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Organisationsengagemang och självskattad produktivitet 

- betydelsen av engagerade medarbetare 
 

Elin Persson och Sanna Vuorenmaa 

 
Organisationsengagemang är en i forskningen vanligt förekommande 

arbetsattityd som visat sig ha inverkan på flera olika organisatoriska resultat.  

Ökad produktivitet är en av dessa faktorer. I denna studie åsyftas att 

undersöka huruvida organisationsengagemang korrelerar till självskattad 

produktivitet. Undersökningen genomfördes bland anställda i produktionen 

på ett medelstort industriföretag i Södermanland. Organisationsengagemang 

mäts ofta med instrumentet Organizational Commitment Questionnaire 

(OCQ), vilket även har tillämpats i denna studie. Självskattad produktivitet 

mättes med ett till den aktuella undersökningen konstruerat instrument. 

Dessa instrument kombinerades i en enkät som lämnades ut till 350 

personer. Resultaten visade en tendens till signifikant positiv korrelation 

mellan organisationsengagemang och självskattad produktivitet samt en 

tendens till negativ korrelation mellan organisationsengagemang och 

utbildningsnivå. För framtida forskning kan det vara relevant att ta fram 

metoder för att på ett framgångsrikt sätt mäta produktivitet i förhållande till 

organisationsengagemang för att belysa eventuella samband, då studien har 

låg reliabilitet gällande mätningen av självskattad produktivitet. 

 
Keywords: organizational commitment, self-rated productivity, OCQ, 

productivity workers 

 

 

Inledning 
 

Engagemang på arbetsplatsen är ett omdebatterat ämne inom psykologin. Inom forskningen 

benämns detta commitment (eng.), av vilket engagemang är den mest vedertagna 

översättningen för detta komplexa begrepp. Meyer och Herscovitch (2001) har gjort en 

genomgång av tidigare litteratur om engagemang på arbetsplatsen för att kunna framställa en 

mer generell modell. Som de nämner kan det konstateras utifrån många tidigare studier att 

individer utvecklar flera olika aspekter av engagemang till arbetet. Det kan handla om 

engagemang till både entiteter så som organisationer, yrken och föreningar, och beteenden 

som till exempelvis engagemang för att uppnå arbetsplatsens mål. Deras modell bygger på att 

engagemang bör ha en kärna oavsett kontext. De föreslår att engagemang ”is a force that 

binds an individual to a course of action of relevance to a target and can be accompanied by 

different mind-sets that play a role in shaping behavior” (s. 299, Meyer & Herscovitch, 2001). 

De ger exempel på olika tidigare definitioner av engagemang och menar att den röda tråden 

för dessa är att engagemang är en stabiliserande eller tillmötesgående kraft som riktar 

beteende. Bishop, Scott och Burroughs (2000) uppvisar även detta resultat i sin studie om 

engagemang inom arbetsteam. Den typ av engagemang som individen har påverkar dennes 

beteende. Där skiljer de sig dock från Meyer och Herscovitch, när de anser att resultatet av 

engagemanget är relaterat till hur stort stöd medarbetarna upplever att de har från olika källor. 

Ju mer stöd, desto större engagemang. Flera studier (t.ex. Ehrhardt, Miller, Freeman & Hom 

2011) kopplar social-exchange theory, förenklat att beteende är ett resultat av en 

utbytesprocess, till engagemang på liknande sätt som Bishop et al. (2000) har gjort. Dessa 
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resultat påvisar att typ av engagemang (både från den anställdes sida och från arbetsgivarens) 

påverkar vilket beteende som kan förväntas. Meyer och Herscovitch (2001) menar istället som 

tidigare nämnt att engagemang är relaterat till målet och då inte behöver betyda utbyte.  

Att det finns olika typer av engagemang på arbetet kan enligt Reichers (1985) förklaras med 

att en organisation för de allra flesta är en abstraktion som kan stå för en mångfald olika 

saker. Han menar att organisationen i verkligheten representeras av olika grupper som 

tillsammans utgör den, så som kollegor, kunder, chefer och andra tillhörande grupper och 

individer. Att vara medveten om de olika typerna eller källorna till engagemang bidrar till att 

förutse förändringar och hur de kommer att mottas menar han. Om en kommande förändring 

inom ett företag exempelvis kommer att innebära att kunderna som köper företagets produkter 

får en sämre vara kan det antas att de medarbetare som är engagerade i och tror på att ge 

kunden den bästa varan kommer att uppleva mindre engagemang och acceptans för de nya 

förändringarna. Meyer och Herscovitch (2001) menar att engagemang kan få individer att 

uppföra sig på sätt som utifrån kan tyckas strida mot deras egna intressen men som för 

individen är en del i något större, målet för deras engagemang.  

 

 

Organisationsengagemang 
 

Den typ av engagemang i arbetet som har fått störst uppmärksamhet är 

organisationsengagemang, vilket är en i forskningen vanligt förekommande arbetsattityd. 

Meyer och Herscovitch (2001) sammanfattar tidigare litteratur inom området och konstaterar 

att det råder oenighet om huruvida organisationsengagemang ska betraktas som en- eller 

multidimensionellt. De ledande för den endimensionella synen är Mowday, Steers och Porter 

(1979) och bland de mest omdiskuterade och som har genererat mest forskning inom den 

multidimensionella synen är Meyer och Allen med deras trekomponentmodell, enligt Meyer 

och Herscovitch (2001). Vid utformningen av det psykometriska instrumentet OCQ 

(Organizational Commitment Questionnaire) definierade Mowday et al. (1979) 

organisationsengagemang som den relativa styrkan i en individs identifiering med och 

involvering i en specifik organisation. Denna definition utmärks i sin tur av tre underliggande 

faktorer: 1) en stark övertygelse och acceptans kring organisationens mål och värderingar, 2) 

vilja att bidra med stora ansträngningar på organisationens vägnar och 3) en stark önskan om 

att förbli medlem i organisationen.   

En individ kan ses som lojal till en organisation genom att vilja stanna inom den tack vare 

att denne identifierar sig med organisationens mål (Swailes, 2002) men utifrån Mowdays et al. 

(1979) definition står organisationsengagemang för något utöver passiv lojalitet till en 

organisation. Det står istället för en aktiv förbindelse till organisationen och en fortlöpande 

process hos individen där denne är villig att ge av sig själv för att bidra till organisationens 

framgång (Mowday et al., 1979). Med denna definition ses organisationsengagemang som en 

endimensionell företeelse som baseras på affektiv tillgivenhet gentemot organisationen.  Med 

hjälp av OCQ mäts en individs allmänna engagemang till en organisation med ett enskilt 

värde. Vid mätning med hjälp av OCQ ger ett högt värde därför i första hand indikationer på 

hög acceptans av och känslomässig anknytning till organisationens mål (Mowday, 1998). 

Meyer och Allens (1993) trekomponentsmodell delar upp organisationsengagemang i tre 

delar. De benämner dessa som affektivt engagemang, (eng. affective commitment), 

engagemang baserat på kontinuitet (eng. continuance commitment) och normativt 

engagemang (eng. normative commitment). Affektivt engagemang åsyftar 

överensstämmandet mellan individens och organisationens mål och värderingar samt 

individens identifikation med och deltagande i organisationen, engagemang baserat på 

kontinuitet innebär en medvetenhet om förlusterna associerade med att lämna organisationen 
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samt behovet av trygghet och stabilitet och normativt engagemang innebär en känsla av 

förpliktelse att fortsätta anställningen. Att medarbetare stannar hos företag förklaras således 

genom att de med högt affektivt engagemang stannar för att de vill, de med högt engagemang 

baserat på kontinuitet stannar för att de behöver och att de med högt normativt engagemang 

stannar för att de upplever att de borde göra det. Enligt Meyer och Allen kan en individ 

uppleva olika grader av de tre komponenterna. Modellen har fått fortsatt stöd i vissa fall men i 

andra är den ifrågasatt (Meyer & Herscovitch, 2001). 

Relation till andra närliggande begrepp. Förhållandet mellan arbetstillfredsställelse och 

organisationsengagemang är ett grundligt utforskade område och visar positiva samband i de 

flesta fall (Kacmar, Carlson & Brymer, 1999). Högt organisationsengagemang indikerar ofta 

att individen även har hög tillfredsställelse gällande arbetsuppgifter, ledning och medarbetare, 

och med hög arbetstillfredsställelse är individen villig att ta åt sig extra arbetsuppgifter och 

arbeta mer än vad som vanligtvis krävs (Su, Baird & Blair, 2009), vilket är några faktorer som 

utmärker högt organisationsengagemang. I många studier fastslås att arbetstillfredsställelse är 

en föregångare till organisationsengagemang, men det finns även alternativa förklaringar där 

motsatsen föreslås (Mathieu & Zajac, 1990). Överlag har man slagit fast att 

organisationsengagemang och arbetstillfredsställelse som arbetsattityder skiljer sig åt på flera 

på flera plan (Mowday, 1979). Organisationsengagemang är mer omfattande och reflekterar 

individens affektiva reaktion mot organisationen som helhet, där betoning ligger på 

tillgivenhet till organisationen och dess värden. Arbetstillfredsställelse reflekterar individens 

reaktion på arbetet eller specifika aspekter av arbetet, med betoning på uppgifter och 

arbetsmiljö. Därför anses organisationsengagemang vara stabilt över tid och inte påverkas så 

mycket av dagliga händelser på arbetet. När organisationsengagemang väl har utvecklats, 

vilket vanligtvis sker över längre tid, krävs det mycket för att individen på allvar ska överväga 

sin tillgivenhet till organisationen som helhet. Som kontrast har arbetstillfredsställelse visat 

sig vara mycket mindre stabilt över tid, då det i hög grad påverkas av omedelbara reaktioner 

mot specifika händelser i arbetet (Mowday, 1979).   

Liknande positiva samband gäller även mellan organisationsengagemang och en individs 

involvering i arbetet. Det görs vanligtvis en distinktion mellan dessa, där involvering i arbetet 

definieras som individens tillgivenhet till sitt arbete, medan organisationsengagemang 

beskriver individens tillgivenhet till organisationen i stort (Matieu & Zajac, 1990). 

Indikationer finns dock på att vissa individer som har hög grad av involvering i arbetet 

uppvisar lägre grad av organisationsengagemang. Enligt Kacmar et al. (1999) är en möjlig 

förklaring på detta att individer som är mycket involverade i arbetet identifierar sig mer med 

sin profession än med organisationen som de är anställda hos. De upplever sig få positiv 

återkoppling från arbetet i sig (Kacmar et al. 1999).  

Enligt Furnham (2008) finns det flera olika teoretiska synsätt på organisationsengagemang, 

varav ett fokuserar på beteende hos individen. Med detta menas att engagemang kan 

konstateras ur allmänna handlingar hos individen som grundas i egen vilja, som att 

exempelvis frivilligt arbeta övertid. Ett annat sätt att belysa organisationsengagemang är ur ett 

utbytesperspektiv. Här gäller att positiva arbetserfarenheter under tiden för medlemskap i 

organisationen bygger upp engagemang hos de anställda. Till sådana erfarenheter räknas 

utmaningar och autonomi, medan faktorer som lön och arbetsförhållanden har visats sig spela 

mindre roll, särskilt när det gäller organisationsengagemang som baseras på affektiv 

tillgivenhet. Detta i enighet med Mowdays et al. (1979) definition där 

organisationsengagemang är mer än bara passiv lojalitet, utan i stället har stark koppling till 

individens emotioner och agerande.  Furnham (2008) menar dock att det även är viktigt att ha 

i åtanke att engagemang är en företeelse som delvis är beroende av individen själv och inte 

bara vad som händer på dennes arbetsplats. Vissa människor kan vara mer benägna att känna 

engagemang än andra, därav involverar de sig själva mer i organisationen, oavsett 
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arbetssituation. För ledningen i en organisation är det därför angeläget att försöka öka 

engagemanget hos samtliga medarbetare, genom att berika arbetet med inriktning på både 

företagets och arbetstagarnas intressen (Furnham, 2008). Mathieu och Zajac (1990) menar att 

individer med stort tillhörighetsbehov utvecklar starkare engagemang om organisationen 

erbjuder en stödjande arbetsmiljö, medan individer med höga prestationsmål blir mer 

engagerade i en konkurrensbetonad miljö.   

 

 

Organisationsengagemang och produktivitet 
 

Sett ur ett vidare perspektiv, är organisationsengagemang något som gynnar samhället i stort, 

då det följs av att fler arbetstagare stannar längre i samma företag och bidrar till ökad 

nationell produktivitet och kvalitet på utfört arbete (Mathieu & Zajac, 1990; Su, Baird & 

Blair, 2009). Organisationer vars ledning strävar efter högt engagemang hos sina medarbetare 

har visat sig vara konkurrenskraftiga gentemot andra då sådana strategier kan ge upphov till 

överlägsen ekonomisk avkastning (Mowday, 1998).  Pfeffer (ur Mowday, 1998) menar att 

organisationer som bedriver ett medarbetarcentrerat arbete har ett försprång i förhållande till 

andra, liknande organisationer som inte gör det samma. Detta på grund av att sådana 

strategier, till skillnad från exempelvis teknologi och produktutveckling, är svåra att 

efterlikna. Su, Baird och Blairs (2009) studie visar att medarbetare som utvecklat ett högt 

engagemang ofta blir högpresterande, tar åt sig fler arbetsuppgifter och förblir en stabil 

arbetskraft. Att medarbetarna uppvisar högt organisationsengagemang bör således vara viktigt 

för de flesta organisationer i och med dess potentiella inverkan på medarbetarnas prestation. 

Flera studier har visat positiva korrelationer mellan just organisationsengagemang och 

prestation i arbetet (Meyer et al., 1989; Su et al., 2009), vilket ofta ger upphov till ökad 

ekonomisk vinst.  Dock har Mathieu och Zajac (1990) slagit fast att det i forskningen behövs 

fler studier vars huvudfokus ligger på relationen mellan organisationsengagemang och 

arbetsprestation, då de studier som faktiskt visat på positiva samband haft att undersöka andra 

samband som huvudsyfte. De menar att de positiva samband som upptäckts dem emellan 

förefaller troligen påverkade av andra faktorer som exempelvis lönesättning.    

Den följd av högt organisationsengagemang som visat sig vara mest förutsägbar är låg 

personalomsättning och beteenden hos medarbetarna som kan kopplas till detta (Mathieu & 

Zajac, 1990). Organisationsengagemang har exempelvis högt samband med närvaro samt vilja 

att stanna inom organisationen, men lågt samband med intention att sluta, sen ankomst och att 

söka efter andra arbeten. Förenklat kan det beskrivas som att det är mycket mindre troligt att 

engagerade individer kommer att lämna organisationen än de som inte är engagerade (Meyer 

et al., 1989).   

Flera studier visar även på att organisationsengagemang påverkar medarbetarnas prestation, 

bland annat Reichers (1985) tidiga litteraturgenomgång och Graham och Nafukhos (2010) 

senare studie har påvisat detta resultat. En högre nivå av engagemang bidrar till att 

medarbetarna presterar bättre och råkar ut för mindre olyckor i arbetet.  Harter, Schmidt och 

Hayes (2002) har i sin studie visat att den totala tillfredsställelsen och medarbetarnas 

engagemang är positivt korrelerat till produktivitet. Deras resultat demonstrerade att företag 

över medianen på medarbetarnas engagemang hade 70 % mer framgångsrika resultat än de 

under medianen, på samma sätt som arbetslag över medianen hade dubbelt så stora 

framgångar gällande den totala prestationen än de under. De menar att både engagemang och 

tillfredsställelse hos medarbetarna är korrelerat till bra resultat för företag. Bishop et al. 

(2000) visar i sin studie att ett ökat engagemang inom teamet kan leda till en ökad prestation, 

men att förklaringen till detta även kan vara att de som arbetar och presterar väl tillsammans 

utvecklar ett större engagemang.  



5 
 

Att finna negativa konsekvenser av högt organisationsengagemang har visats sig vara svårt, 

vilket enligt Mathieu och Zajac (1990) kan bero på att detta område är förbisett inom 

forskningen. Vanligt förekommande negativa aspekter i arbetet visar vanligtvis negativ 

korrelation gentemot organisationsengagemang, arbetsrelaterad stress är ett sådant exempel 

(Reichers, 1985). De negativa konsekvenser av engagemang som uppvisats drabbar ofta 

individen personligen, inte organisationen i stort, enligt Mathieu och Zajac (1990). I deras 

meta-analys kring organisationsengagemang påvisades att högt engagemang kan leda till ökad 

stress i vissa situationer, till exempel när önskan om att prestera på arbetet, genom att arbeta 

övertid, krockar med önskan om att spendera tid med familjen. Något som också spekulerats 

kring är att högt organisationsengagemang skulle kunna leda till andra negativa konsekvenser 

hos individen, så som avstannande i karriären eller minskad personlig utveckling då individen 

känner ängslighet i för stora förändringar i den situation denne byggt upp engagemanget kring 

(Mowday et al., 1982, ur Mathieu & Zajac, 1990). 

 

 

Individuella skillnader 
 

När det kommer till vilka individuella faktorer som påverkar organisationsengagemang visar 

olika studier skilda resultat. När det föreligger chans till avancemang inom organisationen, 

finns det tendenser till att äldre medarbetare med många anställningsår bakom sig, uppvisar 

ett högre organisationsengagemang än vad yngre, nyanställda medarbetare gör (Su et al., 

2009). Detta på grund av att de äldre, mer erfarna medarbetarna är mer troliga att uppta högre 

positioner inom organisationen. Generellt sett visar studier på att medarbetare blir engagerade 

i en organisation om denna tillhandahåller möjligheter för utveckling, oavsett ålder. Att 

organisationsengagemang tenderar att vara högre hos äldre medarbetare har även visat sig 

bero på individens begränsade möjligheter att få ett annat jobb med stigande ålder, samt att 

medarbetarna under årens gång har berättigat sitt medlemskap i organisationen för sig själva 

(Mathieu & Zajac, 1990). Det ska dock poängteras att en del studier inte funnit något 

samband mellan ålder och organisationsengagemang (se exempelvis Kacmar et al., 1999). 

Bland annat i Reichers (1985) genomgång av tidigare litteratur på området och Westover, 

Westover och Westovers (2010) studie har det även framkommit att utbildning påverkar 

individers organisationsengagemang. Påverkan sker på så sätt att högre utbildning ger en lägre 

grad av organisationsengagemang. Westover et al. (2010) förklarar detta med att individers 

engagemang främjas om de upplever att deras kapacitet blir utnyttjad på arbetsplatsen. De 

som har en högre utbildning har antagligen också större valmöjligheter när det gäller 

anställning än de lågutbildade menar de och får därför mindre engagemang när de inte är lika 

starkt bundna till ett och samma företag. Ett resultat som motsäger de tidigare nämna är 

Eatons (2003) studie där den enda signifikanta kontrollvariabeln var om deltagarna arbetade 

på små företag. Eaton menar att detta är i linje med tidigare resultat och att mindre företag 

inte kan erbjuda samma trygghet som större och således medför minskat 

organisationsengagemang. Studien uppvisar med andra ord inte någon skillnad i ålder eller 

utbildning. Ingen av dessa ovannämnda studier har upptäckt någon signifikant skillnad mellan 

kvinnor och män i förhållande till organisationsengagemang. 

Även om individuella faktorer har visats sig ha viss inverkan på medarbetares 

organisationsengagemang, så finns det olika metoder för organisationsledningen att tillämpa 

för att främja och upprätthålla engagemanget. Okpara och Wynn (2008) har visat att ett etiskt 

klimat är en av de saker som bidrar till viktiga organisatoriska resultat och fördelaktiga 

attityder till arbetet. De menar att vidmakthållandet av ett gott etiskt klimat ökar 

medarbetarnas tillfredsställelse och engagemang till organisationen och att detta kan uppnås 

genom att belöna och uppmuntra etiskt beteende. En annan aspekt av ökat 
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organisationsengagemang är enligt Ehrhardt et al. (2011) att medarbetarna har tillgång till 

vidareutbildning. Dock är det enligt dem av yttersta vikt att utbildningen ses som begriplig. 

Om de utbildningar som finns uppfattas ge bra kunskaper ökar dessa medarbetarnas 

organisationsengagemang. Att uppnå bra utbildningar föreslår de kan ske genom feedback 

från de anställda, då det inte är säkert att de som utformar utbildningen ser likadant på den 

som mottagaren av den. Det finns fler exempel på att interventioner på arbetsplatsen inte 

enbart bör existera utan även uppfattas som användbara. Eaton (2002) menar att det är viktigt 

att företag har policys som underlättar för medarbetarna att kombinera arbets- och familjeliv 

och framförallt att de kan använda sig av dessa. Om de upplevs som användbara är detta 

positivt relaterat till produktivitet.  

Om företag ska uppnå långsiktigt bättre resultat och ökad produktivitet hos sina medarbetare 

behöver de sprida och förstärka viktiga organisatoriska värden och övertygelser. Detta 

kommer i slutänden att bidra till en starkare organisationskultur och mer engagerande 

medarbetare menar Westover et al. (2010). De visar även på att medarbetare som har ett högt 

organisationsengagemang är mer motiverade och nöjda än de som funderar på att byta 

arbetsplats, som är en av faktorerna för ett lågt organisationsengagemang. För att i framtiden 

stärka sin organisation menar de att företag behöver överväga de beslut som ska fattas och 

rekryteringar som ska göras så att de stämmer överrens med hur de vill utveckla sin 

organisation. Att anställa medarbetare som tror på organisationens värderingar och mål eller 

som har stor passion för sitt arbete skapar högre organisationsengagemang.  

 

 

Syfte 
 

Efter bearbetning av litteraturen inom detta forskningsområde framkommer det vissa 

kunskapsluckor kring relationen mellan organisationsengagemang och arbetsprestation. Det är 

ännu inte tydligt hur engagemang inverkar på prestation i arbetet. En av dessa luckor berör 

förhållandet mellan organisationsengagemang och produktivitet. I denna studie betraktas 

produktivitet vara en del av arbetsprestation, då att prestera i yrken som innefattar produktion 

av materiella ting innebär att vara produktiv. Därför läggs fokus på detta förhållande, där 

produktivitet begränsas till självskattad produktivitet, för att kunna mätas på individnivå. 

Detta ska genomföras med en kvantitativ mätning för att undersöka om det förekommer en 

korrelation mellan organisationsengagemang och självskattad produktivitet. Tidigare studier 

har visat motsägande resultat gällande individfaktorer som inverkar på 

organisationsengagemang. Exempel på detta är ålder och utbildningsnivå, som båda har visat 

sig ha, men även inte ha, någon betydelse för graden av organisationsengagemang hos en 

individ. Därför inkluderas även kontrollvariabler av detta slag i denna studie. 

Organisationsengagemang har i många studier visat sig vara en av de viktigaste faktorerna för 

en framgångsrik företagsverksamhet varefter denna studie är angelägen då den syftar till att 

öka förståelsen kring betydelsen av engagerade medarbetare. 

 

Hypoteser:  

1) Individer som uppvisar högt organisationsengagemang har även en hög självskattad 

produktivitet.  

2) Graden av organisationsengagemang påverkas av individfaktorerna ålder, antal år i 

företaget och utbildningsnivå. Högre ålder och antal år i företaget antas ge högre engagemang 

medan högre utbildningsnivå antas ge lägre engagemang.  
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Frågeställningar: 

1) Hur stor del av variationen i individers organisationsengagemang beror på 

individfaktorerna ålder, antal år i företaget och utbildningsnivå? 

2) Hur stor del av variationen i individers självskattade produktivitet beror på 

individfaktorerna ålder, antal år i företaget och utbildningsnivå? 

 

 

Metod 
 

Deltagare 
 

Deltagarna i denna studie var totalt 122 personer sysselsatta i produktionen på ett medelstort 

industriföretag i Södermanland. Dessa valdes ut på grund av att deras arbetsuppgifter 

innefattar produktion av materiella ting, då produktivitet är enklast att förstå i förhållande till 

detta. 350 enkäter delades ut, vilket innebär ett bortfall på 68 %. Medelåldern på deltagarna 

var 38 år och av dessa hade 73.8 % högst gymnasieutbildning medan 12.3 % hade 

eftergymnasial utbildning. Antal anställningsår i företaget var i snitt 12.47 år.  

 

 

Material 
 

Undersökningen är baserad på en enkät med två skalor med 15 respektive fem påståenden 

samt fyra bakgrundsvariabler. De bakgrundvariabler som efterfrågades var ålder, antal år i 

företaget, avdelning och utbildning.   

Mätinstrumentet som användes för att mäta organisationsengagemang var Organizational 

Commitment Questionnaire (OCQ), vilket är ett väletablerat instrument som använts flitigt i 

forskningssammanhang (α = 0.82-0.93, Mowday et al., 1979). Då det inte finns en komplett 

svensk översättning av OCQ, har författarna gjort en egen översättning. För att minimera 

felaktiga översättningar genomfördes även en tillbakaöversättning, med hjälp av en person 

med engelska som modersmål. Exempel på påståenden var: ”Jag är beredd att arbeta mer än 

vad som normalt förväntas av mig för att bidra till denna organisations framgång”, ”Jag 

känner väldigt lite lojalitet till denna organisation” och ”Jag anser att mina värderingar och 

organisationens värderingar är mycket lika varandra”. Svarsalternativen bestod av en 

ickenumrerad sjugradig Likertskala, från ”Instämmer inte alls” till ”Instämmer helt”. Ett 

medelvärdesindex för denna skala användes, Cronbach’s alpha 0.88. 

För att mäta självskattad produktivitet utformade författarna ett eget instrument . Frågorna i 

instrumentet grundades i förefattarnas förkunskaper om den för undersökningen aktuella 

verksamheten. Förkunskaperna erhölls genom två mindre intervjuer och ett studiebesök innan 

undersökningen genomfördes. För att testa reliabiliteten i detta instrument utfördes ett 

pilottest med elva deltagare, vilket gav ett Cronbach’s alpha på 0.89. Instrumentet bestod av 

följande fem påståenden: ”Den senaste månaden har jag bidragit till att produktionen på min 

avdelning blivit som förväntat”, ”Om jag hade stannat hemma under hela den senaste 

månaden hade det producerats färre enheter på min avdelning”, ”När jag jämför min 

arbetsinsats med mina kollegors, under den senaste månaden, är den bättre än de flestas”, 

”Under den senaste månaden känner jag mig mycket nöjd med den mängd enheter jag har 

producerat” och ”Jag tror att mina kollegor ser mig som mindre produktiv under den senaste 

månaden, än genomsnittet på arbetsplatsen”. Det sista av påståendena var ett reversed item. 

Svarsalternativen för denna skala var de samma som för OCQ, det vill säga en ickenumrerad 

sjugradig Likertskala, från ”Instämmer inte alls” till ”Instämmer helt”. Även för denna skala 

användes ett medelvärdesindex, Cronbach’s alpha 0.57. 
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Procedur 
 

För att inhämta bakgrundsinformation om verksamheten genomfördes två mindre intervjuer 

med en produktionschef och en produktionsmedarbetare. Detta i syfte att få reda på hur 

företaget mäter produktivitet samt få indikationer på hur medarbetarna ser på sin egen 

produktivitet. Efter kontakt med företagets personalchef gavs tillåtelse att dela ut enkäter. När 

tillåtelse givits gjordes dessutom ett studiebesök i produktionen för att författarna själva skulle 

få en inblick i hur det dagliga arbetet fungerar. Enkäter delades ut i personalens uppehållsrum 

runt om på företaget, där även insamlingslådor placerades ut. Deltagarna informerades om 

studiens syfte via ett försättsblad till enkäten, där information fanns om frivillighet att delta 

och att svaren behandlas konfidentiellt. Med hjälp av företagskontakten gick en påminnelse ut 

efter cirka två veckor. Efter tre veckor samlades lådorna in och enkäterna databearbetades.   

 

 

Databearbetning 
 

För att besvara studiens hypoteser utfördes test av den inre reliabiliteten (Cronbach’s alpha) 

och interkorrelationer (Pearsons koefficienter). Regressionsanalys utfördes för att besvara 

frågeställningarna. Tester och analyser genomfördes med hjälp av statistikprogrammet SPSS 

Statistics 19 (Pallant, 2010). För att öka antalet deltagare som kunde inkluderas i analysen 

användes avrundade medelvärden för de individer som saknade värden för variablerna ålder 

och antal år i företaget. 16 värden ersattes i variabeln ålder och tolv värden ersattas i variabeln 

antal år i företaget. Detta utfördes även för de tre saknade värden i skalan för att mäta 

organisationsengagemang.      

 

 

Resultat 
 

I Tabell 1 besvaras hypotes 1 och 2. Interkorrelationer kontrollerades med Pearsons 

koefficienter. Den genomsnittliga åldern bland deltagarna var 38.35 år och de har varit 

anställda vid företaget 12.47 år i snitt. Ingen av dessa variabler var signifikant korrelerat till 

vare sig organisationsengagemang eller självskattad produktivitet. Deltagarnas 

utbildningsnivå uppvisade dock ett svagt negativt samband med organisationsengagemang 

med tydlig tendens till statistisk signifikans (p = 0.055). Detta betyder att individer med högre 

utbildningsnivå uppvisade något mindre engagemang. 73.8 % av deltagarna hade högst 

gymnasial utbildning och 12.3 % hade eftergymnasial utbildning. Självskattad produktivitet 

hade en svag positiv korrelation mot organisationsengagemang med tendens till statistisk 

signifikans (p = 0.095), vilket betyder att individer med högre organisationsengagemang 

skattade sig egen produktivitet något högre. Medelvärdet för deltagarnas 

organisationsengagemang var 4.14 och för självskattad produktivitet 5.35, mätt på en 

sjugradig skala. 
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Tabell 1. Deskriptiv statistik 

Variabel M Sd 1 2 3 4 5 

1. Ålder 38.35 10.74 n/a     

2. År i företaget 12.47 9.48  .65** n/a    

3. Utbildning (gymn./e.gymn)
a
 73.8/12.3

b 
- .01 -.11 n/a   

4. Organisationsengagemang 4.14 1.04 -.07 .04 -.16* .88  

5. Självskattad produktivitet 5.35 1.02 -.02 -.08 -.12  .12* .57 
Not. Cronbach’s alpha i diagonalen 

* Korrelationen har tendens till statistisk signifikans (p < 0.1, ensidig prövning) 

** Korrelationen är signifikant på 0.05 nivån (ensidig prövning) 

a. Utbildning; Högst gymnasium=0, Eftergymnasial=1 

b. Angivet i procent 

 

Tabell 2 visar resultatet av regressionsanalysen som genomfördes för att besvara 

frågeställning 1. Antal anställningsår i företaget och utbildningsnivå uppvisade svaga positiva 

samband med organisationsengagemang, medan ålder uppvisade ett svagt negativt samband. 

De tre variablerna förklarade tillsammans 4 % av variationen men modellen uppvisade inte 

statistisk signifikans (F3,101= 1.56 p > 0.1). Det går inte att predicera graden av 

organisationsengagemang med hjälp av bakgrundsfaktorerna ålder, antal år i företaget och 

utbildningsnivå.  

 

Tabell 2. Regressionsanalys för organisationsengagemang 

Variabel Organisationsengagemang 

   β 

Ålder -.17 

År i företaget .15 

Utbildningsnivå .14 

F 1.56 

(df) (3, 101) 

R
2 

.04 
* p < .05 

 

Tabell 3 visar resultatet av regressionsanalysen som genomfördes för att besvara 

frågeställning 2. Antal anställningsår i företaget och utbildningsnivå uppvisade svaga negativa 

samband med självskattad produktivitet, medan ålder uppvisade ett svagt positivt samband. 

De tre variablerna förklarade tillsammans 2 % av variationen men modellen uppvisade inte 

statistisk signifikans (F3,101= 0.80 p > 0.1). Det går inte att predicera graden av självskattad 

produktivitet med hjälp av bakgrundsfaktorerna ålder, antal år i företaget och utbildningsnivå.  

 

Tabell 3. Regressionsanalys för självskattad produktivitet 

Variabel Självskattad produktivitet 

   Β 

Ålder .12 

År i företaget -.11 

Utbildningsnivå -.13 

F .80 

(df) (3, 101) 

R
2 

.02 
* p < .05 
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Diskussion 
 

Studiens syfte var att undersöka samband mellan organisationsengagemang och produktivitet 

samt att undersöka huruvida vissa individuella faktorer inverkar på graden av engagemang. 

Ytterligare ett syfte var att undersöka hur stor del av variationen i engagemang och 

självskattad produktivitet som kan förklaras av ålder, antal anställningsår och utbildningsnivå. 

Tendens till signifikanta samband uppvisades mellan utbildningsnivå och 

organisationsengagemang (p = 0.055) samt mellan organisationsengagemang och självskattad 

produktivitet (p = 0.095).  

Organisationsengagemang mättes på individnivå med hjälp av det etablerade instrumentet 

OCQ. För att möjliggöra mätning av produktivitet på individnivå riktades studien mot 

självskattad produktivitet. Med hjälp av fem påståenden gällande den egna arbetsinsatsen fick 

deltagarna skatta sin produktivitet i arbetet på en sjugradig skala. Detta resulterade i ett 

medelvärde på 5.35, och medelvärdet för deltagarnas organisationsengagemang var 4.14. Inga 

signifikanta korrelationer mellan ålder och organisationsengagemang eller år i företaget och 

organisationsengagemang uppvisades, därför går studiens hypoteser kring de 

individfaktorerna inte att bekräfta. De svaga korrelationer som uppvisades dem emellan får 

därför anses bero på slumpen, vilket orsakar att det inte går att slå fast att den mycket svaga 

korrelationen mellan till exempel ålder och organisationsengagemang skulle tyda på någon 

skillnad i engagemang hos en ung individ jämfört med en äldre individ. Ett resultat som vid 

signifikans skulle ha dementerat delar av hypotes två. Högre utbildningsnivå har en svag 

negativ korrelation (-.16) gentemot organisationsengagemang och uppvisar en tendens till 

statistisk signifikans (p < 0.1). Detta betyder att individer med högre utbildning tenderar att 

känna lägre grad av engagemang än de med lägre utbildning. Detta stöder hypotesen om på 

vilket sätt utbildningsnivå påverkar organisationsengagemang. Det överensstämmer även med 

Westovers et. al (2010) studie där detta förklaras med att medarbetares engagemang främjas 

om de upplever att deras kapacitet blir utnyttjad, vilket kanske kan vara svårt för 

organisationen att uppnå då denna studies deltagare har liknande arbetsuppgifter. Detta 

innebär att en medarbetare som har eftergymnasial utbildning utför samma eller liknande 

arbetsuppgifter som många andra medarbetare vilka endast har högst gymnasieutbildning. 

Upplevelsen av att kapaciteten hos de högutbildade individerna tas vara på kan härmed tänkas 

minska. Högutbildade medarbetare har även större valmöjligheter när det gäller att få 

anställning och är därför inte lika starkt bundna till organisationen (Westover et al., 2010).  

Självskattad produktivitet påvisade en svag positiv korrelation (.12) gentemot 

organisationsengagemang, med tendens till statistisk signifikans (p < 0.1), vilket ger ett visst 

stöd i förväntad riktning åt hypotesen individer som uppvisar högt organisationsengagemang 

har även en hög självskattad produktivitet. Flera studier har visat att engagemang är positivt 

korrelerat till produktivitet (t.ex. Gramham & Nafukhos, 2010; Harter et al., 2002) vilket 

innebär att organisationer vars medarbetare har hög grad av organisationsengagemang bidrar 

till framgångsrika resultat för produktionen. I enighet med Mowdays et al. (1979) definition 

av organisationsengagemang är detta inte särskilt förvånande, då engagerade individer har en 

stark önskan om att fortsätta vara medlemmar i organisationen för vilket ett väl utfört arbete 

kan räknas till en av förutsättningarna. I denna studie har individer med ett högre engagemang 

även skattat sin egen produktivitet något högre vilket således överensstämmer med tidigare 

forskning. Detta resultat pekar på vikten av engagerade medarbetare inom en organisation, då 

dessa individer presterar bättre på organisationens vägnar, uppvisar större 

arbetstillfredsställelse och är villig att arbeta mer än vad som vanligtvis krävs (Su et al. 2009). 

Ju fler medarbetare som uppvisar högt organisationsengagemang desto lägre grad av intention 

att sluta bland de samma, vilket också bidrar till att produktivitetsnivån blir mer stabil över tid 
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(Mathieu & Zajac, 1990). Denna studies korrelationer var dock inte tillräckligt starka för att 

kunna konstatera att så är fallet för den aktuella verksamheten.   

Variabeln kön har uteslutits i undersökningen. Detta har skett medvetet då förkunskaper gett 

information om att det återfinns ytterst få kvinnor i produktionen på det valda företaget och att 

de med stor sannolikhet skulle ha känt sig utpekade om de varit tvungna att uppge kön. För att 

inte riskera en lägre svarsfrekvens har variabeln valts att uteslutas. Även litteratursökningen 

har till viss mån bidragit till detta val, då inga vedertagna skillnader mellan kvinnor och män 

har uppmätts när det gäller organisationsengagemang (t.ex. Eaton, 2003; Kacmar et al., 1999; 

Mathieu & Zajac, 1990; Su, Baird & Blair, 2009).  

Att besvara frågeställning ett (hur stor del av variationen i individers 

organisationsengagemang beror på individfaktorerna ålder, antal år i företaget och 

utbildningsnivå?) blir mycket osäkert då modellen för regressionsanalysen inte uppvisar några 

signifikanta resultat. Det går alltså inte att predicera graden av organisationsengagemang med 

hjälp av ålder, år i företaget eller utbildningsnivå. Tillsammans förklarar de endast 4 % av 

variationen. Att modellen inte nådde statistisk signifikans kan med stor sannolikhet förklaras 

av den låga svarsfrekvensen. Även om signifikans uppnåtts hade det troligtvis visat att det 

finns mycket annat som har betydelse för en individs organisationsengagemang. Anledningen 

till att regressionsanalysen endast har ett steg och inte två där självskattad produktivitet 

inkluderats är att författarna anser det orimligt att hög självskattad produktivitet skulle vara en 

förutsättning för engagemang. Att anse sin egen arbetsinsats som mycket god behöver inte 

vara förenat med engagemang gentemot organisationen, många individer är måna om att 

prestera i arbetet av helt andra orsaker, till exempel för goda referenser, möjlighet till 

avancemang eller kanske av mer triviala orsaker som att göra intryck på kollegor. 

I tabell 3 presenteras regressionsanalysen för självskattad produktivitet och hur stor del av 

variationen som kan bero på individfaktorerna ålder, antal år i företaget och utbildningsnivå. 

Endast 2 % av variationen i självskattad produktivitet kan förklaras med hjälp av dessa 

faktorer, men resultatet är inte signifikant. I likhet med regressionsanalysen för 

organisationsengagemang går det inte att med säkerhet besvara den tillhörande 

frågeställningen. Frågeställning två kan då inte anses få ett tillförlitligt svar. Detta kan som 

tidigare nämnt bero starkt på den låga deltagarfrekvensen, vid ett större antal deltagare kunde 

möjligtvis ett signifikant resultat ha uppnåtts. Denna regressionsanalys skulle kunna ha haft 

två steg i och med föregående argumentation om orsaksförhållandena mellan 

organisationsengagemang och självskattad produktivitet men författarna har valt att göra 

analyserna utefter samma kriterier och testa de två mot samma bakgrundsvariabler.  

Värdet för organisationsengagemang (4.14) får räknas som varken högt eller lågt, då värdet 

4 enligt Mowday et al. (1979) är mittpunkten på den sjugradiga Likertskalan. Detta kan 

jämföras med tidigare studiers medelvärdesresultat. I Mowdays et al. (1979) studie uppvisade 

yrkesgruppen mekaniker ett medelvärde för engagemang på 4.4 och ledare inom bilföretag ett 

medelvärde på 5.3. I Kacmars et al. (1999) studie där organisationsengagemang mättes hos 

ledare var medelvärdet 3.83. Utefter Mowdays et al. (1979) beskrivningar kring följder av 

organisationsengagemang skulle denna studies medelvärde för organisationsengagemang 

kunna innebära att medarbetarna överlag förmodligen inte strävar så mycket efter extra 

ansträngningar på organisationens vägnar, utan snarare endast gör det de måste för att få 

arbetet att fungera. Det neutrala värdet kan även innebära att medarbetarna visserligen 

accepterar organisationens mål och värderingar, men är kanske inte särskilt övertygade eller 

anser dem stämma helt överens med de egna. Hos individer med högt 

organisationsengagemang finns en stark önskan om att försätta vara medlem i organisationen 

(Mowday et al., 1979), vilket här i stället skulle kunna tolkas som att de flesta medarbetare 

kanske inte strävar efter att få ett nytt jobb men inte heller är fullt tillfredsställda med sin 

nuvarande arbetssituation. Det skulle kunna tolkas som att medarbetarna är ganska likgiltiga 
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inför organisationen de arbetar för, vilket betyder att vid erbjudande om annat jobb med 

liknande arbetsuppgifter finns det förmodligen en del individer som skulle överväga detta. 

Med lägre grad av engagemang känner individen ingen särskild tillgivenhet till organisationen 

i stort varvid detta resultat skulle kunna innebära en, som tidigare nämnt, likgiltighet gentemot 

organisationen och att medarbetarna sköter sitt arbete utefter de krav som ställs på dem, 

varken mer eller mindre.  

Genom tillämpning av OCQ är sannolikheten att deltagarnas organisationsengagemang 

mätts på ett tillfredsställande sätt naturligtvis hög, då detta instrument är väletablerat och har 

använts flitigt i forskningssammanhang de senaste 30 åren. Dessutom testades den inre 

reliabiliteten hos instrumentet med Cronbach’s alpha, vilket som tidigare nämnt gav det 

tillfredsställande värdet 0.88. Huruvida resultatet för deltagarnas organisationsengagemang är 

generaliserbart gentemot andra organisationer av liknande slag kan dock ifrågasättas, då 

instrumentet mäter engagemang för en specifik organisation, där särskilda förhållanden råder. 

Att uppnå högt organisationsengagemang hos sina medarbetare fordrar medarbetarcentrerade 

strategier som är svåra att efterlikna (Pfeffer, ur Mowday, 1998) och denna organisations 

neutrala värde på engagemang hos medarbetarna är därför med stor sannolikhet inte direkt 

generaliserbart till andra tillverkningsindustrier, då dessa kan ha helt skilda strategier gällande 

mål, värderingar och medarbetarpolitik. Däremot kan resultatet som påvisar korrelation 

mellan utbildningsnivå och organisationsengagemang tänkas vara generaliserbart då det inte 

berör en specifik organisation. 

Ett av de ursprungliga syftena med studien var att jämföra deltagarnas självskattade 

produktivitet med den faktiska produktiviteten på företaget. Detta skulle göras genom att ta 

den genomsnittligt skattade produktiviteten per avdelning och sedan jämföra den med 

produktivitetsresultaten. De fem påståenden var utformade så att deltagarna skulle besvara hur 

de såg på sin egen produktivitet den senaste månaden, för att möjliggöra en jämförelse med 

företagets produktivitetsstatistik för samma månad. Efter insamlingen av materialet framkom 

det dock att allt för få deltagare av de 122 svarande hade besvarat frågan om vilken avdelning 

de arbetar på. Detta medförde att det på flera avdelningar var färre än fem representanter och 

att endast en avdelning hade ett tillräckligt antal representanter för att kunna räkna ut 

genomsnittligt värde för självskattad produktivitet. Att göra en jämförelse skulle då ha visat 

sig meningslös och utan statistiskt värde. Det går endast att spekulera i varför frågan om 

avdelning var den minst besvarade i enkäten, men ett skäl kan vara att vissa deltagare inte 

ville att deras svar skulle förknippas med den avdelning som de arbetar på och på så sätt 

kunna ge konsekvenser för deras arbetssituation.  

 

 

Reliabilitet och validitet 
 

Då författarna valt att konstruera ett eget instrument till följd av icke lämpliga befintliga 

instrument som mäter självskattad produktivitet, har detta fått vissa konsekvenser. De fem 

påståendena som utformats är speciellt anpassade till den undersökta verksamheten, där de 

anställa arbetar i direktkontakt med produktionen och ständigt är medvetna om aktuella 

produktionsmål. Detta innebär att instrumentet ej är generaliserbart till andra studier med 

företag och anställda som inte delar samma förhållanden. För att testa den inre reliabiliteten i 

instrumentet utfördes en pilotstudie där elva deltagare fick besvara de fem påståendena. Detta 

test var framgångsrikt och visade ett Cronbach’s alpha på 0.896, vilket räknas som ett gott 

resultat. Deltagarna i pilottestet hade dock inte samma typ av produktionsarbete som 

deltagarna i huvudstudien och detta kan ha varit en av de bidragande orsakerna till att 

reliabiliteten av instrumentet skilde sig i så stor grad. Testet av Cronbach’s alpha i 

huvudstudien gav ett resultat på 0.57, vilket är undermåligt. Ett annat skäl till den stora 
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variansen kan vara den lilla urvalsgruppen till pilottestet, med fler deltagare hade den kunna 

visa ett mer riktigt resultat i förhållande till huvudstudien. En försvårande faktor när det gällde 

utformningen av instrumentet var den knapphändiga informationen om att mäta produktivitet 

och då speciellt självskattad sådan, vilket bidrog till att väldigt lite material fanns att utgå 

ifrån. Det av författarna egenkonstruerade instrumentet bidrar alltså till starkt ifrågasättande 

av studiens generella reliabilitet, då detta dels är ett instrument konstruerat endast för denna 

studies syfte och vinklat till en viss typ av verksamhet. Instrumentet kan därför inte anses vara 

tillförlitligt. De resultat som grundas i värdena för självskattad produktivitet kan därför inte 

anses vara reliabla och dess externa validitet får bedömas som oacceptabelt låg.  

Studien har utsatts för flertalet hot mot validiteten. Systematiska felkällor har 

uppmärksammats då en betydande del av deltagarna valt att inte ange information gällande 

bakgrundsvariablerna. I vissa fall kunde detta ersättas med medelvärdesindex men gällande 

utbildningsnivå och avdelning gick detta inte att genomföra. Dessa felkällor kan bero på att 

vissa deltagare uppfattat känslan av identifierbarhet större om dessa valt att fylla in enkäterna 

fullständigt. Detta försökte författarna undvika genom förslutna svarslådor och försäkran om 

att materialet skulle komma att behandlas konfidentiellt, vilket dock inte fick genomslag hos 

alla deltagare. Det höga deltagarbortfallet kan tänkas ha flera orsaker. Målgruppen arbetar i 

skift i en relativt bullrig och krävande miljö, vilket kan ha försvårat att informationen om att 

enkäter fanns att besvara nått ut. Produktionspersonal i en tillverkningsindustri kan även 

tänkas vara en svår målgrupp att vända sig till som deltagare i en enkätstudie. Detta på grund 

av svårigheter att få dem att uppmärksamma enkäterna samt eventuellt ovilja att lägga frivillig 

tid på att besvara en enkät. Målgruppen är dessutom anställda i en föränderlig bransch där 

vissa tider är mer gynnsamma än andra, och författarna har fått indikationer på att just i detta 

skede rådde visst missnöje runt om i verksamheten, vilket kan ha påverkat individernas vilja 

att medverka i en undersökning. Om undersökningen genomförts vid en för medarbetarna mer 

gynnsam tidpunkt, kunde svarsfrekvensen tänkas ha blivit högre. Deltagarna till studien 

valdes ut efter ett ändamålsenligt urval då ett fullständigt slumpmässigt urval inte var möjligt 

med tidsramen för undersökningen. Detta urval får enligt författarna räknas som representativt 

för industriarbetare i direktkontakt med produktionen i medelstora företag. Mätning av 

organisationsengagemang är dock svårt att generalisera över populationen då det som tidigare 

nämnt inte råder samma förhållanden på alla organisationer. Det är anledningen till att 

författarna valt en urvalsgrupp inom samma verksamhet men inkluderat samtliga anställda i 

produktionen. 

 

 

Slutsatser 
 

För att förbättra studien kunde det vid en större tidsram ha använts datatriangulering. 

Engagemang är sannolikt ett fenomen som likaså lämpar sig för kvalitativa studier då det 

handlar om mening och innebörd för individer, även om OCQ är ett väletablerat instrument 

för att mäta organisationsengagemang (Mowday et al., 1979). För att stärka analysen och få 

fram djupare innebörder av deltagarnas engagemang skulle intervjuer kunna utförts efter att 

enkätmaterialet samlats in om tid hade funnits. Studien syftade till att fylla kunskapsluckan 

gällande organisationsengagemang kontra produktivitet, och då självskattad sådan. Denna 

lucka har ej fyllts, så vidare forskning är av vikt. Studiens ej signifikanta resultat mellan dessa 

två variabler behöver bekräftas eller dementeras i andra studier och sammanhang. Tendensen 

till signifikans som upptäcktes mellan självskattad produktivitet och 

organisationsengagemang behöver undersökas. Då om den vid ett större urval kan ge 

signifikanta resultat och hur variablerna i så fall korrelerar och påverkar varandra. För att på 

ett mer tillförlitligt sätt mäta självskattad produktivitet behöver bättre instrument konstrueras 
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som även kan användas vid olika kontexter. Då inget resultat gick att utläsa från den 

självskattade produktiviteten per avdelning fallerade syftet att jämföra detta med den faktiska 

produktiviteten på företaget. I framtida studier skulle ett större urval kunna bidra till att denna 

fråga blir besvarad och det kan vara intressant för företag att få reda på om de anställdas syn 

på sin egen produktivitet överensstämmer med den syn som de som mäter produktiviteten och 

utformar produktivitetsmålen har. Till framtida forskning skulle det följaktligen vara av 

intresse att utforska sambandet mellan organisationsengagemang och produktivitet mer i 

detalj så att organisationer kan optimera sina resultat. 
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