högre siffra. 

 

Procedur 

Enkäten distribuerades till de anställda av HR-chefen via företagets intranät. Intranätet är en 

frekvent använd informationskanal inom organisationen. Samtliga med tillgång till intranätet 

inbjöds att delta i studien genom en kompletterande text som informerade om innehållet och syftet, 

konfidentialitet samt att deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas när som helst (Se bilaga 1 & 

2). För att komma till enkäten krävdes att deltagaren själv klickade på en länk. Deltagarna fick 

godkänna och bekräfta att de ville delta genom att klicka sig vidare från första sidan i webbenkäten. 

Enkäten var öppen för svarande i 8 dagar och det gjordes inga påminnelser. Enkäten 

sammanställdes med hjälp av Google forms.  

 

 

Resultat  

 

Deskriptiva data 

Samtliga respondenter besvarade enkätens alla frågor bortsett från ålder. Av alla respondenter 

hade 137 personer (61,2 %), kontakt med sin närmaste chef varje dag och 62 personer (27,7 %) 

flera gånger i veckan medan 25 personer (11,1 %) svarade något av de övriga tre alternativen 

som motsvarade kontakt mer sällan. 

 

Tabell 2. Medelvärden (M) och standardavvikelser (s) samt Cronbach’s  för 

organisationsengagemang, LMX som samlat mått samt LMX fyra komponenter separerade.  

Variabel () M s 

Organisationsengagemang (0,84) 5,05 1,27 

LMX sammanlagt (0,91) 5,43 1,01 

Affektiva dimensionen (0,93) 5,41 1,34 

Lojalitetsdimensionen (0,84) 5,56 1,19 

Bidragsdimensionen (0,64) 5,36 1,00 

Professionell respekt-dimensionen (0,94) 5,28 1,42 

 

Cronbachs  för LMX-komponenterna och organisationsengagemanget var tillfredsställande högt, 

förutom för LMXs bidragskomponent. Den skulle kunna höjas till 0,79 om en av frågorna togs 

bort. Trots det inkluderades frågan på grund av att indexet sedan innan är validerat. Denna fråga 

hade däremot korrigerats från originalformulering för att passa företaget, vilket kan ha haft en 

påverkan på Cronbachs . 

 

Preliminära analyser 

Bivariata korrelationer (Pearsons r) genomfördes mellan studiens samtliga variabler (se Tabell 3). 

Korrelationerna för variablerna kön, ålder, anställningstid och anställningsform redovisas inte, 

eftersom de hade mycket svag eller obefintlig korrelation (under +/- 0,3) med både 

organisationsengagemang och LMX, och beaktades därmed inte i vidare analyser.  
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Tabell 3. Korrelationer mellan org-engagemang, LMXs komponenter, chefskap och chefskontakt. 
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Variabel 1. 2. 3.  4. 5.  6.  7.  8. 

1. Engagemang -        

2. Affektiv ,355** -       

3. Lojalitet ,202** ,641** -      

4. Bidrag ,422** ,493** ,461** -     

5. Prof. respekt ,363** ,784** ,527** ,510** -    

6. Chefsposition ,292** ,133* ,051 ,123 ,151 -   

7. Chefskontakt ,101 ,153* ,168* ,109 ,205** -,003 -  

8. LMX samlat ,402** ,893** ,795** ,646** ,874** ,143* ,200** - 

* p < .05 ** p < .01 N = 224    

Notering: Chefsposition har kodats med icke-chef=1 och chef=2.    

 

Variabeln kontakt med chef uppvisade en svag icke-signifikant korrelation med 

organisationsengagemang (se Tabell 3). Korrelationen mellan chefskontakt och LMX var 

signifikant men svag (under +/- 0,3). Vidare analyser gjordes därför inte med denna variabel. 

Variabeln för huruvida deltagaren har chefsposition eller inte visade en signifikant korrelation, 

dock på gränsen till 0,3, med organisationsengagemang. Eftersom korrelationen gränsade till att 

bedömas som medelstark undersöktes detta vidare med ett t-test för oberoende mätningar. Chefer 

skattade signifikant högre organisationsengagemang än de som inte var chefer (M = 5,89 s = 0,71 

respektive M = 4,89, s = 1,29, t = 9,45, p < 0,001 ). 

 

LMX och organisationsengagemang 

Tabell 3 visar att alla LMX-dimensioner har ett positivt samband med affektivt 

organisationsengagemang (p < 0,01) dock med skillnader i styrka. Ingen teoretisk bakgrund gav 

skäl för att LMXs komponenter statistiskt skulle hanteras i en bestämd hierarkisk ordning i en 

multipel regression. Därmed var en standard multipel regression (Enter) mest lämplig att använda. 

Pallant (2010) rekommenderade att de variabler som har en korrelation under 0,3 med den 

beroende variabeln (organisationsengagemang) inte ska inkluderas i en multipel regression. 

Lojalitetskomponenten har därmed för svag korrelation med organisationsengagemang för att vara 

lämplig att inkludera (se Tabell 3). Om en korrelation mellan två oberoende variabler är över 0,7 

så bör inte båda inkluderas i den multipla regressionen (Pallant, 2010). Den affektiva komponenten 

och komponenten för professionell respekt korrelerar alltså för starkt för att det ska vara lämpligt 

att ha med båda två i den multipla regressionen (se Tabell 3). Av dessa korrelerade professionell 

respekt något starkare med organisationsengagemang, och därmed utfördes en multipel regression 

med endast denna och bidragskomponenten av LMX[1]. R i regressionen blev 0,45 och Adjusted 

R2 blev 0,19. LMXs bidragskomponent och professionell respekt komponenten kunde med andra 

                                                
1 Om professionell respekt byts ut mot den affektiva komponenten blir resultatet likvärdigt (R = 0,45, R2 = 0,19).   
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ord förklara 19 % av organisationsengagemanget. Regressionen var signifikant med F på 27,47 (p 

< 0,001). Bidragskomponenten förklarade mest varians av organisationsengagemang (Se tabell 4). 

 

Tabell 4. Multipel regression av LMX-komponenter och organisationsengagemang 

Variabel Beta t p 

Bidrag ,29 4,31 ,000 

Prof. respekt ,24 3,64 ,000 

Beroende variabel: organisationsengagemang N = 224 

 

 

Diskussion 

 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka sambandet mellan organisationsengagemang och 

relation till närmaste chef (LMX) samt hur viktig varje dimension i LMX var för 

organisationsengagemanget. Syftet var även att se om innehavande av en chefsposition samt 

frekvensen av kontakt med närmaste chef hade betydelse för organisationsengagemanget. 

Sambandet mellan LMX och organisationsengagemang var signifikant både med LMX som samlat 

mått och med komponenterna särade. Bidragskomponenten var vid närmare anblick den 

komponent som visade sig vara mest betydelsefull för organisationsengagemanget på företaget. 

Frekvensen av kontakt med närmaste chef hade endast svaga samband med 

organisationsengagemang och LMX. Slutligen fanns det signifikanta skillnader i nivån av 

organisationsengagemang mellan de som var chefer och inte. 

 

Eftersom det finns ett signifikant samband mellan organisationsengagemang och LMX bekräftas 

hypotes 1. I linje med tidigare forskning verkar det som att de LMX-dimensioner som har betydelse 

för organisationsengagemanget är bidrag, affektion och professionell respekt (Greguras & Ford, 

2006; Lee, 2005). I föreliggande studie innefattas dock den affektiva dimensionens varians av 

organisationsengagemang i professionell respekt komponenten då dessa komponenter korrelerar 

starkt. Bidragskomponenten och professionell respekt dimensionen kan förklara nästan en 

femtedel av organisationsengagemanget på företaget. Lojalitet är den dimension vars index har 

högst medelvärde, vilket tyder på att den skulle vara bäst uppfylld av alla fyra LMX-komponenter 

i företaget. I föreliggande studie påträffas dock, liksom tidigare studier, endast ett svagt samband 

mellan lojalitetsdimensionen och organisationsengagemang. Detta indikerar att denna LMX-

komponent inte är betydande för organisationsengagemanget på företaget. Lee (2005) fann att 

lojalitetsaspekten främst är kopplad till Meyer och Allens (1990) normativa 

organisationsengagemang vilket kännetecknades av pliktkänsla (Bolon, 1997). Att 

lojalitetsdimensionen endast uppvisar ett svagt samband med organisationsengagemang i 

föreliggande studie, kan bero på att just det affektiva organisationsengagemanget beskriver ett 

engagemang utöver den lojalitet en medarbetare kan känna gentemot sin organisation (Meyer & 

Allen, 1990). Lojalitet tycks framför allt främja ett engagemang grundat i plikt och skyldighet 

(Lee, 2005), medan det engagemang som har undersökts i föreliggande studie är grundat i 

individens vilja. Med andra ord skulle de anställdas affektiva organisationsengagemang, enligt 

detta, inte påverkas nämnvärt om lojalitetsaspekten skulle förändras. Denna dimension har dock 

medelstark korrelation med de övriga LMX-dimensionerna. Detta gör att skulle den nu höga 

lojaliteten minska, skulle det möjligtvis påverka de andra dimensionerna negativt vilket i sin tur 

skulle ha en effekt på organisationsengagemanget. Därför kan även lojaliteten anses vara av vikt 
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och det kan därmed ändå vara värdefullt att arbeta med att främja en lojal relation mellan chef och 

medarbetare. För att bygga upp lojalitet i relationerna är det viktigt att chefen bidrar med stöd och 

vägledning (Lee, 2005). 

 

Den affektiva dimensionen i LMX och professionell respekt hade hög korrelation med varandra, 

samt hade båda medelstark korrelation med organisationsengagemang. Troligtvis förklarar de 

således samma varians i organisationsengagemang. Trots att den affektiva komponenten inte 

inkluderades i regressionen tycks den ha likvärdig betydelse för organisationsengagemanget som 

professionell respekt. Enligt definitionen av den affektiva dimensionen är denna helt skild från 

professionella aspekter och därmed bör dessa två dimensioner skiljas på (Dienesch & Liden, 1986). 

Med hänsyn till variablernas starka korrelation kan det dock ifrågasättas om dessa dimensioner 

verkligen går att skilja på i detta företag. Undersökningen indikerar att det strikt professionella och 

de personliga åsikterna om personen flyter ihop och påverkar varandra. Den höga korrelationen 

mellan den affektiva dimensionen och professionell respekt motiverar att det emotionella band en 

anställd har till sin närmsta chef hänger ihop med uppfattningen om chefens kompetens. Denna 

starka korrelation är ingenting som exempelvis Lee (2005) fann, som likaså undersökte 

organisationsengagemang med ett multidimensionellt mått av LMX. Detta samband kan därmed 

bero på faktorer som främst påträffas i den organisation som föreliggande studie har undersökt 

alternativt kan kritik väckas mot det svenska index av LMX som använts. På grund av att denna 

studie är en tvärsnittsstudie och inte experimentell är det inte möjligt att dra några kausala 

slutsatser om sambandet. Det kan därför antingen vara den professionella respekten som påverkar 

affektionen, eller affektionen som inverkar på den professionella respekten. Om den anställda 

upplever sin chef som kompetent kan det innebära personligt gillande. Likväl om medarbetaren 

tycker om sin chef som person, kan det resultera i mer positiv uppfattning om chefens 

yrkesmässiga kompetens. Det är möjligt att det är ett tvåvägssamband där båda komponenterna 

påverkar varandra. 

 

Den affektiva komponentens samband med organisationsengagemang tros enligt Bhal et al. (2009) 

förklaras av att denna komponent påverkar arbetstillfredsställelsen, vilket i sin tur påverkar 

organisationsengagemang. Arbetstillfredsställelse är ett positivt emotionellt tillstånd som 

reflekterar en respons på en jobbsituation (Locke, 1976). Den affektiva relationen till chefen är 

därmed betydelsefull för den anställdes generella upplevelse av sitt arbete. Om den emotionella 

relationen är god mellan parterna, om den anställde tycker om sin chef som person, främjar det en 

positiv syn på jobbsituationen och organisationen. Dessa positiva känslor för organisationen tros 

leda till ökat organisationsengagemang (Bhal et al., 2009). Medarbetarens beundran för sin chef, 

vilket innefattas i professionell respekt-dimensionen (Liden & Maslyn, 1998), har som tidigare 

nämnts samband med medarbetares tillfredsställelse med ledaren och organisationen (Butler, 

2009). Detta är en möjlig förklaring till hur professionell respekt påverkar 

organisationsengagemanget. Ökad grad av professionell respekt främjar med andra ord, liksom 

den affektiva dimensionen, en positiv inställning till organisationen, vilket som sagt tros främja 

organisationsengagemang (Bhal et al., 2009). 

 

Bidragskomponenten är den komponent som har starkast korrelation med 

organisationsengagemang och även störst egen förklarad varians av organisationsengagemang: det 

vill säga varians som inte är delad med de andra komponenterna. Komponenten korrelerar dock 

medelstarkt med de andra LMX-komponenterna och förklarar till viss grad samma varians i 
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organisationsengagemang som de övriga. Som tidigare nämnts är det inte möjligt att dra kausala 

slutsatser, alltså om bidragskomponenten påverkar organisationsengagemang eller tvärtom. Det är 

dels möjligt att sambandet innebär att en högre grad av organisationsengagemang bidrar till högre 

benägenhet att vilja prestera utöver sina ordinarie arbetsuppgifter. Det skulle kunna förklaras av 

att högre grad av organisationsengagemang skapar mer vilja att anstränga sig i arbetet (Yacobucci, 

2003), vilket resulterar i en högre prestation (Luchak et al., 2007). 

 

Det är också möjligt att sambandet innebär att det är just relationen till chefen, och hur mycket den 

anställda är villig att prestera just för sin chef, som påverkar relationen till organisationen och 

därmed viljan att prestera och vara involverad i organisationen. Det har visat sig att till vilken grad 

som den anställda sammanbinder sin närmsta chef med organisationen påverkar sambandet mellan 

LMX och organisationsengagemang (Eisenberger et al., 2010). Anställda ser sin chef som en agent 

av organisationen, och chefens beteende och uttalanden blir därmed generaliserade till 

organisationen. LMX mellan medarbetare och chef är därmed en relation som medarbetaren mer 

eller mindre generaliserar till sin relation med organisationen. Det kan förklara varför en högre 

vilja hos de anställda, att för sin chefs skull, prestera mer och anstränga sig för de gemensamma 

målen, har ett samband med organisationsengagemanget.  

 

Organisationsengagemang innefattar en vilja att prestera för organisationen och en vilja till 

involvering i organisationen och dess mål (Meyer & Allen, 1993). OCB, som innebär att den 

anställda är villig att prestera utöver sina ordinarie arbetssysslor för organisationens skull (Farh et 

al., 1990), kan även kopplas till bidragsdimensionen. OCB har som tidigare nämnt samband med 

organisationsengagemang (Jon, 2010) och bidragskomponenten omfattar motsvarande beteende 

men gentemot chefen istället för organisationen i stort. Medarbetare som bidrar mer blir mer 

uppskattade och uppmärksammande av sina chefer vilket stärker relationen (Gajendran & Joshi, 

2012). Detta kan även skapa en positiv synergieffekt att vilja bidra ännu mer och så vidare. Chefens 

respons och uppmärksamhet blir alltså en viktig komponent i sambandet. Att vilja anstränga sig 

för någon annans skull hänger ihop med att återgälda en tjänst och en upplevelse av rättvisa. Enligt 

Bhal et al. (2009) tros bidragsdimensionen hos medarbetarna påverkas av chefens villighet att 

bidra och göra något för medarbetarnas skull. Om chefen är villig att anstränga sig mer och utföra 

arbetsuppgifter som ligger utanför de ordinarie sysslorna för medarbetarens skull, är medarbetaren 

mer villig att göra detsamma gentemot chefen. Detta förklaras av en vilja till ett rättvist utbyte 

mellan parter (Adams, 1965; Murry, Sivasubramaniam, & Jacques, 2001).  

 

Med hänsyn till resultatet tycks det vara värdefullt att arbeta med att främja nivån av LMX överlag 

i organisationen för att öka organisationsengagemanget. LMX har ett positivt samband med 

tillfredsställandet av bland annat autonomi- och kompetensbehovet (Graves & Luciano, 2013). För 

att främja LMX kan det därmed vara värdefullt att se till dessa behov. Autonomibehovet utgörs av 

att individen kan se sig själv som initiativtagare till handlingar och en känsla av valfrihet (Deci & 

Ryan, 2000). Kompetensbehovet innefattar en önskan hos individen att känna sig kapabel och 

effektiv (Deci & Ryan, 2000). Till vilken nivå dessa behov blir tillfredsställda i arbetet beror på 

förutsättningar i arbetet (Deci & Ryan, 2000; Steers, 1977). Behovet av autonomi tillgodoses i en 

miljö där medarbetaren har möjlighet att styra sitt eget arbete, har frihet till eget initiativ och får 

vara involverad i organisationen och beslutsfattande som är av betydelse för individens 

arbetssituation (Baard, Deci, & Ryan, 2004; Deci, Eghrari, Patrick, & Leone, 1994). För att 

tillfredsställa behov av kompetens är positiv feedback, möjligheter och utmaningar i arbetet av 
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påverkan (Deci & Ryan, 2002; Reeve, 2009). Viktigt är att den positiva feedbacken som ges 

uppfattas av medarbetaren som informerande och bekräftande av deras kompetens, istället för att 

det uppfattas som en kontrollerande gest med avsikt att påverka deras beteende. 

 

Tillfredsställande av autonomi- och kompetensbehovet har även direkt påverkan på 

organisationsengagemanget (Ryan & Deci, 2000; Sheldon & Elliot 1998 & 1999). En möjlig 

förklaring till varför chefer skattade högre organisationsengagemang kan vara att chefer i större 

utsträckning har arbetsförhållanden som tillfredsställer dessa behov. Det är exempelvis troligt att 

chefer i högre grad får vara delaktiga i de beslut som tas samt har större frihet att styra sitt eget 

arbete, vilket som sagt främjar tillfredsställandet av autonomibehovet. Utöver detta har en chef 

troligtvis mer ansvar och större involvering i företaget, vilket hänger ihop med själva definitionen 

av organisationsengagemang (Meyer & Allen, 1990). En chef är generellt närmare företagets 

ledning rent hierarkiskt och får ofta där igenom en större möjlighet till påverkan. Detta skulle 

kunna bidra till att chefer upplever en större känsla av samhörighet med organisationen samt att 

organisationen får en större personlig betydelse. Detta är till stor del vad som utgör 

organisationsengagemang (Meyer & Allen, 1990). Chefer får också troligtvis mer kontinuerlig 

information om organisationens mål, policies och värderingar och kanske även i ett tidigare skede. 

Detta är per definition något som visat sig påverka organisationsengagemanget (Greenberg, 1994; 

Meyer & Allen, 1993; O’Reilly & Chatman, 1986). Det är möjligt att det som förklarar det högre 

organisationsengagemanget hos chefer kan vara faktorer som även kan införlivas i de övriga 

medarbetares arbete. Exempelvis fann Jermier och Berkes (1979) att en chef bidrar till större 

organisationsengagemang genom att låta medarbetarna vara mer delaktiga i beslutsfattande.  

 

Det finns endast svaga och nollkorrelationer mellan variabeln för chefskap och de andra variabler 

som mättes i enkäten som kön, ålder, anställningstid, anställningsform och LMX. Detta innebär 

att det inte går att utläsa något i det som studien mätt som kan förklara varför chefer uppvisar högre 

organisationsengagemang. Detta är något som inte är så välutforskat överlag och därmed råder 

svårigheter i att diskutera resultatet i förhållande till tidigare studier. Skillnaderna i resultatet har 

ovan diskuterats kopplat till arbetsrelaterade faktorer som förklarande variabler. Sambandet skulle 

däremot likaväl kunna bero på att de som rekryterades till chefspositionerna, fick dessa positioner 

på grund av ett högt organisationsengagemang. Hänsyn bör även tas till att fördelningen i denna 

variabel var ojämn vilket möjligtvis kan ha haft betydelse för de statistiska analyserna.  

 

I föreliggande studie uppmättes inga signifikanta samband mellan frekvensen i chefskontakt och 

organisationsengagemang. Det fanns även endast svaga samband mellan frekvensen i chefskontakt 

och LMX vilket gjorde att hypotes 2 och 3 inte bekräftades. Chefskontakten mättes med ett enda 

item för att minska komplexiteten. Som frågan var formulerad uppmätte den en mycket liten 

spridning vilket minskar möjligheten att undersöka samvariation med LMX- och 

organisationsengagemangsmåtten. Fairhurst (1993) och Mueller och Lee (2002) fann att 

kommunikationen i en dyad har visat sig vara positiv och stöttande i relationer med högt LMX 

men negativ och konfronterande när LMX är lågt. När kommunikationsfrekvensen ökar har det 

visats förstärka de positiva och fördelaktiga effekterna av en LMX-relation med hög kvalitet, 

medan mer frekvent kommunikation i en dyad med låg LMX förvärrar de negativa effekterna av 

låg LMX (Antonakis & Atwater, 2002; Kacmar, Witt, Zivnuska, & Gully, 2003). Att sambandet i 

föreliggande studie inte var starkare kan därmed ha berott på att det fanns en interaktionseffekt, 

där mer chefskontakt bara var positivt för organisationsengagemanget vid hög LMX. 
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En viktig komponent inom organisationsengagemang är benägenheten att stanna inom 

organisationen (t ex Butler, 2011). Eftersom individen psykiskt, och oftast även fysiskt, måste vara 

i det aktuella sammanhanget och viga tid och energi för att vara engagerad är det en omöjlighet att 

vara engagerad i allt, till och med mer än i några få sammanhang. Ett val kan således sägas vara 

inbyggt i definitionen av organisationsengagemang eftersom ingen individs resurser är oändliga. 

Frågan är hur mycket organisationsengagemang en organisation kan förvänta sig från individen 

vid anställning. Lön sägs inte vara tillräckligt för organisationsengagemanget (Meyer & Allen, 

1997). Lönen finns då endast för att garantera att individen gör sitt jobb enligt överenskommelse, 

men kan inte vidare styra individens känslor inför organisationen. Utöver LMX finns det 

naturligtvis mycket annat som har påverkan på organisationsengagemanget. Tidigare har arbets- 

och organisationsrelaterade faktorer berörts men det finns även personrelaterade faktorer som kan 

påverka organisationsengagemang. Det kan dels vara demografiska variabler och dels personlighet 

och värderingar (Mathieu & Zajacs, 1990). Vissa forskare menar att olika personer har olika stor 

“benägenhet” att uppleva organisationsengagemang (Lee, Ashford, Walsh & Mowday, 1992; 

Pierce & Dunham, 1987). Personliga variationer i förväntningar och hur väl personen passar för 

sitt jobb är också av betydelse (Meyer & Allen, 1997). Dock är dessa personligt relaterade samband 

inte konsekventa från studie till studie och det är svårt att säga hur mycket eller exakt de påverkar 

(Meyer & Allen, 1997).  

 

Metoddiskussion 

Den skala som använts i studien har översatts från engelska till svenska. Ett mätinstruments 

giltighet och tillförlitlighet kan förändras när den översatts från ett språk till ett annat eftersom 

skillnader i språkliga begrepp kan påverka instrumentets utformning och därmed dess mätning 

(Lincoln & Kalleberg, 1990). Efter att föreliggande studiers skalor översatts har de däremot 

validerats och testats igen, och reliabilitetsmätning i detta urval visar en Cronbachs  som möter 

kraven för allmän användning i forskning (Carmines & Zellers, 1979). Det finns som tidigare 

nämnt många olika definitioner av organisationsengagemang (Morrow, 1983). Då alla tidigare 

studier inte baserats på samma definition som har använts i föreliggande studie innebär det, enligt 

Meyer och Allen (1997), begränsningar i att tillämpa resultat från studier där andra definitioner av 

organisationsengagemang använts. I föreliggande studie kan det således väckas kritik mot 

huruvida de studier som inte använt sig av exakt samma definitioner av engagemang verkligen kan 

generaliseras till denna studie. Den definition som har använts i föreliggande studie är dock, som 

tidigare nämnt, en av de mest använda. Användandet av en annan definition skulle troligtvis 

innebära större begränsningar att tillämpa andra resultat inom organisationsengagemang. Kritik 

bör även lyftas åt att studien baserats på självrapporterade data vilket medför risk för att sambanden 

mellan variablerna påverkas av metodbias. 

 

Respondenterna har haft sin nuvarande chef under olika lång tid vilket kan ha inverkat på resultatet. 

Vissa har möjligtvis haft sin chef för kort period för att ha hunnit skaffa sig en riktig uppfattning. 

Samtidigt är det rimligt att nivån av LMX inte är hög innan relationen mellan medarbetare och 

chef direkt har utvecklats, vilket borde fångas av mätningen. Det är däremot möjligt att tidigare 

chef och dess relation med medarbetaren har haft påverkan på organisationsengagemanget. En 

respondent påpekade detta problem. Det hade därför varit fördelaktigt att mäta hur länge 

medarbetaren haft sin nuvarande chef och analysera det i förhållande till resultatet.  
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Om studien skulle replikeras finns det en del andra förhållanden hos undersökningsdeltagarna som 

enkäten med fördel kan ta hänsyn till. Exempelvis vore det fördelaktigt att ta hänsyn till hur mycket 

personen arbetar, vilket skulle kunnat ha påverkan på både LMX och organisationsengagemang. 

Överlag borde mätinstrumentet för kontakt med chefen vara mer omfattande för att fånga upp fler 

skillnader. Skillnader i frekvensen av kontakt, men framförallt om den känns positiv eller negativ. 

En möjlig interaktionseffekt, som tidigare nämnt, hade möjligtvis framträtt om variabeln mätts 

med ett index istället för endast en fråga. Exempel på index som kunde använts är Kacmars et al., 

(2003) skala som används i flera studier (t ex Gajendran & Joshi, 2012) eller Vidyarthis, Erdogans, 

Anands Lidens och Chaudhrys (2014) modifiering av samma skala. 

 

I föreliggande studie var svarsfrekvensen hos populationen låg. Det innebär risk att resultatet 

kunde ha blivit annorlunda med fler svarande. Svarsfrekvensen hade troligen kunnat bli högre om 

påminnelser hade skickats ut i kombination med att enkäten hade varit öppen för svarande fler 

dagar. Möjligtvis hade svarsfrekvensen även blivit större om inbjudan till enkäten hade skickats 

över mail istället för på intranätet samt riktats mot en viss grupp, eftersom en sådan inbjudan är 

mer personligt riktad. Att enkäten inte administrerades på detta sätt beror på att omständigheterna 

begränsade möjligheterna till detta. Att enkäten inte var öppen längre tid berodde på den strama 

tidsramen i kombination med att så pass många svarade redan i ett tidigt skede utan påminnelser. 

Stickprovet bedömdes vara tillräckligt omfattande (över 200 svar) för att kunna användas till 

någorlunda uppskattningar om resten av organisationen. Eftersom det var en specifik organisation 

som studerades är det dock inte möjligt att generalisera resultatet till andra organisationer. 

 

Många olika organisatoriska enheter, åldrar, deltagare med olika anställningstid och så vidare var 

representerade i urvalet, men bortfallet kan ändå delvis ha varit systematiskt. Exempelvis är det 

troligt att de medarbetare som är mest upptagna inte hade tid att svara. Att de är upptagna skulle 

kunna innebära att de är mycket engagerade i organisationen. Det skulle även kunna innebära att 

de är stressade. Individer som är arbetsrelaterat stressade, och därför inte svarat, borde enligt teori 

ha påverkat nivån av organisationsengagemang negativt om de deltagit. Detta eftersom lågt 

organisationsengagemang har samband med högre arbetsrelaterad stress (Begley & Czajka, 1993; 

Jamal, 1990; Ostroff & Kozlowski, 1992; Reilly & Orsak, 1991). Däremot är det inte säkert att 

tidsbrist och stress är en avgörande anledning till att fler inte deltog. Det skulle även kunna antas 

att en viss nivå av organisationsengagemang är en förutsättning för att svara på en enkät som är 

till för att i längden gynna företaget. En medarbetare som värnar om organisationens bästa lär 

betrakta det som viktigare att bidra till en undersökning. Det kan således vara möjligt att de allra 

minst engagerade medarbetarna inte velat bidra med sitt svar. Resultatet innehåller dock låga 

extremvärden vilket motbevisar detta. Sammanfattningsvis skulle ett deltagande från resten av 

organisationen kunnat påverka resultatet åt båda håll. Det råder svårigheter med att diskutera 

urvalets representativitet då information om hur populationen ser ut saknas.   

 

Det är väsentligt att uppmärksamma att LMX i föreliggande studie endast rymmer medarbetarens 

upplevda relation till chefen. Chefens upplevda relation till medarbetaren har inte innefattats vilket 

är en viktig aspekt av LMX, och bör finnas med för en fullständig bild (Greguras & Ford, 2006). 

Båda sidor är viktiga eftersom LMX reflekterar utbytet mellan parterna i en relation (Liden et al., 

1997). Föreliggande studies syfte var dock avsmalnat till att omfatta organisationsengagemang i 

förhållande till LMX utifrån medarbetarens perspektiv. Därmed fångar föreliggande studie hur 

ledarskapet hos cheferna påverkar medarbetarna, men inte hur medarbetarnas beteende och arbete 
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påverkar cheferna. Vidare studier skulle kunna undersöka chefernas perspektiv och om 

innehavandet av en chefsposition verkligen inverkar på organisationsengagemanget samt vilka 

faktorer i deras arbete som då är betydande för detta samband. Variabeln chefskontakt skulle även 

vidare kunna undersökas kvalitativt. Målet med detta skulle vara att skapa förståelse i upplevelsen 

av kontakten, vad som upplevs som positivt och negativt samt vilka konsekvenser det har för 

uppfattningen om, och relationen till chefen. 

 

Sammanfattningsvis talar resultatet för att LMX kan vara ett användbart koncept när det gäller att 

predicera organisationsengagemang. Sambandet med LMX bidrar till förståelsen av 

organisationsengagemang eftersom det styrker att relationer har en betydande roll. Detta funna 

samband ligger i linje med tidigare forskning (t ex Duchon et al., 1986; Kang et al., 2011). I 

föreliggande studie återfanns att medarbetarnas emotionella band till chefen och respekt för 

chefens kompetens är starkt kopplade med varandra. Att variablerna har ett uppseendeväckande 

starkt samband i detta urval kan bero på egenskaper hos den specifika organisationen, exempelvis 

organisationskultur. Den starka korrelationen kan innebära att det i organisationen generellt inte 

är tillräckligt för en chef att vara professionell och sköta sitt jobb. En personlig relation som känns 

positiv är av betydelse både för att som chef erhålla respekt och beundran, samt för att främja 

medarbetarnas organisationsengagemang. Likaså kan korrelationen innebära att det professionella 

intrycket påverkar den personliga relationen. 

 

Att de med chefsposition uppvisade starkare organisationsengagemang än övriga medarbetare 

antyder att det för organisationen är av betydelse att, i nuläget, främst fokusera på att utveckla 

organisationsengagemanget hos medarbetaren framför hos chefer. Denna upptäckt bidrar med att 

denna skillnad är något som är givande att forska vidare på då det är ett förhållandevis outforskat 

område. Cheferna kan påverka organisationsengagemanget hos medarbetarna genom sitt egna 

bidrag eftersom en chef som ställer upp för sina medarbetare får medarbetare som i större 

utsträckning gör detsamma för chefen (Adams, 1965; Bhal et al. 2009; Murry, Sivasubramaniam, 

& Jacques, 2001). Att chefen har stor betydelse stödjer Eisenbergers et al. (2010) tanke att den 

närmaste chefen blir som en representant för resten av organisationen och får ansvar för 

organisationsengagemanget genom det intryck han/hon ger av organisationen. Enligt denna 

undersökning tycks inte frekvensen i chefskontakt vara en betydande prediktor för 

organisationsengagemanget eftersom inget samband påträffades dem emellan. Utifrån 

föreliggande studie verkar kvaliteten i kontakten vara mer avgörande än frekvensen av kontakt, 

likväl för relationen som för organisationsengagemanget. Det hade givetvis kunnat dras mer 

tillförlitliga och nyanserade slutsatser om studien undersökt alla variabler som kan tänkas vara av 

vikt för organisationsengagemanget och inte bara några få. Det hade även varit fördelaktig om en 

högre svarsfrekvens hade uppnåtts då det skulle främjat urvalets representativitet för populationen.  

 

För att främja organisationsengagemanget på företaget är det betydelsefullt att arbeta med 

relationer mellan chefer och medarbetare, samt ta hänsyn till och utveckla de arbetsförhållanden 

som råder hos medarbetarna. Detta kan exempelvis göras utifrån autonomi- och 

kompetensbehoven, vilket har diskuterats i föreliggande uppsats. Vissa arbetsförhållanden som är 

vanligare för chefer kan vara främjande för organisationsengagemanget, vilket skulle kunna 

förklara varför chefer uppvisar ett högre engagemang. Däremot skulle dessa skillnader kunna bero 

på sådant som går att utveckla i arbetsförhållandena även hos medarbetare som inte besitter en 

chefsposition. 
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Bilaga 1 

 

Hej, 

 

 

Vi är två studenter som läser sista terminen på Stockholms universitets personalvetarprogram. 

Just nu genomför vi vår c-uppsats som handlar om engagemang i arbetet och chefernas betydelse 

för denna. I dialog med HR-chefen [namn] har vi utformat en enkät för att undersöka hur det ser 

ut för er som arbetar på [företaget]. Förutom att ge oss underlag till c-uppsatsen kan den ses som 

ett komplement till den medarbetarundersökning som tidigare genomförts. 

 

Enkäten tar endast några minuter att besvara och din medverkan är viktig för att vi ska få en 

tillförlitlig uppfattning om engagemanget i företaget. Samtidigt vill vi påpeka att deltagandet är 

helt frivilligt och anonymt, och ingen – vare sig inom eller utom [företaget] – kommer att få reda 

på vilka som deltagit och därmed inte heller kunna koppla några svar till en viss medarbetare 

eller chef. 

 

 

Du kommer till undersökningen genom att klicka på länken nedan: 

http://bit.ly/1hE2nDK 

 

 

Har du några frågor eller om du vill ta del av resultatet då studien är slutförd får du gärna höra av 

dig till oss. 

 

 

 

Tack på förhand! 

 

 

 

Vänliga hälsningar, 

 

 

Lisa Klockare 

likl0300@student.su.se 

Agnes Silvergran 

agsi5932@student.su.se 

  

http://bit.ly/1hE2nDK
mailto:likl0300@student.su.se
mailto:agsi5932@student.su.se
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Bilaga 2 

Engagemang och ledarskap 

Denna enkät handlar om engagemang i arbetet och uppfattning om ledarskap inom [företaget].  

 

Det är frivilligt att delta och du kan välja att avbryta din medverkan när du vill. Om du vill 

avbryta din medverkan är det bara att stänga ner fönstret till webbläsaren. Observera att inga svar 

sparas förrän du tryckt "skicka/submit" på sista sidan. På sista sidan kommer du även ha 

möjlighet att ge kommentarer till undersökningen. Din medverkan är anonym och alla svar 

behandlas konfidentiellt. Du startar enkäten genom att klicka dig vidare till nästa sida.  

 

Nedan följer några bakgrundsfrågor. 

 

* Obligatorisk fråga 

 

Kön * 

Man 

Kvinna 

Annat 

 

Ålder 

 

____________ 

 

Hur länge har du varit anställd på Tele2? * 

<6 mån 

6 mån-1 år 

2-4 år 

5-7 år 

>7 år  

 

Vad har du för anställningsform? * 

Tillsvidareanställning 

Projektanställning 

Provanställning 

Vikariat 

Timanställning/vid behov 

Annat:  

Vilken organisatorisk enhet jobbar du inom? * 

(t.ex. callcenter, butik, administration o.s.v.) 

 

_______________________________________ 

 

Besitter du en chefsposition? * 

Ja 

Nej 
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Hur ofta har du vanligtvis personlig kontakt med din närmaste chef? * 

Med personlig kontakt avses direkt kontakt mellan dig och din chef t.ex. face-to-face, 

mailkontakt, telefon eller annan kommunikationskanal. 

 

Varje dag 

Flera gånger i veckan 

En gång i veckan 

Ett par gånger i månaden 

Mer sällan 

_________________________________________________________________ 

 

Välj det alternativ till varje påstående som stämmer bäst in på dig mellan 1 (instämmer inte alls) 

och 7 (instämmer helt).  

 

1. Jag tycker om att berätta för vänner och bekanta att jag arbetar på [företaget] * 

Instämmer inte alls  1 2 3 4 5 6 7  Instämmer helt 

 

2. Jag har en stark känsla av samhörighet med [företaget] * 

Instämmer inte alls  1 2 3 4 5 6 7  Instämmer helt 

 

3. Det känns ofta som om [företagets] problem är desamma som mina egna problem * 

Instämmer inte alls  1 2 3 4 5 6 7  Instämmer helt 

 

4. [Företaget] har stor personlig betydelse för mig * 

Instämmer inte alls  1 2 3 4 5 6 7  Instämmer helt 

 

Frågorna nedan avser din närmaste chef. 

 

5. Jag tycker mycket om min chef som person * 

Instämmer inte alls  1 2 3 4 5 6 7  Instämmer helt 

 

6. Min chef är en sådan person som man skulle vilja ha som vän * 

Instämmer inte alls  1 2 3 4 5 6 7  Instämmer helt 

 

7. Det är mycket roligt att arbeta med min chef * 

Instämmer inte alls  1 2 3 4 5 6 7  Instämmer helt 

 

8. Min chef försvarar mitt arbete mot en överordnad, även utan fullständig kunskap om 

vilken fråga det gäller * 

Instämmer inte alls  1 2 3 4 5 6 7  Instämmer helt 

 

9. Min chef skulle försvara mig om jag blev ansatt av andra * 

Instämmer inte alls  1 2 3 4 5 6 7  Instämmer helt 

 

10. Min chef skulle försvara mig mot andra i organisationen om jag gjorde ett misstag * 

Instämmer inte alls  1 2 3 4 5 6 7  Instämmer helt 
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11. Jag gör arbetsuppgifter för min chef som ligger utanför vad vi kommit överens i vårt 

performance review samtal * 

Instämmer inte alls  1 2 3 4 5 6 7  Instämmer helt 

 

12. Jag är beredd att anstränga mig mer, utöver vad som normalt krävs, för att leva upp 

till min chefs mål för arbetet * 

Instämmer inte alls  1 2 3 4 5 6 7  Instämmer helt 

 

13. Jag har inget emot att arbeta det hårdaste jag kan för min chef * 

Instämmer inte alls  1 2 3 4 5 6 7  Instämmer helt 

 

14. Jag är imponerad av min chefs kunskaper i sitt arbete * 

Instämmer inte alls  1 2 3 4 5 6 7  Instämmer helt 

 

15. Jag respekterar min chefs kompetens och kunskaper i arbetet * 

Instämmer inte alls  1 2 3 4 5 6 7  Instämmer helt 

 

16. Jag beundrar min chefs professionella färdigheter * 

Instämmer inte alls  1 2 3 4 5 6 7  Instämmer helt 

 

 


