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Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka relationen mellan commitment gentemot organisationen 

och chefs-commitment i en svensk kontext med hjälp av TCM Employee Commitment 

Survey. Metoden för att undersöka detta var en webbenkät som delades ut till sammanlagt 188 

personer, med en svarsfrekvens på 35%. Respondenterna arbetade i tre olika organisationer 

inom offentlig sektor. I enkäten fick respondenterna ta ställning till påståenden rörande sin 

organisation och sin närmaste chef. Resultatet visade att ju lägre continuance commitment är 

gentemot närmaste chef, desto högre är affective commitment gentemot organisationen. 

Vidare visade resultatet att ju högre continuance commitment är gentemot närmaste chef, 

desto högre är continuance commitment gentemot organisationen. Dessutom visade resultatet 

att ju högre normative commitment gentemot närmaste chef är, desto högre är normative 

commitment gentemot organisationen. I motsats till tidigare studier fann vi ingen korrelation 

mellan affective commitment gentemot organisation och affective commitment gentemot 

närmaste chef.  
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Abstract 

The main purpose of this study was to examine the relationship between organizational 

commitment and supervisor commitment within a Swedish context using TCM Employee 

Commitment Survey. Measures were done via a questionnaire distributed to a total of 188 

people, with a response rate of 35%. The respondents were employees from three different 

organizations within the public sector. They were asked to consider different statements 

regarding their organization, their supervisor and work-related identity. The results showed 

that if continuance commitment to supervisor is low, affective organizational commitment 

will be high. The results also showed that when continuance commitment to supervisor was 

high, continuance organizational commitment was also high. When normative supervisor 

commitment was high, so was normative organizational commitment. In contrast to previous 

studies, we found no correlation between affective organizational commitment and affective 

commitment to supervisor. 
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1. Introduktion 

För många arbetsgivare är personal den högsta kostnadsposten. Förutom att betala ut löner, 

kostar det stora summor att ersätta personal som av en eller annan anledning väljer att lämna 

organisationen. Det ska annonseras, ansökningar ska gås igenom och intervjuer ska hållas. 

Den nyanställda ska introduceras och läras upp under översikt av andra anställda som blir 

mindre produktiva då de tvingas fokusera på att lära upp en ny person. Detta är bara några av 

de ekonomiska kostnaderna i sammanhanget. Johanson och Johrén (2011) menar att 

kostnaden som drabbar en organisation om den tvingas ersätta en kvalificerad medarbetare 

kan uppgå till ungefär 1,2 miljoner kronor. 

Det finns ingen riktigt bra svensk motsvarighet till det engelska ordet commitment. 

Lojalitet eller engagemang är kanske de ord som ligger närmast till hands att använda. 

Lojalitet används även ibland i litteraturen som synonym till commitment (Chen, Tsui & Farh, 

2002), men eftersom det inte är samma sak, valde vi att använda oss av det engelska ordet i 

denna uppsats, för att undvika begreppsförvirring. Användandet av det engelska ordet 

möjliggör också att vi kan använda oss av i litteraturen vedertagna förkortningar. 

Anställdas commitment gentemot en organisation – hädanefter OC – binder individen 

till organisationen. Individer som upplever en hög grad av commitment, är mindre benägna att 

frivilligt avsluta sin anställning hos en organisation. Utöver det påverkar OC också anställdas 

motivation, frånvaro och arbetsprestation, för att nämna några av dess konsekvenser (Meyer 

& Allen, 1997). 

 

1.1 Om commitment 

I början av 1960-talet påpekade Becker (1960) ett problem som till viss del fortfarande är 

aktuellt (Meyer & Allen, 1991; Meyer & Herscovitch, 2001; Meyer & Parfyonova, 2010), 

nämligen att det inte rådde konsensus gällande vad begreppet commitment innefattade eller 

vad det innebar, trots att det användes flitigt i litteraturen. Han försökte råda bot på detta 

genom att presentera sin definition av begreppet, nämligen att commitment var tendensen att 

uppvisa ett beteende som var konsistent över en längre tid. Detta beteende är enligt Becker 

(1960) en konsekvens av ”side bets”, en slags investeringar som en individ gör, vilka innebär 

att kostnaden för att avvika från den inslagna vägen, skulle bli för hög för att det skulle vara 

ett alternativ. Om en person köper ett hus som denne bara har råd att bo i så länge personen 

har kvar sin anställning, kommer detta husköp fungera som ett side bet som ökar personens 

OC.  
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När Porter, Steers, Mowsay och Boulian (1974) nästan 15 år senare mätte OC beskrev de 

commitment som en attityd som avgjorde graden av en individs identifikation med, och 

engagemang i, en organisation. Medan Becker såg OC som en konsekvens av att individen 

inser att kostnaden av att lämna organisationen skulle bli för stor, innebär detta synsätt på OC 

att man betraktar det som att individen har ett känslomässigt band till organisationen, och 

alltså vill stanna (Meyer, Allen, 1991).  

I början av 1990-talet presenterade Meyer och Allen (1991) sin Three-Component 

Model of commitment, hädanefter TCM. Som namnet antyder utvecklade de sättet att betrakta 

OC. Fram till dess hade OC i huvudsak betraktats som antingen en attityd eller ett beteteende. 

Nu menade Meyer och Allen att OC bestod av tre komponenter. De benämnde dessa 

komponenter affective, continuance och normative commitment. Författarna var noga med att 

påpeka att denna expansion av begreppet innebar att OC inte längre kunde betraktas som en 

attityd eller ett strukturellt fenomen. Det skulle nu istället betraktas som ett psykologiskt 

tillstånd (state of mind). Motivationen bakom denna modell var att försöka skapa enighet 

kring begreppsdefinitionen, samt även sättet att mäta OC, som tidigare hade mätts med en 

mängd olika mätverktyg.  

Enkelt uttryckt kan man säga att affective commitment, hädanefter AC, är en individs 

känslomässiga band till en organisation. Continuance commtiment, hädanefter CC, är en 

individs medvetenhet om kostnaden det skulle innebära att lämna en organisation och 

normative commitment, hädanefter NC, representerar individens pliktkänsla att förbli med en 

organisation (Meyer & Allen, 1991). TCM verkar vara den dominerande modellen för att 

karakterisera OC (Meyer & Parfyonova, 2010) och utgör därför det teoretiska ramverk som 

denna uppsats bygger på. Modellen kommer således att diskuteras och förklaras mer ingående 

längre fram.  

Becker (1992) misstänkte att OC inte var den enda faktor som påverkade exempelvis 

anställdas benägenhet eller avsikt att säga upp sig från sitt arbete. Han menade att anställdas 

commitment gentemot exempelvis närmaste chef, vilket fortsättningsvis kommer benämnas 

chefs-commitment, också påverkade sannolikheten för att anställda väljer att fortsätta sin 

anställning. Hans studie var den första som mätte och jämförde olika commitments mot olika 

utfallsvariabler. Resultatet av hans studie visade att andra mål för commitment, exempelvis 

närmaste chef, också påverkar bland annat avsikten att säga upp sig från sitt arbete.  

När Clugston, Howell och Dorfman (2000) ville undersöka om kulturell socialisation 

var en antecedent till OC använde de sig av Meyer och Allens (1991) TCM och mätverktyget 

de utvecklat. Med hänvisning till Becker (1992) och Becker, Billings, Eveleth och Gilbert 
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(1996) mättes olika mål för commitment (gentemot organisationen, närmaste chef och 

arbetsgruppen). Utöver att presentera resultat som starkt pekade på att kulturell socialisation 

var en antecedent till OC, visade studien också att Meyer och Allens (1991) mätverktyg 

fungerade, i modifierad form, till att mäta andra mål för commitment än enbart organisationen 

(Clugston et al, 2000).  

Chen et al (2002) presenterade en teori som gjorde gällande att chefs-commitment borde 

påverka anställdas prestationer i högre grad än OC, med motiveringen att närmaste chef är 

närmare de anställda, både psykiskt och fysiskt, än organisationen som sådan. Chen et al 

menade att även om organisationen har tillgång till objektiva data om sina anställda (närvaro, 

producerade enheter etc.) så är det den anställdes närmaste chef som tolkar dessa data. Därför, 

menade de, skulle en anställd som i hög grad kände commitment gentemot närmaste chef, 

tendera att prestera bättre på arbetet eftersom det i första hand är den närmaste chefen som 

kommer att observera dennes prestationer. De hänvisade till Becker et al (1996) och menade 

att visst bevis fanns för denna teori, men påpekade också att Becker et als studie var utförd i 

USA, medan deras studie var belägen i Kina. Det fanns där enligt Chen et al (2002) en 

betydande kulturell skillnad. Likt Becker et al (1996) fann de att chefs-commitment verkade 

vara viktigare än OC för hur de anställda presterade.  

Ytterligare stöd för detta kom när Cheng, Jiang och Riley (2003) jämförde Hunt och 

Morgans (1994) teori om att OC var nyckelstrukturen som medierade effekten av andra 

commitments med Becker et als (1996) teori som menade att organisationen bara var ett av 

flera mål för de anställdas commitment och att dessa commitments påverkade olika 

utfallsvariabler. Cheng et al (2003) fann i denna studie, även den utförd i Kina, att olika 

commitments påverkade olika saker, men även att vissa variabler, som exempelvis avsikt att 

sluta, påverkades av både de anställdas OC och chefs-commitment.  

Cheng et al (2003) menade att närmaste chef är den viktigaste källan till commitment 

utöver organisationen. Trots detta menade de att chefs-commitment är ett delvis förbisett 

forskningsområde, och att relationen mellan chefs-commitment och OC borde studeras 

ytterligare. Eftersom organisationer består av individer menade Meyer och Allen (1997) att 

det inte är orimligt att anta att vi implicit mäter en mängd olika mål för commitment, när vi 

mäter OC.  

 

1.2 TCM – Om OC, dess antecedenter och konsekvenser 

Enligt Meyer och Allens (1991) sätt att definiera OC kan det delas in i tre delar eller 

komponenter. Detta synsätt gör skillnad på affective, normative och continuance commitment 
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(Meyer & Allen, 1991; Allen & Meyer, 1996). Dessa tre varianter av commitment har två 

saker gemensamt. För det första innebär de ett psykologiskt tillstånd som utgör relationen 

mellan den anställda och dess arbetsgivare. För det andra påverkar de huruvida en anställd 

väljer att fortsätta eller avbryta sin anställning hos denna organisation. Enligt Meyer och 

Allen (1991) är det mer lämpligt att betrakta dessa tre varianter som komponenter av 

commitment, och inte som olika slags commitment. Motivering till detta synsätt är att 

affective, continuance och normative commitment inte fungerar uteslutande mot varandra. 

Tvärtom kan man förvänta sig att en anställd upplever alla tre, men i skiftande grad. Eftersom 

dessa tre komponenter är så pass konceptuellt olika varandra, har de också olika antecedenter 

och konsekvenser. Den mest studerade konsekvensen i OC-litteraturen är personalomsättning, 

eller snarare utebliven personalomsättning. Meyer och Allen (1991) påpekar dock att om det 

enda målet med att skapa commitment hos de anställda, är att försöka behålla personalen, 

vore det onödigt att särskilja mellan de tre komponenterna, eftersom alla tre påverkar valet en 

anställd gör för att fortsätta eller avsluta sin anställning. Den uppdelning som TCM består av 

gör gällande att det finns konsekvenser som skiljer de tre komponenterna åt. 

Modellen verkar hålla för kritisk granskning (Allen & Meyer, 1996), men helt 

okontroversiell är den inte (Meyer & Herscovitch, 2001). Bland annat verkar affective 

commitment och normative commitment överlappa varandra, vilket gör att det inte är helt 

klarlagt hur man ska förhålla sig till dessa komponenter (Meyer et al, 2002). 

 

1.3 Affective commitment - AC 

Affective commitment avser det känslomässiga band som en anställd kan ha till sin 

organisation. I detta ingår i vilken grad den anställda identifierar sig med, och känner 

deltagande och engagemang i organisationen. En arbetstagare som upplever en hög grad av 

AC stannar med sin organisation eftersom denne vill det (Meyer & Allen, 1991).  

AC verkar ha sitt ursprung i arbetsrelaterade erfarenheter som bidrar till den anställdas 

välbefinnande i organisationen (Meyer, Allen & Topolnytsky, 1998). Infriande av 

förväntningar på anställningen, rättvisa fördelningar av belöningar, frihet från konflikter, 

rolltydlighet, jobbutmaningar och möjlighet till avancemang är några saker som funnits 

korrelera med AC (Meyer & Allen, 1991). ”Upplevt stöd från organisationen” har den 

starkaste positiva korrelationen av alla arbetsrelaterade erfarenheter och AC (Meyer et al, 

2002). Organisationens egenskaper och den anställdas personliga egenskaper verkar också 

kunna påverka AC, men resultaten som pekar på detta visar varken på starka, eller konsistenta 

korrelationer (Meyer & Allen, 1997). 
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Utöver att påverka huruvida en anställd fortsätter eller avbryter sin anställning har vissa 

studier funnit ett samband mellan hög AC och förhöjd arbetsprestation (Meyer & Allen, 1991; 

Allen & Meyer 1996; Meyer & Allen, 1997). En negativ korrelation mellan frivillig frånvaro 

och AC har också observerats (Allen & Meyer, 1996; Meyer & Allen, 1997). Anställda som 

upplever en hög grad av AC tenderar att anpassa sitt beteende för att försöka gynna 

organisationen (Meyer et al, 1998). Det verkar också finnas ett samband mellan den anställdas 

hälsa och AC (Meyer et al, 2002). En positiv hälsoaspekt är att AC verkar fungerar som en 

buffert mot stress (Meyer & Allen, 1997). Meyer och Allen (1997) menar också att AC är 

positivt för individen på så vis att det helt enkelt känns bra att arbeta för en organisation som 

man hyser positiva känslor för.  

AC korrelerar med fler utfallsvariabler än CC och NC. När de olika komponenterna 

korrelerar med samma utfallsvariabel, exempelvis huruvida en anställd väljer att fortsätta sin 

anställning, verkar korrelationen mellan AC och variabeln alltid vara starkare än mellan 

variabeln och CC eller variabeln och NC (Meyer & Herscovitch, 2001).  

 

1.4 Continuance commitment – CC 

Continuance commitent avser kostnaden det skulle innebära för den anställda att lämna 

organisationen. Om en anställd upplever en hög grad av CC och väljer att fortsätta sin 

anställning på grund av detta, stannar denne med organisationen för att den upplever att den 

måste.  

CC bygger till stor del på Beckers (1960) side bet-teori och kan därför enklast förklaras 

med att allt som ökar den upplevda kostnaden av att lämna en organisation kan betraktas som 

en antecedent till CC. Även brist på lämpliga alternativ antas öka CC hos en anställd. För att 

side bets eller bristen på alternativ faktiskt ska leda till CC måste individen vara medveten om 

att dessa investeringar är gjorda, och/eller att det är ont om alternativ (Meyer & Allen, 1991). 

Det finns studier som visar på en negativ korrelation mellan CC och arbetsprestation 

(Allen & Meyer, 1996). Om en anställds commitment gentemot en organisation i största grad 

utgörs av CC, finns det en risk att den anställda inte gör mer än vad som är absolut nödvändigt 

(Meyer et al, 1998). Om det enda som binder individen till organisationen är en känsla av att 

denne måste vara där, finns en risk att bitterhet uppstår, vilket i värsta fall potentiellt kan leda 

till ett direkt olämpligt beteende (Meyer & Allen, 1997). 
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1.5 Normative commitment – NC 

Normative commitment avser den anställdas pliktkänsla och lojalitet. Anställda som upplever 

en hög grad av NC stannar med sin organisation för att de upplever att det är rätt att göra det. 

Den socialisation vi utsätts för i form av förväntningar från familj och samhälle antas bidra till 

NC (Meyer & Allen, 1991; Meyer et al, 1998). NC kan också uppstå om en individ uppfattar 

att en organisation investerar mycket tid eller resurser i denne, något som kan leda till en 

upplevd obalans i relationen mellan individ och organisation. Denna upplevda obalans kan få 

konsekvensen att individen känner en skyldighet (pliktkänsla) att förbli med organisationen 

tillräckligt länge för att återbetala denna skuld och på så vis återskapa balans i relationen 

(Meyer & Allen, 1991).  

Vissa studier har funnit ett samband som pekar på att högt NC leder till minskad 

frivillig frånvaro och förhöjd arbetsprestation hos arbetstagare (Allen & Meyer, 1996). 

Liksom för de anställda som upplever en hög grad av AC, försöker även arbetstagare som 

upplever en hög grad av NC att anpassa sitt beteende för att försöka gynna organisationen. 

Effekten är dock inte lika stark mellan detta beteende och NC, som det är mellan beteendet 

och AC (Meyer et al, 1998). NC liknar AC mycket i både antecedenter, korrelationer och 

konsekvenser, men dessa samband är oftast svagare för NC än för AC (Meyer et al, 2002) 

 

1.6 Sammanfattning - TCM 

AC antas ha den starkaste korrelationen med önskvärda beteenden så som låg frånvaro och 

ökad arbetsprestation hos arbetstagare. Därefter följer NC och slutligen kommer CC, som 

antingen inte korrelerar alls, eller korrelerar negativt med dessa beteenden. Man kan därför 

presentera ett argument till varför AC bör anses vara den viktigaste komponenten av 

commitment. Utöver beteenden som är positiva för arbetsgivaren verkar det också som att hög 

affective commitment gentemot organisationen korrelerar negativt med både självrapporterad 

stress och konflikter som kan spåras till relationen mellan familj och arbete. Detta står i stark 

kontrast till CC som har en positiv korrelation med dessa utfallsvariabler (Meyer et al, 2002). 

 

1.7  Syfte och frågeställningar 

Utifrån detta syftar den här uppsatsen till att undersöka relationen mellan chefs-commitment 

och OC i en svensk kontext med hjälp av TCM Employee Commitment Survey, då det oss 

veterligen inte gjorts tidigare. OC är det större och mer studerade begreppet i litteraturen. 

Frågeställning 1: Finns här en relation dem emellan? Det är rimligt att anta att så är fallet, 

men hur ser en sådan relation ut?  

Frågeställning 2: Kan chefs-commitment predicera AC, CC och NC gentemot organisationen? 
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 2. Metod 

2.1 Deltagare och urval 

Undersökningsgruppen för uppsatsen var anställda från tre olika organisationer. Samtliga 

organisationer tillhör offentlig sektor. Organisationerna valdes då uppsatsförfattarna hade 

personliga kontakter i organisationerna. Dessa personliga kontakter utgjorde kontaktpersoner 

för studien. Kontaktpersonerna kontaktades först muntligt, och när ett preliminärt medgivande 

till deltagande erhållits försågs de även med skriftlig information (se Bilaga 1).  

Antalet personer som blev tillfrågade att besvara enkäten var 82, 54 respektive 52 

personer - totalt 188 personer. Vi fick 32, 22 respektive 11 svar. Totalt 65 svar gav en 

svarsfrekvens på 35%.  

I organisation 1 var 8 respondenter män och 24 kvinnor. I organisation 2 var 8 

respondenter män och 14 kvinnor. I organisation 3 var samtliga 11 respondenter kvinnor. Den 

totala könsfördelningen var 33% män och 67% kvinnor. Enligt Statistiska Centralbyrån 

(2012) var 27% av de offentligt anställda män, och 73% kvinnor.  

Åldersfördelningen för respondenterna var följande: 3% var 21-30 år, 18% var 31-40 år, 

37% var 41-50 år, 28% var 51-60 år och 14% av samtliga svarande var över 60 år.  

Antal år i organisationen för respondenterna såg ut enligt följande: 3% hade arbetat i  

mindre än 1 år, 31% i 1-5 år, 17% i 6-10 år och 49% av respondenterna hade arbetat i över 10 

år i sin organisation.   

 

2.2 Material 

Data samlades in genom en webbenkät (se Bilaga 2), som undersökningsgruppen fick besvara 

via en webblänk. Enkäten, som konstruerades i verktyget Webropol,  hade fyra olika delar. I 

den första delen fick respondenterna ange kön, ålder och antal år i organisationen. Del två 

bestod av 18 frågor och mätte Organizational Commitment. Frågorna var hämtade ur Meyer 

och Allens (2004) reviderade mätverktyg TCM Employee Commitment Survey och översattes 

till svenska av uppsatsens författare. Versionen med 18 påståenden användes istället för 

versionen med 24 påståenden, för att hålla nere det totala antalet enkätpåståenden. Enligt 

Meyer och Allen (2004) är versionerna väldigt lika varandra, och valet dem emellan görs 

enklast utifrån önskad längd på enkäten. Del tre bestod av 15 frågor som mätte chefs-

commitment. Frågorna var hämtade från Clugston et al (2000). De hade modifierat Meyer och 

Allens TCM för att även kunna mäta chefs-commitment. Frågorna översattes till svenska av 

uppsatsens författare.  

Skalorna för att mäta commitment gentemot chef och organisation visade 

tillfredsställande intern reliabilitet. Tidigare studier har rapporterat Cronbachs alfa-värden för 
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affective commitment till chef = .88, continuance commitment till chef = .81, normative 

commitment till chef = .78 (Clugston et al, 2000). Motsvarande siffror för denna studie var 

.74, .82, .75. För commitment gentemot organisationen har tidigare studier visat: affective = 

.82, continuance = .74, normative = .83 (Meyer, Allen & Smith, 1993). Motsvarande alfa-

värden för denna studie var .77, .78, .80.  

Den fjärde delen innehöll tio påståenden med syfte att mäta respondenternas 

arbetsrelaterade identitet utifrån två typer av anknytning till arbete: emotionell och kognitiv 

anknytning (Knez, 2014). Sist i enkäten fanns möjlighet för respondenterna att komma med 

kommentarer i form av en fritextruta med rubriken "övriga kommentarer".   

Varje påstående, från enkätens alla delar, skattades på en sjugradig skala mellan 

Instämmer inte alls (1) och Instämmer helt (7).   

 

2.3 Tillvägagångssätt 

Innan enkäten distribuerades i respektive organisation genomfördes en enklare förstudie där 

ett antal oberoende personer fick testa enkäten för att upptäcka eventuella fel eller oklarheter i 

språk och utformning. Ingen av dessa personer hade några synpunkter, varför inga ändringar 

gjordes. Inom varje organisation fanns en kontaktperson som fick se till att berörda 

medarbetare fick tillgång till enkätens webblänk samma dag som enkäten öppnades. Dag ett 

ombads kontaktpersonerna att uppmana sin medarbetare att besvara enkäten. I samband med 

detta tillhandahöll de enkätlänken till sina medarbetare. Dag åtta uppmanades 

kontaktpersonerna att skicka ut en påminnelse till sina medarbetare, vilket de gjorde. Dag 12 

stängdes enkäten.  

 

2.4 Design och dataanalys 

Designen är en kvantitativ enkätundersökning.  

Inledningsvis exporterades data från Webropol med SPSS-alternativet, vilket genererade tre 

Excel-filer som var SPSS-kompatibla. Påståendena på fråga 3, 4, 5 respektive 13 i 

mätverktyget för OC var omvända frågor och därför fick siffrorna kastas om för samtliga 

respondenter. Därefter sammanställdes data från samtliga respondenter i ett gemensamt 

Excel-dokument. Värden från en av respondenterna fick tas bort helt, då det framkom i box 

plots att dennes svar uppvisade extrema värden. Därefter användes SPSS 20 och verktyget 

Compute för att skapa följande variabler: AC_ORG, CC_ORG och NC_ORG för de tre 

komponentera av organizational commitment. AC_CHEF, CC_CHEF och NC_CHEF 

skapades för de tre komponenterna av chefs-commitment. 
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En korrelationsanalys och tre regressionsanalyser genomfördes.  

 

2.5 Forskningsetiska överväganden 

På en första sida i enkäten (se Bilaga 1) fanns information kring deltagandet i studien, såsom 

att det var ett examensarbete av två studenter på Högskolan i Gävle, att deltagandet var 

frivilligt och att man fick avsluta påbörjad enkät när som helst utan motivering. Information 

gavs om att data skulle behandlas konfidentiellt och inget svar skulle kunna kopplas till en 

enskild person. Författarna har också haft i åtanke att vissa av frågorna i enkäten kunde vara 

av känslig karaktär, men ansåg att svaren, trots eventuellt känsligt innehåll, inte går att spåra 

och därmed inte skulle kunna påverka vederbörande.  
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3. Resultat 

Nedan följer resultatet av undersökningen i löpande text med tillhörande tabeller och figurer. 

Inledningsvis visas en övergripande figur över variablernas korrelationer, följt av deskriptiv 

statistik, korrelationsmatris samt resultat av tre regressionsanalyser.  

 

Figur 1. Korrelationskarta. 

 

 

Korrelationer är signifikanta på .05 nivå. Endast signifikanta korrelationer visas. 
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Tabell 1. Medelvärde (M) och standardavvikelser (s) för samtliga variabler.  

 N M (s) 

AC_ORG 64 4.50 1.15 

CC_ORG 64 3.74 1.29 

NC_ORG 64 3.31 1.23 

AC_CHEF 64 2.90 1.20 

CC_CHEF 64 2.93 1.40 

NC_CHEF 64 2.79 1.17 

Not. AC_ORG = Affective Commitment gentemot Organisationen; CC_ORG = Continuance Commitment 

gentemot Organisationen; NC_ORG = Normative Commitment gentemot Organisationen; AC_CHEF = 

Affective Commitment gentemot närmaste Chef; CC_CHEF = Continuance Commitment gentemot närmaste 

Chef; NC_CHEF = Normative Commitment gentemot närmaste Chef.   

 

 

Tabell 2. Bivariata korrelationer. 

 AC_ORG CC_ORG NC_ORG AC_CHEF CC_CHEF NC_CHEF 

AC_ORG —      

CC_ORG  -.12 —     

NC_ORG .61** .03 —    

AC_CHEF  .18 .13 .42** —   

CC_CHEF -.25* .54** .04 .09 —  

NC_CHEF .20 .15 .49** .48** .29* — 

**.Korrelationer är signifikanta på .01 nivå (2-tailed). 

*.Korrelationer är signifikanta på .05 nivå (2-tailed). 

Bivariata korrelationer utfördes för att kontrollera om några prediktorvariabler korrelerade 

med varandra högre än r .80. Ingen multikollinaritet uppvisades. Affective commitment 

gentemot organisationen (AC_ORG) korrelerade positivt med normative commitment 

gentemot organisationen (NC_ORG) och negativt med continuance commitment mot chef 

(CC_CHEF). Continuance commitment gentemot organisationen (CC_ORG) korrelerade 

positivt med CC_CHEF. NC_ORG uppvisade positiva korrelationer med affective 

commitment mot chef (AC_CHEF) och normative commitment gentemot chef (NC_CHEF). 

AC_CHEF korrelerade positivt med normative commitment mot chef (NC_CHEF). 

CC_CHEF korrelerade positivt med NC_CHEF (se tabell 2).  
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3.1 Regressionsanalys 1 

 

 

Tabell 3: Beta, t-värde och signifikansnivå för modellens prediktorvariabler. 

 

 

 

Ostandardiserade coefficienter Standardiserade 

coefficienter 
 

 

 

B 

 

Standardfel 

 

Beta 

 

t 

 

Sig. 

Constant 4.34 .46  9.48 .00 

AC_CHEF .09 .13 .09 .66 .51 

CC_CHEF -.27 .10 -.33 -2.64 .01 

NC_CHEF .25 .14 .25 1.80 .08 

      

Not . Beroende variabel: AC_ORG. AC_ORG = Affective Commitment gentemot Organisationen;  

AC_CHEF = Affective Commitment gentemot närmaste Chef; CC_CHEF = Continuance  

Commitment gentemot närmaste Chef; NC_CHEF = Normative Commitment gentemot närmaste Chef.   

 

 

 

Modellen fungerar för att predicera utfallsvariabeln AC_ORG F(3,60) = 3.48, p<.03. 

Modellen förklarar 11% av variationen i utfallsvariabeln (R = .39, R
2 

= .15, justerat R
2 

= .11). 

CC_CHEF bidrar på så vis att ju lägre continuance commitment gentemot närmaste chef är, 

desto högre är affective commitment mot organisationen (se Tabell 3).  
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3.2 Regressionsanalys 2 

 

Tabell 4: Beta, t-värde och signifikansnivå för modellens prediktorvariabler. 

 

 

 

Ostandardiserade coefficienter Standardiserade 

coefficienter 
 

 

 

B 

 

Standardfel 

 

Beta 

 

t 

 

Sig. 

Constant 2.11 .47  4.54 .00 

AC_CHEF .11 .13 .10 .85 .40 

CC_CHEF .51 .10 .55 4.87 .00 

NC_CHEF -.06 .14 -.06 -.46 .65 

      

Not . Beroende variabel: CC_ORG. CC_ORG = Continuance Commitment gentemot Organisationen;  

AC_CHEF = Affective Commitment gentemot närmaste Chef; CC_CHEF = Continuance  

Commitment gentemot närmaste Chef; NC_CHEF = Normative Commitment gentemot närmaste Chef.   

 

Modellen fungerar för att predicera utfallsvariabeln CC_ORG F(3,60) = 8.66, p<.01. Modellen 

förklarar 27% av variationen i utfallsvariabeln (R = .55, R
2 

= .30, justerat R
2 

= .27). CC_CHEF 

bidrar på så vis att ju högre continuance commitment gentemot närmaste chef är, desto högre är 

continuance commitment mot organisationen (se Tabell 4).  
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3.3 Regressionsanalys 3 

 

 

Tabell 5: Beta, t-värde och signifikansnivå för modellens prediktorvariabler. 

 

 

 

Ostandardiserade coefficienter Standardiserade 

coefficienter 
 

 

 

B 

 

Standardfel 

 

Beta 

 

t 

 

Sig. 

Constant 1.67 .45  3.74 .00 

AC_CHEF .24 .13 .23 1.91 .06 

CC_CHEF -.09 .10 -.11 -.93 .36 

NC_CHEF .44 .14 .41 3.22 .01 

      

Not . Beroende variabel: NC_ORG.  NC_ORG = Normative Commitment gentemot Organisationen;  

AC_CHEF = Affective Commitment gentemot närmaste Chef; CC_CHEF = Continuance  

Commitment gentemot närmaste Chef; NC_CHEF = Normative Commitment gentemot närmaste Chef.   

 

 

Modellen fungerar för att predicera utfallsvariabeln NC_ORG F(3,60) = 8.51, p<.01. 

Modellen förklarar 26% av variationen i utfallsvariabeln (R = .55, R
2 

= .30, justerat R
2 

= .26). 

NC_CHEF bidrar på så vis att ju högre normative commitment gentemot närmaste chef är, 

detso högre är normative commitment mot organisationen. AC_CHEF tenderar att bidra på så 

vis att ju högre affective commitment gentemot närmaste chef är, desto högre är normative 

commitment mot organisationen (se Tabell 5).  
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4. Diskussion 

4.1 Huvudresultatet 

Syftet med denna studie var att undersöka relationen mellan commitment gentemot 

organisationen och chefs-commitment i svensk kontext med hjälp av TCM Employee 

Commitment Survey, samt att se om chefs-commitmens kunde predicera AC, CC och NC 

gentemot organisationen. Den mest intressanta aspekten av resultatet var avsaknaden av 

korrelation mellan affective commitment gentemot organisation och affective commitment 

mot närmaste chef, då denna korrelation konsistent observerats inom tidigare forskning inom 

området. Vidare visade resultatet att om continuance commitment gentemot närmaste chef var 

lågt, var affective commitment mot organisationen högre. Var continuance commitment 

gentemot närmaste chef högt, var också continuance commitment mot organisationen högt. 

Resultatet pekade också på att när normative commitment gentemot närmaste chef är högt, är 

också normative commitment gentemot organisationen högt. 

 

4.2 Jämförelser med tidigare forskning 

I tidigare forskning är korrelationen mellan AC gentemot närmaste chef och AC gentemot 

organisationen relativt konsistent. Becker (1992) och Becker et al (1996) använde sig inte av 

TCM när de mätte commitment, men deras mätverktyg mätte graden av deltagande, 

engagemang och identifikation med organisationen och chefen (internalization och 

identification). Enligt TCM (Meyer & Allen, 1991; Meyer & Allen 1997) är detta 

grundstenarna för AC, vilket gör resultaten jämförbara. Becker (1992) fann att korrelationen 

mellan identifikation med chef och organisation var r = .49. För internalization var 

motsvarande siffra r = .44. För Becker et al (1996) var motsvarande siffror r = .53 och r = .56. 

Chen et al (2002) fann liknande, om än något mindre, korrelationer i Kina. Stinglhamber och 

Vandenberghe (2003) mätte AC gentemot chef och organisation i Belgien med hjälp av TCM 

och fann att korrelationen där var r  = .50. Även Clugston et al (2000), från vilka vi tagit 

mätinstrumentet som mätte chefs-commitment, fann att korrelationen mellan AC gentemot 

chef och organisation var r = .43. Mot bakgrund av dessa studier är frånvaron av denna 

korrelation i vår studie anmärkningsvärd. Även utan kännedom om dessa studier hade vi nog 

förväntat oss att se en korrelation. Sunt förnuft tycks antyda att dessa två varibler går hand i 

hand, det vill säga att ju mer jag ”tycker om” min närmaste chef, desto mer tycker jag om min 

organisation. Chefen är en del av organisationen, något som också får stöd av korrelationerna 

mellan NC_ORG och NC_CHEF, samt mellan CC_ORG och CC_CHEF.   



 

16 

 

Varför denna korrelation uteblev mellan de affektiva variablerna kan ha flera 

förklaringar.   

Det kan vara så att resultatet faktiskt speglar verkligheten, även om det inte verkar riktigt 

troligt. Syftet med studien var att undersöka hur relationen mellan OC och chefs-commitment 

såg ut i svensk offentlig sektor med hjälp av TCM, eftersom vi inte hittat någon studie som 

undersökt detta tidigare. Teoretiskt sett är det möjligt att korrelationen mellan de affektiva 

variablerna inte existerar i detta sammanhang. Clugston et al (2000) fann att kulturell 

socialisation påverkar de anställdas commitment. En undersökning av svensk kultur och 

kultur i svensk offentlig sektor ligger utanför ramarna för denna uppsats, men det är 

naturligtvis möjligt att resultatet vi fått speglar verkligheten. Att tidigare undersökningar som 

genomförts på tre olika kontinenter (Becker, 1992; Becker et al, 1996; Clugston et al, 2000; 

Chen et al, 2002; Stinglhamber & Vandenberghe, 2003), samtliga uppvisat denna korrelation i 

varierande utsträckning talar dock emot att det skulle vara kulturella omständigheter som 

förklarar vårt resultat.  

 

4.3 Alternativa tolkningar av resultatet 

En troligare förklaring är istället fenomenet med att skalorna som mäter affective och 

normative commitment tenderar att överlappa. Detta kan enligt Meyer och Allen (1991) bero 

på att det inte nödvändigtvis är helt enkelt att skilja mellan känslorna som dessa komponenter 

av commitment innebär. Hur stor skillnad är det egentligen mellan att man stannar i en 

organisation för att man vill, eller för att man upplever att det är rätt? Det är möjligt att man 

inte kan känna en pliktkänsla och lojalitet gentemot en organisation (eller chef) utan att också 

ha positiva känslor för organisationen (Allen & Meyer, 1996). Det kan också tänkas vara så 

att positiva erfarenheter som medför positiva känslor och AC, samtidigt kan skapa en upplevd 

obalans i relationen där arbetstagaren känner en plikt att återgälda organisationen, vilket då 

samtidigt skulle kunna leda till NC (Meyer et al, 2002). Beroende på hur olika individer 

uppfattar och tolkar en händelse, kan exakt samma fenomen leda till olika sorters commitment 

hos olika individer. Meyer och Parfyonova (2010) exemplifierar detta genom att peka på en 

sak som kompetensutveckling. Om det tolkas som att organisationen försöker stötta sina 

anställda kommer det att leda till AC. Om det tolkas som att organisationen gör en investering 

i sina anställda som bör ”återbetalas” kommer det att leda till NC. Tolkas det istället av den 

anställde som att denne har gjort en investering i form av tid för att skaffa sig kompetens som 

bara är relevant för den berörda organisationen, kan detta leda till att den anställda tycker sig 

ha gjort ett side bet som gör att denne måste stanna i organisationen (CC).  
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I teorin är affective och normative commitment skilda faktorer, men i verkligheten är 

möjligtvis relationen dem emellan mer komplicerad. En konsekvens av detta är att det inte är 

helt fastställt huruvida affective och normative commitment verkligen ska betraktas som 

skilda faktorer av commitment (Meyer & Herscovitch, 2001; Meyer et al, 2002). I Meyer et 

als (2002) meta-analys visade resultatet att dessa två faktorer av commitment hade en 

betydande korrelation (p = .63). Av intresse var att resultatet också pekade på att denna 

korrelation var större om den kortare versionen av TCM användes (vilket var fallet i denna 

uppsats), men också att korrelationen var större i studier utförda utanför Nordamerika.  

Clugston et al (2000) fann att korrelationen mellan affective commitment gentemot 

organsationen och närmaste chef låg på  r = .43. De använde sig av fem påståenden för att 

mäta respektive komponent av commitment gentemot olika mål (chef, organisation), alltså 

totalt 15 påståenden per mål. Dessa påståenden hämtades ur den ursprungliga versionen av 

TCM som har 24 påståenden. Då vi har använt oss av Clugston et als (2000) mätverktyg för 

att mäta chefs-commitment, men den reviderade versionen av TCM med bara 18 påståenden 

för att mäta OC, är det möjligt att detta kan ha påverkat resultatet. Eftersom båda versionerna 

av TCM ska mäta samma sak, borde inte detta ha påverkat vårt resultat, men det kan 

emellertid inte uteslutas.  

Hur vår översättning av frågorna har påverkat respondenternas förståelse för dessa är 

svårt att säga. Den förstudie vi gjorde visade på att det inte var några problem med frågorna, 

men det är omöjligt att avgöra i vilken grad respondenterna har förstått frågorna. Våra  alfa-

värden är samtliga över .70, vilket ändå tyder på att enkäten har fungerat. 

Den relativt låga svarsfrekvensen (35%) kan ha flera olika orsaker. Förutom att det inte 

fanns några direkta incitament för respondenterna att fylla i enkäten, är det inte helt otänkbart 

att människor i offentlig sektor är trötta på att fylla i enkäter. Enligt en av kontaktpersonerna 

är det i dennes organisation relativt vanligt med långa och obligatoriska enkäter. Detta kan 

tänkas medföra att motivationen att fylla i en enkät som inte är obligatorisk, är förhållandevis 

låg. Det faktum att enkäten var webb-baserad har förmodligen också i någon grad påverkat 

svarsfrekvensen. Hur bortfallet har påverkat resultatet är omöjligt att säga, men det har 

naturligtvis påverkat. 

 

4.4 Resultatets konsekvenser och förslag till fortsatt forskning 

Eftersom AC är den komponent av commitment som är att föredra för både organisation och 

anställd, samtidigt som organisationen är det mest studerade målet för commitment i 

litteraturen, kändes det lämpligt att i första hand utföra en regressionsanalys med AC 
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gentemot organsationen som utfallsvariabel och de tre variablerna av chefs-commitment som 

prediktorer. Modellen är statistiskt signifikant men förklarar endast 11% av variationen i 

utfallsvariabeln. Att CC gentemot närmaste chef bidrog till modellen var något som stämde 

med våra förväntningar. Eftersom CC ofta medför en känsla av bitterhet, kändes det rimligt 

att anta att positiva känslor gentemot organisationen förekommer i högre utsträckning, om 

bitterhetskänslor gentemot närmaste chef uteblir. Däremot hade vi på förhand, som vi 

diskuterat ovan, förväntat oss att affective commitment gentemot närmaste chef skulle bidra 

till modellen. När det kommer till frågeställning nummer två, huruvida de olika 

komponenterna av chefs-commitment kan predicera de olika komponenterna av OC, kan vi 

konstatera att vårt resultat tyder på att CC gentemot närmaste chef påverkar affective OC. 

CC gentemot närmaste chef påverkade utöver AC gentemot organisationen också CC 

gentemot organisationen i vår studie. Inte helt överaskande tyder resultatet på att negativa 

känslor gentemot chefen kan spilla över och resultera i negativa känslor gentemot 

organisationen. Av intresse är också att den förklarade variationen är relativt hög (27%) när vi 

kör  komponenterna av chefs-commitment som prediktorer och CC gentemot organsationen 

som utfallsvariabel. Detta i kombination med resultatet av den första regressionsanalysen 

indikerar att continuance commitment gentemot närmaste chef har en relativt stor inverkan på 

relationen mellan individ och organisation. NC gentemot organisationen korrelerade utöver 

AC gentemot organisationen också med både AC och NC gentemot närmaste chef. I den 

tredje regressionsanalysen använde vi NC gentemot organsationen som utfallsvariabel och 

chefskomponenterna av commitment som prediktorer. Utöver att NC och AC ligger nära 

varandra i praktiken, delar NC också många positiva konsekvenser med AC. Det är alltså inte 

irrelevant att ta reda på hur chefsvariablerna påverkar NC gentemot organisationen. Modellen 

i den tredje regressionsanalysen förklarade 26% av variationen i utfallsvariabeln. Normative 

commitment gentemot närmaste chef bidrog, och affective commitment gentemot närmaste 

chef tenderade att bidra till modellen. Regressionsanalys nummer tre tyder på att när 

pliktkänsla, moral och positiva emotioner knyter individen till dennes närmaste chef, kommer 

också pliktkänslan och individens  moraliska band till organisationen att öka. Resultaten av de 

tre regressionsanalyserna visar att chefs-commitment i varierande grad kan precidera de tre 

komponenterna av OC. 

 Denna studie är så vitt vi vet den första i sitt slag som undersöker relationen mellan OC 

och chefs-commitment med hjälp av TCM i svensk offentlig sektor. Således kan den utgöra 

en utgångspunkt för vidare forskning inom området. Då resultatet skiljer sig markant från 

tidigare studier från andra kulturer, vore det mycket intressant att se denna studie replikerad. 
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För det första vore det intressant att se hur ett större urval skulle påverka resultatet. Det kan 

tänkas att det relativt låga antalet respondenter i denna studie är vad som orsakar det märkliga 

resultatet, med avsaknaden av korrelation mellan de affektiva komponenterna. Om studien 

skulle replikeras, kan det också vara intressant att använda sig av enbart den ena eller den 

andra av de två versionerna av TCM (18 eller 24 påståenden), istället för att blanda som vi nu 

gjorde. Det vore också mycket intressant att utföra en kvalitativ studie, där man genom 

intervjuer försöker undersöka relationen mellan affective commitment gentemot 

organisationen, samt gentemot närmaste chef. Det kan tänkas att det föreligger 

omständigheter i hur anställda personer inom svensk offentlig sektor ser på relationen mellan 

chef och organisationen, som gör att det faktiskt inte finns någon korrelation mellan dessa.   

 

4.5 Resultatets praktiska relevans 

Även om denna studie naturligtvis inte kan avgöra kausalitet, tyder regressionsanalyserna på 

att OC påverkas av relationen med den närmaste chefen. Högt AC gentemot organisationen är 

eftersträvansvärt för både anställd och organisation. Vårt resultat pekar på att organisationer 

bör vara uppmärksamma på relationen mellan anställda och deras närmaste chefer, så att den 

inte präglas av continuance commitment, då detta alltså kan ha en negativ inverkan på de 

anställdas AC gentemot organisationen. Det känns logiskt att högt CC gentemot chefen också 

innebär högt CC gentemot organisationen, något som vårt resultat bekräftar,  vilket ytterligare 

stärker argumentet att organisationer bör välja sina chefer med omsorg. Högt NC gentemot 

organsationen kan medföra en mängd positiva konsekvenser för organisationen. Då vårt 

resultat visar på att det påverkas av NC mot chefen, och tenderar att påverkas av AC gentemot 

närmaste chef skulle detta kunna innebära ytterligare ett incitament för organisationer att välja 

sina chefer med omsorg, och se till att omständigheterna möjliggjorde att anställda kunde 

utveckla AC och NC gentemot dessa chefer.  
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Bilaga 1: Missivbrev till kontaktpersoner och respondenter 

Förfrågan om deltagande i frivillig enkätundersökning. 

Vi är två studenter som läser sista terminen på Personal- och arbetslivsprogrammet på 

högskolan i Gävle. Som avslutning på studierna ska vi nu skriva en C-uppsats i ämnet 

psykologi, där vi har valt att undersöka om det finns ett samband mellan 

organisationslojalitet, chefslojalitet och arbetsrelaterad identitet.  

Utöver att fördjupa oss i den aktuella litteraturen, behöver vi också samla in data 

och där behöver vi er organisations hjälp för att ro projektet i hamn. Vi använder oss av 

en enkätundersökning innehållande 43 påståenden där respondenterna ska ta ställning 

till i vilken grad man håller med om påståendet. Vi skulle verkligen uppskatta om ni tog 

er tid att ta ställning till dessa påståenden. Enkäten är helt frivillig och man har rätt att 

avbryta deltagandet utan någon som helst motivering.  

Insamlad data kommer att behandlas konfidentiellt och det går inte att spåra ett 

enskilt svar till en enskild respondent. Redovisningen av data kommer att ske på 

gruppnivå. Vidare kommer medlemmar ur flera organisationer att besvara enkäten, detta 

för att få så många respondenter som möjligt.  

Vår tanke är att vi tillhandhåller en webblänk till enkäten som ni distribuerar 

bland era medarbetare. Från och med måndag 14 april kommer enkäten att vara öppen, 

därför vore det lämpligt om ni då kunde skicka en uppmaning till era medarbetare om 

att fylla i enkäten. Skulle det visa sig att deltagandet är lågt, vore det bra om en 

eventuell påminnelse kunde skickas ut tisdag 21 april. Enkäten kommer att stängas ner 

fredag 25 april.  

 

Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss eller vår 

handledare för mer information. 

 

Med vänliga hälsningar 

Hedvig Persson Brage ofk11hpe@student.hig.se, 0705346601 

Andreas Olofsson  ufk11aoo@student.hig.se,    0735855865 

Handledare: 

Lars Eriksson lars.eriksson@hig.se 
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