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Sammanfattning 

Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka om kommunala chefstjänstemän som 

delar politisk åsikt med kommunens styrande politiker i högre utsträckning än andra 

chefer också ”gör det lilla extra” på arbetet. Syftet är även att se om det är tillit till de 

styrande politikerna snarare än politiska åsikter som är viktigast för att förklara 

benägenheten att göra det lilla extra på arbetet. Detta undersöks genom att studera 

beteenden, prestation och engagemang på arbetet. Urvalet bestod av chefen för 

utbildningsförvaltningen (eller motsvarande) i Sveriges samtliga kommuner och 

undersökningen baserades på data insamlat med hjälp av webenkäter under hösten 2014. 

Av logistiska regressionsanalyser framgår att det verkar vara tillit till styrande politiker 

snarare än politiska åsikter som styr kommunala chefstjänstemäns benägenhet att göra 

det lilla extra på arbetet. Detta ger stöd åt teorin om socialt utbyte, d.v.s. att 

chefstjänstemännen ”i utbyte” mot politikers hänsyn och omtanke, utför beteenden som 

går i linje med politikernas preferenser. Det är dock möjligt att kommunala 

chefstjänstemän utnyttjar sin makt över politiska processer för att gynna preferenser 

som inte är kopplade till politisk syn. Det kan exempelvis handla om att gynna andra 

gruppers preferenser eller att förbättra vissa gruppers position i samhället. Det är ett 

uppdrag för framtida forskning att undersöka om så är fallet. 

Nyckelord 

Kommunala chefstjänstemän, politisk samsyn, politiska åsikter, tillit, organizational 

citizenship behaviour, OCB, affective commitment, makt, logistisk regression 
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Inledning 

Enligt svensk lag ska all offentlig makt utgå från folket, och i kommunerna regleras detta 

genom en lag som anger att beslutanderätten utövas av folkvalda församlingar (SFS 

1974:152). Det innebär att de folkvalda politikerna i kommunen ska ta hand om 

beslutsfattandet (det politiska), medan de kommunala tjänstemännen ska ta hand om 

utförandet av politiska beslut (det administrativa; Montin & Granberg, 2013, s. 92). Det har 

däremot sedan slutet av 1970-talet återkommande talats om att det råder ”tjänstemannamakt” 

och till och med ”tjänstemannavälde” i svenska kommuner, i betydelsen att tjänstemännen 

driver politikerna framför sig i en riktning som politikerna inte själva valt (a.a. s. 91). Detta 

tyder på att tjänstemännen kliver över gränsen för deras ansvarsområde och har inflytande på 

politiska processer, vilket inte är idealt i en representativ demokrati, där gränsen mellan 

politikernas och tjänstemännens roller ska vara tydliga och graden av politisk styrning och 

kontroll ska vara hög (a.a. s. 93-94).  

Om de kommunala tjänstemännen driver politikerna framför sig kan det vara ett tecken på att 

Sverige istället är det som Higley (2010, s. 161) kallar för en ”elit-dominerad demokrati”. Han 

menar att högt uppsatta tjänstemän är en form av eliter, vilka kan definieras som personer 

med förmågan att åstadkomma verkliga politiska problem utan att bli hindrade omedelbart. 

Enligt detta synsätt är det alltså inte enbart de folkvalda politikerna som har inflytande på de 

politiska besluten. De som har makt över politiken (eliterna) är med andra ord inte samma 

personer som får stå till svars för politiken (politikerna). Detta ger upphov till det som 

Rothstein (1994, s. 111) kallar ”demokratins svarta hål” vilket innebär att medborgarna inte 

har någon att ställa till svars för fattade politiska beslut. Är detta något som kännetecknar 

dagens svenska samhälle? 

Såväl svenska som internationella forskare påpekar återkommande att våra kunskaper om 

tjänstemäns inflytande är otillräckliga (Bengtsson, 2012 s. 17; Carpenter, 2001 s. 11; Pierre, 

1994 s. 212), vilket gör det svårt att svara på den typen av frågor. Enligt handlingsteori (jfr 

Hedström 2005, s. 38ff) är det dock inte orimligt att kommunala chefstjänstemän, som har en 

politisk åsikt, uppfyller kraven för att ha intentionen att påverka politiken i linje med deras 

egna politiska åsikter. Detta grundas på att kommunala chefstjänstemän har de maktresurser 
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som krävs för att påverka politiska beslut (Högberg, 2007; Jacobsen, 2007), att de är 

medvetna om att de har makt (jfr Montin & Granberg, 2013, s. 92)1 och att de som sagt har en 

politisk åsikt som kan styra deras handlingar. Det är således intressant att undersöka i vilken 

utsträckning kommunala chefstjänstemäns politiska åsikter påverkar dem i deras arbete. Här 

undersöks detta genom att studera kommunala chefstjänstemäns beteenden, prestation och 

engagemang på arbetet, och utifrån detta urskiljs de som ”gör det lilla extra” på arbetet från 

övriga kommunala chefstjänstemän. 

Syftet med uppsatsen är således att undersöka om kommunala chefstjänstemän som delar 

politisk åsikt med kommunens styrande politiker i högre utsträckning än andra chefer gör det 

lilla extra på arbetet. Det vanliga i organisationer som inte är politiskt styrda är dock att 

beteenden, prestationer och engagemang på arbetet styrs av den anställdes tillit till ledningen 

(Dirks & Ferrin, 2002). Viss forskning tyder även på att tillit, eller förtroende, mellan 

politiker och tjänstemän är viktigt för tjänstemännens maktutövning (Högberg, 2007; 

Tollgerdt-Andersson, 1995). Ett ytterligare syfte är därför att studera om det är tillit till 

styrande politiker snarare än politiska åsikter som är viktigast för att förklara benägenheten att 

göra det lilla extra på arbetet. 

Här fokuseras endast chefer för utbildningsförvaltningen i svenska kommuner men det är 

rimligt att resultaten även kan generaliseras till kommunala chefstjänstemän utöver 

utbildningschefer. Det grundas på att chefstjänstemännens maktresurser är kopplade till rollen 

som kommunal chefstjänsteman, och inte till den sektor de har ansvar för (Högberg, 2007). 

Det förefaller dessutom som rimligt att utbildningschefer i detta sammanhang inte skiljer sig 

från andra kommunala chefstjänstemän på något avgörande sätt. Att valet föll på just 

utbildningschefer beror vidare på att utbildningssektorn är något som finns i varje kommun.2 

Uppsatsen inleds med en genomgång av teori och tidigare forskning i ämnet. Därefter följer 

en redogörelse av det datamaterial och de analysmetoder som används. Efter det presenteras 

                                                 

1 Detta är ett antagande som grundas på att kommunala chefstjänstemän arbetar nära politiker och med 

politikiska processer, samt den diskussion om tjänstemannamakt som, enligt Montin och Granberg (2013, 

s. 92), förts under lång tid. 

2 Ett bättre sätt att studera samtliga kommunala chefstjänstemän hade varit randomisera en kommunal 

chefstjänsteman från varje kommun. Detta innebär dock att göra en redan lång urvalsprocess ännu 

längre, och ansågs falla utanför tidsramen för denna uppsats. 
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resultaten av analyserna. Uppsatsen avslutas med en diskussion av resultaten samt studiens 

begränsningar och förslag till framtida forskning inom området. 

Teori och tidigare forskning 

Nedan beskrivs närmare vad som här menas med att ”göra det lilla extra” på arbetet. Därefter 

diskuteras teoretiska förklaringar till och tidigare forskning kring huruvida det är tilliten till 

politikerna, eller de politiska åsikterna som styr kommunala chefstjänstemäns benägenhet att 

göra det lilla extra på arbetet. Avsnittet avslutas med två hypoteser. 

Innebörden av att göra det lilla extra på arbetet  

Att en person gör det lilla extra kan ha en mängd olika betydelser och kan jämföras med det 

som Dirks och Ferrin (2002, s. 614) kallar ”going the extra mile”. Här definieras det som 

personer med positiva beteenden, hög prestation och stort engagemang på arbetet.3 Det finns 

dock svårigheter med att studera just kommunala chefstjänstemäns prestation på arbetet. 

Prestationen är nämligen hur väl den sektor som chefen ansvarar över fungerar, och det är 

t.ex. svårt att avgöra vad som är chefens respektive den förda politikens förtjänst. Nedan 

fokuseras därför två begrepp som använts mycket inom psykologisk forskning, nämligen 

organizational citizenship behaviour (OCB) och affective commitment (AC). Dessa begrepp 

används för att mäta beteenden respektive engagemang på arbetet, och är dessutom relaterade 

till arbetsprestation. 

OCB kan översättas till ”samhälleligt beteende inom en organisation”, vilket innebär att på 

arbetet utföra positiva handlingar som går utöver arbetsbeskrivningen. OCB kan definieras 

som ett individuellt beteende som godtyckligt (inte direkt eller explicit) fångas upp av 

organisationens formella belöningssystem och som i förlängningen främjar en effektivt 

fungerande organisation (Organ, 1988, s. 4). OCB kan även ses som en kategori av 

arbetsprestation, som inte handlar om produktivitet utan om samarbete mellan anställda, som 

                                                 

3”På arbetet” innefattar såväl handlingar på arbetet som i sitt arbete och kan dessutom gälla 

arbetsrelaterade handlingar på fritiden, som att t.ex. tala gott om organisationen. 
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fyller en viktig funktion som smörjmedel till organisationens sociala maskineri (Smith m.fl. 

1983, s. 653-654). Tidigare forskning visar även att OCB är positivt relaterat till 

arbetsrelaterade konsekvenser, exempelvis arbetsprestation (Podsakoff m.fl. 1997; Walz & 

Niehoff, 2000), vilket är en indikator på att personer med högt OCB gör det lilla extra på 

arbetet. 

Organs definition av begreppet kritiseras däremot för att den är svår att mäta och 

operationalisera (Morrison, 1994, s. 1561; jfr Organ, 1997; Van Dyne m.fl. 1995, s. 222ff). 

Van Dyne m.fl. (1994) utvecklar därför definitionen och skapar ett validerat mått på OCB 

som bygger på lojalitet, lydnad och delaktighet. I uppsatsen används denna definition av OCB 

för att studera benägenheten att göra det lilla extra på arbetet. 

Det andra begreppet, Affective commitment (AC), beskriver hur engagerade anställda är i 

organisationen. AC kan definieras som anställdas emotionella band till, identifiering med och 

involvering i organisationen, och anställda med starkt AC arbetar i organisationen för att de 

vill göra det (Meyer & Allen, 1991).4 Meyer m.fl. (1993) utvecklar ett validerat mått på AC 

för studier på anställdas affektiva engagemang till en organisation. Av denna forskning 

framgår att AC är starkt positivt relaterat till arbetsprestation och OCB (Meyer m.fl. 2002). 

Att ha starkt AC innebär alltså att man är emotionellt engagerad och involverad i 

organisationen och indikerar dessutom att man gör ett bättre arbete. Sammantaget gör detta 

AC till en bra indikator på benägenheten att göra det lilla extra på arbetet. 

Styrs benägenheten att göra det lilla extra på 

arbetet av tilliten till politikerna… 

Tidigare studier av beteenden, prestationer och engagemang på arbetet (som OCB och AC) 

fokuserar i huvudsak på organisationer som inte är politiskt styrda och därmed på tillit mellan 

medarbetare och ledning, snarare än tillit mellan politiker och tjänstemän (jfr t.ex. Konovsky 

& Pugh, 1997; Mayer & Gavin, 2005; Rich, 1994). När det gäller relationen mellan 

medarbetare och ledning visar tidigare forskning att tillit till ledningen är starkt positivt 

relaterat till både OCB, arbetsprestation och organisatoriskt engagemang (Dirks & Ferrin, 

                                                 

4 AC är en del av Meyer och Allens (1991) tre-komponent modell av det vidare begreppet commitment 

som även innehåller komponenterna continuance commitment (CC) och normative commitment (NC). 
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2002). Detta tyder på att anställda med hög tillit till ledningen har högre benägenhet att göra 

det lilla extra på arbetet jämfört med anställda som har låg tillit till ledningen.  

Forskare har olika förklaringar till varför tillit är viktigt för att förklara beteenden, prestationer 

och engagemang på arbetet men argumenten kan sammanfattas i det karaktärsbaserade och 

det relationsbaserade perspektivet (Dirks & Ferrin, 2002). Det karaktärsbaserade perspektivet 

fokuserar på hur anställda uppfattar ledarens karaktär, och hur den påverkar anställdas känsla 

av utsatthet i en hierarkisk relation (a.a.). Utsattheten består i att ledaren har auktoriteten att 

påverka den anställdes lön, befordran etc. och om tillit till ledaren saknas så kommer 

arbetsprestationen påverkas på grund av att den anställde lägger för mycket energi på att sopa 

igen spår efter sig (Mayer & Gavin, 2005). Det lidande som den låga tilliten tillsammans med 

utsattheten leder till, påverkar sannolikt även den anställdes affektiva engagemang (jfr Rich, 

1997). Det relationsbaserade perspektivet är baserat på socialt utbyte, och handlar om 

anställdas villighet att återgälda den hänsyn och omtanke som en ledare kan uttrycka i en 

relation (Dirks & Ferrin, 2002). Det innebär att anställda som känner att deras ledare 

uttrycker, eller kommer att utrycka, hänsyn och omtanke kommer vilja återgälda denna känsla 

genom önskade beteenden, prestationer och engagemang på arbetet (a.a.). Konovsky och 

Pugh (1994) menar vidare att denna sociala utbytesrelation får individer att vilja spendera mer 

tid på arbetsuppgifter och göra det lilla extra på arbetet. 

Ett problem med att applicera det karaktärsbaserade perspektivet på kommuner är att det 

hierarkiska förhållandet mellan politiker och chefstjänstemän inte är lika givet som mellan 

medarbetare och ledning (ledningen är alltid överordnad medarbetaren). Chefstjänstemännens 

position är därmed inte lika utsatt eftersom politikerna inte har auktoritet att påverka deras 

arbetsvillkor i lika hög utsträckning. Detta skulle kunna leda till att chefstjänstemännens 

benägenhet att göra det lilla extra inte påverkas lika mycket av tillit. Det relationsbaserade 

perspektivet är däremot en mer rimlig förklaring att applicera på kommuner. Kommunala 

chefstjänstemän med hög tillit kan rimligtvis på samma sätt känna en villighet att återgälda 

den känsla av hänsyn och omtanke som relationen med politikerna kännetecknas av, genom 

önskade beteenden, prestationer och engagemang på arbetet. 

Det relationsbaserade perspektivet, tillsammans med tidigare forskning på organisationer som 

inte är politiskt styrda, gör det rimligt att kommunala chefstjänstemäns tillit till de styrande 

politikerna är en viktig faktor för att förklara deras benägenhet att göra det lilla extra på 

arbetet. Ett sådant samband skulle alltså innebära att chefstjänstemän som har hög tillit de 
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styrande politikerna i kommunen också är mer benägna att göra det lilla extra på arbetet 

jämfört med chefstjänstemän med låg tillit. 

…eller är det politiska åsikter som styr? 

Eftersom kommuner är politiskt styrda kommer som tidigare nämnts ytterligare en aspekt in, 

nämligen politiska åsikter och politisk samsyn, alltså om chefstjänstemännen delar politisk 

åsikt med de styrande politikerna eller inte. På grund av att tjänstemännen utför ett arbete som 

bygger på politiska beslut är det möjligt att de egna poliska åsikterna är en faktor som 

påverkar deras beteenden, prestationer och engagemang på arbetet. Detta skulle vara ett 

tecken på att kommunala chefstjänstemän utnyttjar sitt inflytande över politiken för att gynna 

sina egna politiska intressen. 

Det finns mig veterligen få studier om sambandet mellan politisk samsyn och beteenden, 

prestationer och engagemang på arbetet. Det finns vidare begränsat med teorier kring detta 

ämne, men eftersom benägenheten att göra det lilla extra här ses som en möjlighet att påverka 

politiska processer i en riktning som gynnar egna politiska intressen, kan sambandet dock 

förstås i termer av maktutövning. 

De kommunala chefstjänstemännens makt kan definieras som ”makt att” handla, d.v.s. en 

individs kapacitet att tillgodose sina önskemål eller att realisera mål (jfr Högberg, 2007, s. 

67ff; Wrong, 2002, s. xiii). Här består makten i att kommunala chefstjänstemän genom sina 

handlingar har kapaciteten att påverka politiska processer genom att påskynda eller fördröja 

dem. Chefstjänstemän kan med Bengtssons (2012, s. 42ff) terminologi liknas vid medspelare 

och motståndare.5 Med medspelare menas här en chefstjänsteman som är mer benägen att 

göra det lilla extra på arbetet, och som därmed påskyndar politiska processer. En motståndare 

är däremot mindre benägen att göra det lilla extra, och fördröjer således politiska processer. 

Om medspelarnas och motståndarnas benägenhet att göra det lilla extra styrs av deras 

politiska åsikter, är det ett tecken på att kommunala chefstjänstemän använder sin makt för att 

påverka politiken i en riktning som gynnar egna politiska intressen. 

                                                 

5 Bengtssons (2012, s. 42ff) definitioner av dessa idealtyper är något annorlunda och mer komplexa. 
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Som förklaring till ett sådant samband föreslås här en teori som bygger på människors önskan 

att få som de vill och viljan att främja sina preferenser. Sociologen Dennis Wrong skriver 

exempelvis att:  

“To say that all humans seek the “power to” gratify their desires or realize their goals is to say no 

more than that they have desires and goals, that, in effect, they want to get what they want. Who 

could possibly dissent from such a statement? This innocuous claim nevertheless lends a specious 

plausibility to Nietzschean and Foucauldian assertions that humans invariably seeks to dominate and 

impose their will on others.” (Wrong, 2002, s. xiii). 

Wrong belyser här det självklara i att människor uppfyller sina önskningar eller mål om de har 

möjlighet att göra det. Han beskriver det nästintill som en deduktiv, logisk slutledning att om 

en människa har en önskan, och hen har möjligheten att förverkliga denna, så kommer hen 

också att göra det. Utifrån detta perspektiv på makt är det närmast självklart att 

chefstjänstemän använder sin position för att gynna egna politiska intressen.  

Men bara för att chefstjänstemännen har makten att påverka politiken betyder det naturligtvis 

inte att de utnyttjar detta för egen vinning. För det första kan en aktör enligt maktteori ha 

kapaciteten att utöva makt, men avstå från att använda den (Högberg, 2007, s. 61ff; Morriss, 

2002, s. 14). För det andra kan chefstjänstemännen använda sin makt för att främja 

politikernas preferenser snarare än sina egna. Ett sådant beteende kan som tidigare nämnts 

förklaras av att de har hög grad av tillit till politikerna, en tillit som leder till en social 

utbytesrelation där chefstjänstemännen ”i utbyte” mot hänsyn och omtanke, utför handlingar 

som gynnar politikernas preferenser. Detta är dessutom det mest naturliga, eftersom det ingår 

i uppdraget som kommunal tjänsteman. I linje med detta kommer Bengtsson (2012), i en 

jämförelse mellan två kommuner som valt olika energipolitik (fjärrvärme och vindkraft), fram 

till att tjänstemän trots sitt inflytande över politiska processer frivilligt tar en underordnad roll 

i förhållande till politikerna. Bengtsson (2012) visar här att tjänstemännen anpassar sin 

användning av makt till politikernas preferenser. 

Det finns således teoretiska förklaringar till att det kan föreligga såväl ett positiv samband 

som ett nollsamband mellan benägenheten att göra det lilla extra på arbetet och politiskt 

samsyn. Utifrån tidigare forskning som visar att kommunala tjänstemän snarare anpassar sig 

efter politikernas preferenser (Bengtsson, 2012) är det dock troligast att det inte finns ett 

samband. 



 

8 

  

Hypoteser 

Med bakgrund av ovanstående teori och tidigare forskning formuleras följande två hypoteser: 

Hypotes 1: Det finns ett positivt samband mellan kommunala chefstjänstemäns tillit till de 

styrande politikerna i kommunen och deras benägenhet att göra det lilla extra på arbetet. 

Hypotes 2: Det finns inget samband mellan kommunala chefstjänstemäns politiska samsyn 

med de styrande politikerna i kommunen och deras benägenhet att göra det lilla extra på 

arbetet. 

Data och metod 

Datamaterial 

Undersökningen baserades på data insamlat med hjälp av en webenkät under hösten 2014.6 

Datainsamlingen pågick i 26 dagar och sammanlagt gjordes ett utskick följt av två 

påminnelser. 

Urvalet bestod av chefen för utbildningsförvaltningen (eller motsvarande) i Sveriges samtliga 

290 kommuner. Respondenterna kontaktades via e-post. E-postadresserna hämtades antingen 

från kommunernas egna hemsidor, eller så skickades ett e-postmeddelande till kommunens 

kundtjänst med en förfrågan om kontaktinformation till kommunens utbildningschef. I 

enstaka fall där förvaltningschefens e-postadress inte hittades skickades webenkäten till 

utbildningsförvaltningens informationsavdelning, där det i det medföljande meddelandet 

framgick att det var utbildningschefen skulle svara på enkäten. 

Inför första påminnelsen kontrollerades de e-postadresser som inte hade svarat på enkäten 

genom att kommunens kundtjänst kontaktades via epost med en förfrågan om 

kontaktuppgifter till kommunens utbildningschef. De respondenter som inte stämde överens 

(t.ex. på grund av att hemsidan inte uppdaterats) byttes ut mot de som kundtjänst angivit, de 

                                                 

6 Webenkätsverktyget som användes var Survay&Report version 4.1.190.16. 
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gamla togs alltså bort helt från undersökningen och räknades inte in i det totala antalet 

respondenter. Vidare var vissa kommuner i en övergångsfas, alltså att en chef slutat och ingen 

ny hade tillträtt. Det totala urvalet var följaktligen 288 och antalet svarande var 180, vilket 

gav en svarsfrekvens på 62,5 procent.  

Etiska överväganden 

Forskning handlar om att väga olika typer av intressen mot varandra, bl.a. intresset att få fram 

ny kunskap mot intresset att skydda respondenternas integritet (Vetenskapsrådet, 2011). Ett 

steg i att skydda respondenternas integritet i undersökningen var att hålla enkäten anonym, 

vilket innebär att det är omöjligt att hänföra enkätsvar till en bestämd individ (a.a.). 

Då respondenterna var chefer för utbildningsförvaltningen i Sveriges samtliga kommuner 

fanns en risk att de kan identifieras med hjälp av kön, ålder, kommunstorlek etc. Av 

anonymitetsskäl redovisades därför inte kön och ålder. Vidare har svarsalternativen i 

variablerna kategoriserats på ett sådant sätt att svar från en specifik enkät inte är möjliga att 

hänföra till en bestämd kommun.  

För att undvika internt bortfall på grund av att respondenter av misstag inte svarade på en 

fråga var samtliga enkätfrågor obligatoriska, d.v.s. respondenterna kan i vissa fall varit 

tvungna att välja ett svarsalternativ trots att de inte vill eller kan svara på en fråga, för att 

kunna slutföra enkäten. Problemet med detta är att det kan leda till icke-tillförlitliga svar. Det 

kan argumenteras för att detta var oetiskt p.g.a. vissa frågors känsliga karaktär, och icke-

tillförlitliga svar kan dessutom ge en skev bild av verkligheten.7 Fördelen med obligatoriska 

frågor ansågs trots detta vara större då ett stort internt bortfall hade varit förödande för 

undersökningen eftersom urvalet bestod av endast 288 respondenter. 

 

 

                                                 

7 Detta gällde särskilt frågorna om politisk samsyn eftersom de inte hade ett neutralt alternativ. Valet att 

inte ha ett neutralt alternativ baserades på att det ett sådant svar skulle leda till bortfall, och p.g.a. 

frågans känsliga karaktär var risken att många skulle välja det neutrala alternativet trots att de skulle 

kunnat välja något av de andra. Se appendix för enkäten i sin helhet. 
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Operationaliseringar  

Beroende variabler 

Organizational citizenship behaviour (OCB) är baserat på ett index konstruerat av nio frågor 

från Van Dynes m.fl. (1994) mått på OCB.8 Van Dynes m.fl. delar in frågorna i kategorierna 

lojalitet, lydnad och delaktighet, men eftersom denna kategorisering inte fyller någon funktion 

i denna uppsats används denna kategorisering inte här.9 Exempel på frågor som används är: i) 

”Jag talar gott om organisationen med utomstående”, ii) ”Under arbetstid ägnar jag sällan tid 

till annat än arbete” och iii) ”Jag uppmuntrar andra att vara mer delaktiga på möten”.10 

Svarsskalan på samtliga frågor i indexet går från 1 (stämmer inte alls) till 5 (stämmer helt). 

Syftet är att urskilja respondenter som gör det lilla extra på arbetet från övriga, därför görs 

OCB binär inför analysen. Respondenter med ett genomsnittligt värde över 4 räknas som att 

de gör det lilla extra på arbetet och dessa respondenter får värdet 1, övriga värdet 0 (se Figur 2 

nedan). Respondenterna måste således ha värdet 5, d.v.s. stämmer helt, på minst en av 

indikatorerna som mäter OCB för att räknas som att de gör det lilla extra på arbetet. 

Figur 2: Frekvensfördelning av OCB index (skala 1-5) 

 

                                                 

8 Cronbach’s Alpha = 0,527. Styrkan på alpha diskuteras mer utförligt i diskussionsavsnittet. 

9 Det beror på att hög lojalitet, hög lydnad och hög delaktighet alla kan ses som indikatorer på att göra 

det lilla extra på arbetet. 

10 Se Figur 1 i appendix för en illustration av operationaliseringen av OCB, se även appendix för fullständig 

enkät. 
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Affective commitment (AC) baseras på ett index konstruerat av frågorna i) ”Jag skulle mycket 

gärna jobba resten av min karriär i denna organisation”, ii) ”Jag känner mig inte som ’en del 

av familjen’ i organisationen” och iii) ”Jag känner mig inte känslomässigt bunden till 

organisationen” från Meyers m.fl. (1993) mått på AC.11 Svarsskalan på samtliga frågor i 

indexet går från 1 (stämmer inte alls) till 5 (stämmer helt). Syftet är även här att urskilja 

respondenter som gör det lilla extra på arbetet från övriga, därför görs även AC binär inför 

analysen. Respondenter med ett genomsnittligt värde över 3,33 räknas som att de gör det lilla 

extra på arbetet och dessa respondenter får värdet 1, övriga värdet 0 (se Figur 3 nedan). 

Anledningen till att gränsen för att göra det lilla extra har flyttats något i detta index är att 

spridningen inte är densamma som i OCB indexet och att andelen respondenter därför är för 

få för att kunna analyseras. För att kontrollera att gränsdragningen ändå beskriver 

datamaterialet på ett rättvist sätt så analyserades AC index även som kontinuerlig variabel 

med linjär regressionsanalys. Hänsyn tas då till hela variationen i AC index, och vi kan 

studera skillnader mellan de som exempelvis har värdet 1,33 och 1,67 och de som hade värdet 

4,67 och 5,0 på indexet. Resultaten av denna regression gick i linje med resultatet av en 

gränsdragning över 3,33, därför anses denna gränsdragning beskriva datamaterialet bäst.12 

Figur 3: Frekvensfördelning av AC index (skala 1-5) 

 

                                                 

11 Cronbach’s Alpha = 0,510. Fråga ii) och iii) är reverserade. 

12 Anledningen till att inte genomgående använda linjär regressionsanalys är att de beroende variablerna 

inte är på kvotskala d.v.s. är kontinuerliga. Frågorna som mäter OCB och AC är på ordinalskala, då de 

saknar ekvidistans och absolut nollpunkt (jfr Edling och Hedström, 2003, s. 16ff).  
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Oberoende variabler 

De oberoende variablerna i analysen mäter de kommunala chefstjänstemännens tillit till de 

styrande politikerna i kommunen och om de har politisk samsyn, d.v.s. delar politisk åsikt 

med de styrande politikerna i kommunen eller inte. 

Tillit är baserat på ett index konstruerat av fyra frågor där respondenterna fick ta ställning till 

följande påståenden: i) ”Politikerna i kommunen har större inflytande än vad de borde i 

förhållande till tjänstemännen”, ii) ”Jag har generellt sett stort förtroende för den politiska 

ledningen”, iii) ”Politikerna i kommunen har generellt sett lågt förtroende för tjänstemännen” 

och iv) ”Relationen mellan tjänstemän och politiker i kommunen är mycket god”.13 

Svarsskalan på samtliga frågor i indexet går från 1 (stämmer inte alls) till 5 (stämmer helt). I 

analysen har variabeln gjorts binär, och respondenter med ett värde lika med eller över 4 

räknas som att ha hög tillit och dessa respondenter får värdet 1, övriga värdet 0. (se Figur 4 

nedan). Detta innebär att respondenterna måste svarat i genomsnitt 4 eller över, där 5 är 

högsta möjliga tillit, för att räknas som att ha hög tillit. 

Figur 4: Frekvensfördelning av tillit index (skala 1-5) 

 

Politisk samsyn är här en binär variabel och baseras på frågan ”Vilket av följande alternativ 

stämmer bäst in på dig?” med svarsalternativen i) ”Jag delar politisk åsikt med den styrande 

                                                 

13 Cronbach’s Alpha = 0,781. Fråga i) och iii) är reverserade. 
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majoriteten i kommunen efter kommunvalet 2014” och ii) ”Jag delar inte politisk åsikt med 

den styrande majoriteten i kommunen efter kommunvalet 2014”. Respondenter som delar 

politisk åsikt med den styrande majoriteten får värdet 1, övriga värdet 0.  

Kontrollvariabler 

De variabler som kontrolleras för är i) antal år som respondenten varit anställd i kommunen, 

ii) antal invånare i kommunen, iii) om det blev ett maktskifte i valet 2014 och iv) om det har 

blivit ett maktskifte i kommunen de senaste tre valen. 

Antal år i kommunen är kontinuerlig och baseras på frågan ”Vilket år anställdes du i 

kommunen?”. Syftet är att undersöka om detta fångar upp effekten av tillit till de styrande 

politikerna eller politisk samsyn med de styrande politikerna. Det är möjligt att kommunala 

chefstjänstemän som jobbat i kommunen länge haft tillräcklig tid att skapa en relation till 

politikerna som leder till högre grad av tillit och samsyn jämfört med kommunala 

chefstjänstemän som jobbat kortare tid.  

Kommunstorlek baseras på frågan ”Hur många invånare har kommunen?” med 

svarsalternativen i) ”Färre än 10 000”, ii) ”10 000–20 000”, iii) ”20 000–40 000”, iv) ”40 

000–70 000” och v) ”70 000 eller fler”.14 Anledningen till att kontrollera för kommunstorlek 

är att det verkar påverka kommunala chefstjänstemäns roller och deras relation till politikerna 

(Montin & Granberg, 2012, s. 92). Chefstjänstemän som jobbar i små kommuner tycks t.ex. 

ha större reellt inflytande över verksamheten jämfört med chefstjänstemän som jobbar i stora 

kommuner, eftersom det totala inflytandet över verksamheten i små kommuner är fördelat på 

färre personer (a.a.).  

Maktskifte (valet 2014) baseras på frågan ”Blev det ett maktskifte i kommunen i samband 

med valet 2014?” där respondenter som svarat ”ja” får värdet 1 och de som svarat ”nej” 

värdet 0. Syftet är att kontrollera om chefstjänstemäns benägenhet att göra det lilla extra på 

arbetet, eller tillit till styrande politiker påverkas av att kommunen nyligen haft ett maktskifte. 

Då styret är nytt är det möjligt att chefstjänstemännen vill göra ett gott intryck, genom 

önskade beteenden, prestationer och engagemang på arbetet. De har dessutom inte haft tid att 

                                                 

14 Kategorierna har skapats med hjälp av statistik över kommunernas befolkningsmängd 2014 (Statistiska 

Centralbyrån, 2014). 
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skaffa sig en uppfattning om, eller en relation till dessa politiker, vilket kan påverka tilliten till 

dem. 

Ej maktskifte på tre val baseras på frågan ”Har det blivit ett maktskifte någon gång under de 

tre senaste valen (2006, 2010 eller 2014)?” där respondenter som svarat ”nej” får värdet 1 och 

de som svarat ”ja” värdet 0. Det innebär att de som har värdet 1 jobbar i en kommun som 

länge haft samma styre. Syftet är att kontrollera för att ett eventuellt samband mellan tillit och 

politisk samsyn kan vara beroende av att kommunen haft samma styre under lång tid. Tanken 

är att kommuner som länge haft samma styre i högre utsträckning attraherar tjänstemän med 

liknande politiska åsikter som styret än tjänstemän med annan politisk åsikt.  

Metod 

För att analysera sambanden mellan att göra det lilla extra på arbetet och tillit till politiker 

respektive politisk samsyn används logistisk regressionsanalys. Denna analysmetod är att 

föredra eftersom de beroende variablerna här har gjorts binära (Edling & Hedström, 2003, s. 

178). En binär variabel antar antingen värdet 1 eller 0, och i logistisk regressionsanalys 

beräknas sannolikheten att värdet på y är 1, vid olika värden på den oberoende variabeln (x). 

Resultatet redovisas i form av exponentierade b-koefficienter, d.v.s. oddskvoter.15 Oddskvoter 

kan tolkas som den procentuella förändringen i oddset som uppstår när den oberoende 

variabeln förändras en enhet och övriga oberoende variabler hålls konstanta (Edling & 

Hedström, 2003, s. 184). De är ett mått på hur mycket större (eller mindre) oddset är att ett 

utfall (i det här fallet att göra det lilla extra) är närvarande hos dem med x = 1 jämfört med 

dem med x = 0 (jfr Hosmer & Lemeshow, 2004, s. 50).16 En oddskvot över 1 innebär att 

oddset för utfallet är högre i den första gruppen (positivt samband), en oddskvot under 1 

                                                 

15 Oddset beräknas genom att dividera sannolikheten att y = 1, med sannolikheten att y = 0. Oddskvoten 

(OR) kan, förutom genom exp(B), beräknas genom att dividera oddset för en grupp med oddset för en 

annan grupp (Sundell, 2011). Koefficienterna kan dessutom fås genom att beräkna den naturliga 

logaritmen av oddskvoten, d.v.s. ln(OR).  

16 Hosmer och Lemeshow (2004, s. 50) likställer oddskvoter med sannolikheter eftersom de beskriver 

utfall med låg sannolikhet (under 0,1). Här är sannolikheten för utfallen över 0,1, då kan oddskvoter inte 

likställas med sannolikhet utan endast ses som procentuella förändringar i oddset (jfr Edling & Hedström, 

2003, s. 179). 
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innebär att oddset för utfallet är högre i den andra gruppen (negativt samband) och en 

oddskvot på 1 innebär att oddset för utfallet är lika i båda grupperna (nollsamband). 

Som tidigare nämnts kan urvalet ses som en totalundersökning av svenska kommunala 

utbildningschefer, men syftet är att även generalisera till samtliga kommunala 

chefstjänstemän. Av detta skäl redovisas även signifikansnivåerna, som är ett mått på hur stor 

sannolikheten är att sambanden som observerats uppkommit trots att sambanden inte finns i 

populationen som helhet. En signifikansnivå på exempelvis fem procent innebär att vi i fem 

fall av hundra skulle ha observerat en regressionskoefficient av den här storleken eller större 

trots att det inte finns något samband i populationen (Edling & Hedström, 2003, s. 121ff). 

För att studera hur väl modellerna passar datamaterialet redovisas pseudo-R2, som mäter den 

procentuella reduktionen i log-likelihoodvärdet som de oberoende variablerna sammantaget 

leder fram till (Edling & Hedström, 2003, s. 192).17 Pseudo-R2 går mellan 0 och 1 och visar 

hur mycket bättre våra skattningar av den beroende variabeln blir med hjälp av de oberoende 

variablerna, jämfört med om vi endast kände till medelvärdet av den beroende variabeln. 

Exempelvis innebär ett pseudo-R2 på 0,05 att skattningen med hjälp av de oberoende 

variablerna är 5 procent bättre.18 

Resultat 

Resultatavsnittet inleds med deskriptiv statistik av datamaterialet. Därefter följer en 

presentation av de logistiska regressionsanalyserna, där redovisas hur de kommunala 

chefstjänstemännens organizational citizenship behaviour (OCB) respektive affective 

commitment (AC) samvarierar med tillit till och politisk samsyn med kommunens styrande 

politiker. Vidare presenteras hur dessa samband förändras av att antal år i kommunen och ej 

                                                 

17 Här används Nagelkerke’s (1991) pseudo-R2 som är en utvidgning av Cox och Snell’s (1989) pseudo-R2. 

Något förenklat beräknas pseudo-R2 på följande sätt: 
𝐿𝐿0− 𝐿𝐿1

𝐿𝐿0
 , där LL1 är lika med log-likelihoodvärdet för 

den modell som innehåller samtliga oberoende variabler och LL0 är lika med log-likelihoodvärdet för den 

modell som endast innehåller interceptet (Edling & Hedström, 2003, s. 192).  

18 Pseudo-R2 kan däremot inte tolkas som andelen förklarad varians, som R2 i linjär regressionsanalys. 
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maktskifte på tre val hålls konstanta. I den slutgiltiga analysen kontrollerades inte för 

kommunstorlek och maktskifte i valet 2014 eftersom tidigare analyser visat att dessa inte är 

relaterade till vare sig OCB, AC, politisk samsyn eller tillit.19 Nedan tolkas även de viktigaste 

resultaten av analyserna. 

Av Tabell 1 nedan framgår att mer än hälften av de kommunala chefstjänstemännen har ett 

högt OCB (52,2 procent) respektive ett högt AC (57,2 procent). Detta gör att vi i de logistiska 

regressionsanalyserna inte likställer oddskvoterna med procentuella förändringar i 

sannolikheten. Det beror på att odds och sannolikheter endast är lika vid sällsynta händelser (p 

< 0,1; jfr Edling & Hedström, 2003, s. 179). Vidare har drygt hälften (52,8 procent) av 

cheferna hög tillit till de styrande politikerna i kommunen. Det är dessutom övervägande del 

av cheferna som delar politisk åsikt med de styrande politikerna i kommunen (56,7 procent). 

Tabell 1: Deskriptiv statistik (n = 180) 

     Andel Medelvärde Std.av. Min Max 

Beroende variabler      

    Högt OCB 52,2      

    Högt AC 57,2     

Oberoende variabler      

    Hög tillit 52,8     

    Politisk samsyn 56,7     

Kontrollvariabler      

    Antal år i kommunen  10,91 0,89 0 42 

    Ej maktskifte tre val 50,6     

                                                 

19 Detta beror på att inkludering av irrelevanta variabler ökar standardfelen för de relevanta variablerna, 

vilket minskar effektiviteten i skattningarna av de relevanta variablernas regressionskoefficienter, detta 

gäller särskilt för analyser som baseras på få observationer (Edling & Hedström, 2003, s. 142-143). 
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Nästa steg i analysen är att undersöka sambanden mellan att göra det lilla extra på arbetet och 

politisk samsyn respektive tillit till styrande politiker. Både OCB och AC analyseras genom 

fem logistiska regressionsmodeller, där modell 1 och 3 är bivariata analyser av tillit respektive 

politisk samsyn, där modell 2 och 4 inkluderar kontrollvariablerna, och där modell 5 

inkluderar både tillit, politisk samsyn och kontrollvariablerna (se Tabell 2 respektive Tabell 

3). 

Av den bivariata analysen i modell 1, Tabell 2, nedan framgår att det finns ett signifikant 

positivt samband mellan tillit till styrande politiker och OCB, och av modell 2 respektive 

modell 5 framgår att sambandet fortfarande är signifikant när vi tar hänsyn till antal år i 

kommunen, ej maktskifte på tre val och politisk samsyn.20 Detta är ett förväntat resultat som 

går i linje med den första hypotesen. I tabellen kan vi även se att oddskvoterna för tillit är 

drygt tre. Detta kan tolkas som att oddset att kommunala chefstjänstemän med hög tillit till de 

styrande politikerna gör det lilla extra på arbetet är tre gånger högre än motsvarande odds för 

chefstjänstemän som inte har hög tillit. Detta tyder på att det är väsentligt mer sannolikt att 

kommunala chefstjänstemän som har hög tillit till de styrande politikerna har högt OCB, 

jämfört med andra kommunala chefstjänstemän. Av modell 3 i Tabell 2 framgår vidare att det 

inte finns ett signifikant samband mellan politisk samsyn och OCB. Sambandet är inte heller 

signifikant när vi i modell 4 kontrollerar för antal år i kommunen och ej maktskifte på tre val, 

eller när även tillit till politikerna hålls konstant i modell 5. Detta är ett förväntat resultat som 

går i linje med den andra hypotesen.21 Av pseudo-R2 i modell 1, Tabell 2, framgår dessutom 

att skattningen av OCB blir cirka tio procent bättre om vi känner till de kommunala 

chefstjänstemännens tillit till politikerna, jämfört med om vi endast hade medelvärdet av 

OCB. Detta kan kontrasteras mot pseudo-R2 i modell 3, där det framgår att skattningen knappt 

förbättras (0,2 procent bättre) om vi känner till huruvida de kommunala chefstjänstemännen 

har politisk samsyn med de styrande politikerna eller inte. Detta tyder på att tillit till styrande 

politiker är betydligt viktigare för att förstå variationen i kommunala chefstjänstemäns OCB 

än vad politisk samsyn är. 

                                                 

20 Då det föreligger en interaktionseffekt mellan år i kommunen och ej maktskifte inkluderades denna i 

analysen, interaktionen påverkar dock effekten av tillit eller politisk samsyn och diskuterades därför inte 

närmare. 

21 Det föreligger inga signifikanta interaktionseffekter som påverkar detta resultat. 
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Tabell 2: Logistisk regressionsanalys av sambanden mellan 

organizational citizenship behaviour (OCB) och politisk samsyn 

respektive tillit (Oddskvoter; n = 180) 

 Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 

Oberoende variabler      

    Hög tillit 3,112*** 3,355***   3,339*** 

    Politisk samsyn   1,170 1,167 1,072 

Kontrollvariabler      

    År i kommunen  1,029  1,018 1,028 

    Ej maktskifte tre val  2,218†  1,938 2,210† 

    År i kom × ej maktskifte   0,951†  0,959 0,951† 

Intercept 0,604 0,370 1,000 0,729 0,385 

Nagelkerke pseudo-R2 0,099 0,128 0,002 0,025 0,129 

† p < 0,1; * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001 

I Tabell 3 nedan presenteras de logistiska regressionsanalyserna av sambanden mellan AC 

och tillit till respektive politisk samsyn med styrande politiker. Resultaten följer samma 

mönster som analysen av OCB. Av den bivariata analysen i modell 1, Tabell 3, framgår att det 

finns ett signifikant positivt samband mellan AC och tillit till styrande politiker, som ger stöd 

åt den första hypotesen. Detta samband är fortfarande signifikant när antal år i kommunen och 

ej maktskifte på tre val konstanthålls i modell 2, och när även politisk samsyn hålls konstant i 

modell 5. Oddskvoterna för tillit ligger här omkring fyra, vilket kan tolkas som att oddset att 

ha högt AC ungefär är fyra gånger så stort hos kommunala chefstjänstemän som har hög tillit 

till de styrande politikerna, jämfört med de som inte har hög tillit. Det verkar alltså vara 

betydligt mer sannolikt att kommunala chefstjänstemän som har hög tillit till politikerna också 

har högt AC, jämfört med andra kommunala chefstjänstemän. Av den bivariata analysen i 

modell 3, Tabell 3, kan utläsas att sambandet mellan politisk samsyn och AC inte är 
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signifikant. Detta tyder på ett nollsamband, och detta förändras inte av att antal år i 

kommunen och ej maktskifte på tre val konstanthålls i modell 4 eller av att tillit till styrande 

politiker dessutom hålls konstant i modell 5.22 Av pseudo-R2 i modell 1, Tabell 3, framgår att 

skattningen av AC blir drygt tolv procent bättre om vi vet de kommunala chefstjänstemännens 

tillit till politikerna, jämfört med om vi endast hade medelvärdet av AC. Detta kan 

kontrasteras mot pseudo-R2 i modell 3, där det framgår att skattningen knappt förbättras (0,5 

procent bättre) om vi känner till om de kommunala chefstjänstemännen har politisk samsyn 

med de styrande politikerna. Detta antyder att tillit till styrande politiker är avsevärt mycket 

viktigare än politisk samsyn för att förstå variationen i kommunala chefstjänstemäns AC. 

Tabell 3: Logistisk regressionsanalys av sambanden mellan 

affective commitment (AC) och politisk samsyn respektive tillit 

(Oddskvoter; n = 180) 

 Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 

Oberoende variabler      

    Hög tillit 3,598*** 4,431***   4,400*** 

    Politisk samsyn   1,275 1,227 1,126 

Kontrollvariabler      

    År i kommunen  1,050***  1,038** 1,050*** 

    Ej maktskifte (tre val)  0,870  0,854 0,861 

Intercept 0,700 0,405 1,167 0,877 0,383 

Nagelkerke pseudo-R2 0,122 0,202 0,005 0,063 0,203 

† p < 0,1; * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001 

Det bör dock nämnas att det är problematiskt att jämföra resultat mellan modeller i logistisk 

regressionsanalys eftersom koefficienterna påverkas av icke-observerad heterogenitet (Mood, 

                                                 

22 Det föreligger inga signifikanta interaktionseffekter som påverkar detta resultat. 
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2010). Det är således oklart om b-koefficienternas styrka påverkas av att ytterligare oberoende 

variabler inkluderas. Utöver de logistiska regressionsanalyserna analyserades därför 

modellerna 1-5 i Tabell 2 respektive Tabell 3 dessutom med linjär regressionsanalys.  

Resultaten av dessa analyser visar att riktningen på samtliga samband, och 

signifikansnivåerna hos dessa samband, inte avviker substantiellt från de som redovisas i 

Tabell 2 och Tabell 3 ovan. Vidare framgår att den största observerade förändringen mellan 

modellerna är att sambandet mellan tillit och AC ökade i styrka mellan modell 1 och modell 2, 

i Tabell 3 ovan. Resultaten av linjära regressionsanalyser visar att effekten av tillit på AC är b 

= 0,304 (t = 4,300) för modell 1 respektive b = 0,330 (t = 4,777) för modell 2.23 B-

koefficienten förändras således inte märkbart mellan modell 1 och modell 2. Det kan 

emellertid vara svårt att avgöra vad som är en stor och en liten förändring mellan b-

koefficienter. Däremot förändras t-värdet också marginellt vilket även det indikerar en liten 

förändring mellan modellerna. Att detta är den största observerade förändringen mellan 

modeller tyder på att de observerade sambandens styrka i Tabell 2 och Tabell 3 inte påverkas 

nämnvärt av att de övriga oberoende variablerna i modellerna hålls konstanta. 

Diskussion 

Syftet med uppsatsen var att undersöka om kommunala chefstjänstemän som delar politisk 

åsikt med kommunens styrande politiker i högre utsträckning än andra chefer också gör det 

lilla extra på arbetet. Syftet var även att se om det är tillit till styrande politiker snarare än 

politiska åsikter som är viktigast för att förklara benägenheten att göra det lilla extra på 

arbetet. Att göra det lilla extra på arbetet ses här som en typ av maktutövning där kommunala 

chefstjänstemän kan påskynda och fördröja politiska processer. Om detta styrs av politiska 

åsikter kan det vara ett tecken på att Sverige är ett samhälle där de folkvalda politikerna inte 

är de enda som påverkar politiska beslut, vilket strider mot grundläggande värden i en 

representativ demokrati och som i förlängningen kan leda till att medborgarna inte har någon 

att ställa till svars för fattade politiska beslut. ”Det lilla extra” definierades genom begreppen 

organizational citizenship behaviour (OCB) och affective commitment (AC), där OCB ses som 

                                                 

23 B-koefficienterna som presenteras bör inte tolkas närmare då denna analys gör ett antagande om en 

linjär effekt, där prediktioner kan överstiga 1 och gå under 0. 
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en kategori av arbetsprestation som inte bygger på produktivitet utan snarare på samarbete 

mellan arbetare (Smith m.fl. 1983), och där AC innebär en anställds emotionella band till, 

identifiering med och involvering i organisationen (Meyer & Allen, 1991), vilket tidigare 

forskning dessutom visat är starkt positivt relaterat till arbetsrelaterade utfall som 

arbetsprestation (Meyer m.fl. 2002). 

Den första hypotesen var att det finns ett positivt samband mellan kommunala 

chefstjänstemäns tillit till de styrande politikerna i kommunen och deras benägenhet att göra 

det lilla extra på arbetet. Resultaten av denna uppsats tyder på att det föreligger ett sådant 

samband, vilket innebär att kommunala chefstjänstemän med hög tillit till politikerna i högre 

utsträckning gör det lilla extra på arbetet, jämfört med kommunala chefstjänstemän som inte 

har hög tillit. Resultatet var föga förvånande då tidigare forskning om icke politiskt styrda 

organisationer visat att tillit till ledningen är starkt positivt relaterat till både OCB, 

arbetsprestation och organisatoriskt engagemang (Dirks & Ferrin, 2002). Detta samband ger 

stöd åt teorin om socialt utbyte, som handlar om anställdas villighet att återgälda den hänsyn 

och omtanke som en ledare kan uttrycka i en relation (a.a.). I detta fall kan detta alltså 

innebära att kommunala chefstjänstemän med hög tillit känner att de bemöts av hänsyn och 

omtanke av politikerna, vilket i sin tur leder till att de återgäldar detta genom att vara mer 

hängivna när det gäller att utföra sitt arbete i linje med de styrande politikernas preferenser. 

Konovsky och Pugh (1994) menar vidare att denna sociala utbytesrelation får individer att 

vilja spendera mer tid på arbetsuppgifter och göra det lilla extra på arbetet. Detta kan förklaras 

av att hög tillit och förtroende skapar en positiv känsla i organisationen som främjar positiva 

beteenden på arbetet. 

Den andra hypotesen var att det inte finns ett samband mellan kommunala chefstjänstemäns 

politiska samsyn med de styrande politikerna i kommunen och deras benägenhet att göra det 

lilla extra på arbetet.  Även denna hypotes fick stöd, vilket innebär att kommunala 

chefstjänstemäns beteenden, prestationer och engagemang på arbetet sannolikt inte styrs av 

politiska åsikter.  Att de politiska åsikterna inte verkade styra är ett tecken på att Sverige inte 

är det som det som Higley (2010, s 161) kallar för en ”elit-dominerad demokrati”, och således 

att de problem som detta skulle medföra inte tycks infinna sig. Det är dessutom ett tecken på 

att det är de folkvalda politikernas politik som de politiska besluten bygger på och att de 

kommunala chefstjänstemännen anpassar sin maktutövning till politikernas preferenser, alltså 

i linje med vad tidigare forskning visar (jfr Bengtsson, 2012). Resultatet av denna 
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undersökning bidrar således till att bringa viss klarhet i den osäkerhet som forskare 

återkommande påpekar finns kring hur tjänstemännen använder sin makt över politiska beslut 

(Bengtsson, 2012 s. 17; Carpenter, 2001 s. 11; Pierre, 1994 s. 212). 

Trots att resultatet tyder på att kommunala chefstjänstemäns politiska åsikter inte styr deras 

beteenden, prestationer och engagemang på arbetet är det dock möjligt att de kan agera efter 

egna politiska intressen även om det inte visar sig i termer av att göra det lilla extra. Vidare är 

det tänkbart att de kan utnyttja sin makt över politiska processer för att gynna preferenser som 

inte är kopplat till politisk syn. Exempelvis är det möjligt att de kan de utöva makt för att 

gynna andra gruppers preferenser (Bengtsson, 2012, s. 43; jfr Svara, 2006, s. 959), för att 

förbättra vissa gruppers position i samhället (Bengtsson, 2012, s. 43; jfr Meier & O’Toole, 

2006, s. 23) eller för att gynna sina egna, eller förvaltningens, preferenser i form av 

exempelvis bättre budget, högre autonomi på arbetet eller lägre arbetsbörda (Bengtsson, 2012, 

s. 43; jfr Brehm & Gates, 1999, s. 21). Det är således inte uteslutet att kommunala 

chefstjänstemän utnyttjar den makt som de har över politiska beslut, bara för att denna 

undersökning visat att de inte verkar styras av politiska åsikter.  

Det kan argumenteras för att en av uppsatsens begränsningar är att det är chefernas 

självskattade snarare än deras faktiska beteende på arbetet som undersökts. Problemet med 

självskattade beteenden är att de inte nödvändigtvis stämmer överens med verkligheten. Jag 

ser det dock som fördelaktigt, då det inte är särskilt intressant att veta huruvida de 

självskattade beteendena stämmer överens med verkligheten eller inte. Individers faktiska 

beteenden kan nämligen bero på flera faktorer som är svåra att kontrollera, exempelvis 

individuell skicklighet eller personlighet. Självskattat beteende (och engagemang), är alltså 

mer intressant eftersom det är deras subjektiva känsla som avgör huruvida de beter sig bra, 

eller är engagerade. Det är dessutom mycket svårt att undersöka makt när den utövas, särskilt 

när det gäller att undersöka om aktörer utnyttjar sin makt på ett sätt som de inte borde. Det 

beror på att ingen frivilligt skulle uppge att de utnyttjar sin makt på fel sätt. Makt är även 

något som kan innehas men inte behöver användas (Dowding, 1996, s. 3; Högberg, 2007, s. 

61). Det innebär att aktörer kan anpassa sin maktutövning, d.v.s. utnyttja sin makt när det är 

läge för det, och avstå när det inte är läge. Att i detta fall studera faktiska beteenden hos 

kommunala chefstjänstemän, genom exempelvis deltagande observation, är således inte 

särskilt fruktbart. Aktörer kan med andra ord avstå från att utnyttja sin makt när forskaren är 

närvarande. Därför, menar Dowding (1996, s. 4), måste vi studera makten hos aktörer utan att 
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faktiskt se den utövas. Att undersöka kommunala chefstjänstemäns beteenden, prestation och 

engagemang på arbetet genom självskattning är alltså ett sätt att studera makt på detta vis. 

Därför anser jag att denna studie bidrar till befintlig forskning. 

Det går även att diskutera huruvida benägenheten att göra det lilla extra på arbetet, och de 

mått som har använts för att mäta detta (OCB och AC), kan räknas som maktutövning eller 

inte. Är det verkligen makt att exempelvis hjälpa medarbetare att tänka själva, eller att alltid 

hinna med sina deadlines? Jag menar att det är en form av maktutövning, eftersom 

kommunala chefstjänstemän genom sitt beteende, prestation och engagemang på arbetet kan 

påverka dessa processer i en riktning de annars inte skulle tagit. Om detta dessutom styrs av 

egna preferenser är det ett utnyttjande av en maktposition, då kommunala tjänstemän skall 

vara politiskt neutrala och låta politikernas preferenser styra. Man kan dock ställa sig frågande 

till hur stor skillnad denna typ av maktutövning gör på politiska processer. Det är inte 

självklart att kommunala chefstjänstemän kan påverka politiska processer väsentligt genom 

att göra ”det lilla extra” eller att avstå från att göra detta. Jag menar dock att detta inte har 

särskilt stor betydelse. Det beror på att kommunala chefstjänstemän har andra typer av 

maktresurser som ingår i deras roll som chefstjänstemän, genom vilka de kan påverka 

politiska processer i högre utsträckning (Högberg, 2007; Jacobsen, 2007). Om 

chefstjänstemännen styrs av egna preferenser när det gäller beteenden, prestation och 

engagemang på arbetet, är det rimligt att dessa preferenser även kan spela en viktig roll i 

andra aspekter av arbetet, där chefstjänstemännen kan göra stor skillnad för politiska 

processer.  

En annan aspekt av uppsatsen som kan ses som problematiskt är att urvalet endast bestod av 

utbildningschefen från varje kommun. Utbildningschefer kan ha egenskaper som andra 

kommunala chefstjänstemän inte har, och dessa egenskaper kan göra att utbildningscheferna 

inte är representativa för samtliga kommunala chefstjänstemän. Egenskaper som här anses 

vara centrala skiljer sig däremot inte mellan utbildningschefer och andra kommunala 

chefstjänstemän. Alla har de exempelvis de maktresurser som krävs för att ha möjlighet att 

påverka politiska processer (Högberg, 2007; Jacobsen, 2007). Det är således enligt mig 

rimligt att generalisera resultaten till samtliga kommunala chefstjänstemän. Det kan däremot 

inte helt uteslutas att utbildningschefer skiljer sig från andra kommunala chefstjänstemän i 

någon avgörande aspekt som inte kontrolleras här. 
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Ytterligare ett problem är att de index som konstruerades för att mäta OCB och AC hade 

relativt låg intern konsistens. Det innebär att det finns en korrelation mellan indikatorerna, 

men att den inte riktigt nådde upp till gränsen för vad som vanligtvis anses vara okej för att 

konstruera index.24 Problemet med låg intern konsistens kan vara att det är svårt att hitta en 

gemensam förklaring till indikatorer som inte korrelerar. Det kan dessutom tyda på att 

variabler som inte borde ingå i indexet är inkluderade. Resultaten av analyserna av OCB och 

AC är dock tydliga och otvetydiga, vilket indikerar att det finns en gemensam förklaring till 

indikatorerna i indexen. Det finns dessutom både teoretisk och empirisk grund för att frågorna 

som användes i indexen är indikatorer på OCB och AC (se Figur 1 i appendix), vilket innebär 

en minskad risk för att irrelevanta variabler är inkluderade.  

Som tidigare nämnts är det naturligtvis möjligt att kommunala chefstjänstemän kan utnyttja 

sin makt över politiska processer utan att det är kopplat till politisk syn. Det är således ett 

uppdrag för framtida forskning att undersöka om kommunala chefstjänstemän utnyttjar sin 

maktposition för att gynna andra preferenser än politikernas. Det kan som tidigare nämnts 

handla om att undersöka om kommunala chefstjänstemän utnyttjar sin makt för att gynna 

andra gruppers preferenser (Bengtsson, 2012, s. 43; jfr Svara, 2006, s. 959), för att förbättra 

vissa gruppers position i samhället (Bengtsson, 2012, s. 43; jfr Meier & O’Toole, 2006, s. 23) 

eller för att gynna sina egna, eller förvaltningens, preferenser i form av exempelvis bättre 

budget, högre autonomi på arbetet eller lägre arbetsbörda (Bengtsson, 2012, s. 43; jfr Brehm 

& Gates, 1999, s. 21). 

Fokus i studien är dessutom på den ena sidan av myntet, alltså endast på att undersöka de 

kommunala chefstjänstemännens maktutövning och inte politikernas. Det är nämligen så att 

på samma sätt som de kommunala chefstjänstemännen inte bör lägga sig i politiska beslut, bör 

politikerna avstå från att detaljstyra det administrativa arbetet. Framtida forskning bör således 

även undersöka i vilken utsträckning politikerna går över deras ansvarsområde, och lägger sig 

i de kommunala chefstjänstemännens arbete. Det bör dock tilläggas att vissa politiker och 

tjänstemän anser att ett överskridande av varandras roller inte är negativt, utan t.o.m. många 

gånger är positivt (Jonsson m.fl. 2012, s. 17; jfr Montin & Granberg, 2012, s. 93ff). 

                                                 

24 Gränsvärdet för att skapa index går vanligtvis vid ett Cronbach’s Alpha värde över 0,7, här är α = 0,527 

för OCB och α = 0,510 för AC. 



 

25 

  

Detta är dessutom inte ett ämne där resultatet av undersökningar kan hållas som sant för all 

framtid. Det beror på att samhället förändras och politiker och tjänstemän byts ut 

kontinuerligt. Området är alltså under ständig förändring och något som med jämna 

mellanrum bör undersökas, särskilt om man värnar om den representativa demokratin och att 

den offentliga makten i Sverige utgår från folket. 
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Appendix 

Figur 1: Illustration av operationaliseringen av AC och OCB

 

Figur 1 illustrerar operationaliseringen av AC och OCB, frågorna som definierar AC är från 

Meyers m.fl. (1993) mått på commitment, och frågorna som definierar OCB är från Van 

Dynes m.fl. (1994) mått på OCB. Se fullständig enkät nedan för exakta formuleringar och 

övriga frågor. 
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Fullständig enkät 
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