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Sammendrag 

Forfatter: Marianne Leversund 

Tittel: Ser du intensjonene mine? Motiver for organisasjonsborgeratferds påvirkning på 

lederes og medarbeideres enighet om ekstrarolleatferd  

Veileder: Professor Sabine Raeder 

 

Ansatte utfører ofte handlinger i jobbsammenheng selv om de ikke inngår i deres 

stillingsinstruks. Denne typen atferd er kjent som ekstrarolleatferd, og kan enten være positiv 

og gagne bedriften, kalt organisasjonsborgeratferd (OBA), eller negativ og skade bedriften, 

kalt kontraproduktiv arbeidsatferd (KPA). Forskningslitteraturen til nå gir ikke klare svar på 

hva som er årsakene til at ansatte utfører ulike former for ekstrarolleatferd. Det finnes heller 

ikke entydige svar på hvilken relasjon OBA og KPA har til hverandre. Denne studien bidrar 

med mer kunnskap på dette feltet, ved å undersøke hvordan Rioux og Penners (2001) tre 

motiver for organisasjonsborgeratferd (prososiale verdier (PV), omtanke for bedriften (OC) 

og inntrykksstyring (IM)) påvirker både positiv og negativ ekstrarolleatferd, fordi disse 

motivene til nå kun har blitt undersøkt i relasjon til positiv ekstrarolleatferd.  

Studien benytter et datasett bestående av 102 par av medarbeidere og ledere, der leder 

rapporterer oppfattet OBA hos den ansatte, og medarbeideren selv rapporterer KPA, for å i 

tillegg kunne undersøke hvordan motivene påvirker enighet om ekstrarolleatferd rapportert fra 

to kilder. Multivariat regresjonsanalyse benyttes for å undersøke hvordan motivene oppgitt av 

medarbeidere påvirker lederrapportert OBA og selvrapportert KPA, og forholdet mellom dem. 

Resultatene finner ingen signifikant korrelasjon mellom OBA og KPA. Samtlige 

motiver har i ulik grad påvirkning på KPA, der PV- og OC-motiver reduserer variabelen og 

IM-motiver øker den. Studien finner med dette støtte for at motivene for positiv 

ekstrarolleatferd kan forklare signifikante mengder variasjon i negativ ekstrarollatferd. 

Derimot har ingen av motivene signifikant påvirkning på lederes rapportering av OBA, mens 

kontrollvariabelen kjønn har stor påvirkning på lederrapportering. Resultatene indikerer 

dermed at ledere ikke har god innsikt i sine medarbeideres motiver, men at den mer synlige 

variabelen kjønn har større effekt på lederes oppfatning.  
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Innledning  

Alle som har en jobb har en form for stillingsinstruks – en oversikt over hvilke 

oppgaver den ansatte er ansvarlig for, og hva som forventes av den ansatte i jobbsituasjonen. 

Å oppfylle de gitte kravene på arbeidsplassen faller inn under ideen om oppgaveprestasjon, 

definert av Borman og Motowidlo (1993) som aktiviteter som formelt anerkjennes som en del 

av jobben. Men ofte vil ansatte oppføre seg på måter som går utenfor rammene av den gitte 

stillingsinstruksen. Dette kalles ekstrarolleatferd (Miles, Spector, Borman & Fox, 2002). 

Ekstrarolleatferd kan enten være i form av frivillige, positive handlinger som gagner bedriften 

og de som jobber der, kjent som organisasjonsborgeratferd (OBA) (Organ, 1988), eller i form 

av bevisste handlinger som vil ha negative konsekvenser for organisasjonen, kjent som 

kontraproduktiv arbeidsatferd (KPA) (Fox, Spector & Miles, 2001). 

De to formene for ekstrarolleatferd er definisjonsmessige motsetninger, og det har i 

forskningslitteraturen tradisjonelt eksitert en tanke om at bra mennesker utfører OBA, mens 

dårlige mennesker utfører KPA (Spector, Bauer & Fox, 2010). Likevel har ikke studier av 

ekstrarolleatferd lykkes med å dokumentere denne sammenhengen på en entydig måte (Dalal, 

2005). Der noen argumenterer for at begrepene er motsatte ender av samme kontinuum 

(Bennett & Stamper, 2001), finner andre at samme person kan utføre begge former for atferd 

(Rotundo & Sackett, 2002; Sackett, Berry, Wiemann & Laczo, 2006; Spector & Fox, 2010b), 

noe som utfordrer ideen om at OBA er bra og gjøres av bra mennesker, mens KPA er dumt og 

gjøres av dårlige mennesker.  

Årsakene til at ansatte utfører OBA og/eller KPA er dermed ikke åpenbare. Men siden 

OBA er ønsket atferd og KPA er uønsket atferd i organisasjoner, er det fordelaktig å ha 

innsikt i hvordan organisasjoner kan fremme positiv ekstrarolleatferd og redusere negativ 

ekstrarolleatferd. Det finnes derfor en stor mengde forskningslitteratur som forsøker å finne ut 

hvilke forløpere som leder til de to formene for ekstrarolleatferd. Både forskjeller i 

personlighetstrekk (Bolton, Becker & Barber, 2010; Borman, Penner, Allen & Motowidlo, 

2001; Bourdage, Lee, Lee & Shin, 2012; Mount, Ilies & Johnson, 2006), oppfattet 

rettferdighet (Moorman, Niehoff & Organ, 1993; Skarlicki & Folger, 1997) og emosjoner 

(Dalal, Baysinger, Brummel & LeBreton, 2012) er tidligere vist å kunne forklare variasjon i 

både positiv og negativ ekstrarolleatferd.  

Rioux og Penner (2001) derimot, presenterer tre motiver som kan forklare 

organisasjonsborgeratferd, og disse er til nå kun er undersøkt i relasjon til OBA, ikke KPA. 

Motivene som kan forklare hvorfor ansatte velger å utføre OBA-handlinger, deles inn i 
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prososiale verdier, omtanke for bedriften og inntrykksstyring, og Rioux og Penners resultater 

viser at alle de tre motivene sørger for unik varians i mål på OBA. Derimot finnes ingen 

forskningslitteratur som kan si noe om hvorvidt disse motivene også kan bidra til å forklare 

variasjon i kontraproduktiv arbeidsatferd, eller om de påvirker relasjonen mellom de to 

formene for ekstrarolleatferd.  

I denne studien skal jeg derfor undersøke dette. Etter anbefalinger fra Edwards (1995) 

og etter eksempel fra Tekleab og Taylor (2003), blir multivariat regresjonsanalyse benyttet for 

å undersøke forholdet mellom de tre motivene og begge formene for ekstrarolleatferd. På 

denne måten blir både effekten motivene har på hver av utfallsvariablene og relasjonen 

mellom dem undersøkt. Både selv- og annenrapportering er tidligere vist å gi like gode mål på 

OBA (Carpenter, Berry & Houston, 2014), mens selvrapportering er å foretrekke for å måle 

KPA (Berry, Carpenter & Barratt, 2012. Denne studien benytter derfor lederrapporterte data 

for å måle OBA, og selvrapporterte data for å måle KPA for i tillegg å kunne gi informasjon 

om motiver kan påvirke enighet om oppfattet ekstrarolleatferd rapportert fra to kilder.  

Denne studien har tre bidrag til ekstrarolleatferd-feltet. For det første undersøker den 

motiver for OBA, som tidligere kun har blitt benyttet til å forklare positiv ekstrarolleatferd, og 

ser hvilken effekt disse motivene har på både positiv og negativ ekstrarolleatferd. For det 

andre undersøker den om motivene kan føre til enighet om ekstrarolleatferd rapportert fra 

medarbeidere og deres nærmeste ledere, og med dette gir studien også informasjon om 

hvorvidt ledere ser sine ansattes motiver. For det tredje undersøker den relasjonen mellom 

OBA og KPA – en relasjon som har blitt undersøkt flere ganger tidligere, men som til nå er 

vist å ha tvetydige sammenhenger på tvers av studier.  

 

 

 

Figur 1.  Arbeidsmodell: OBA-motivers forventede prediksjon av positiv og negativ 

ekstrarolleatferd 

Enighet om                        

leders persepsjon av OBA     
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medarbeiders persepsjon av 
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Ekstrarolleatferd 

Oppgaver som går utover rammene som settes av en stillingsinstruks, kalles for 

ekstrarolleatferd (Miles et al., 2002). Ekstrarolleatferd kan deles inn i to kategorier med et 

logisk motsetningsforhold - enten i form av frivillige, positive handlinger som gagner 

bedriften og de som jobber der, kjent som organisasjonsborgeratferd (Organ, 1988), eller i 

form av bevisste handlinger som vil ha negative konsekvenser for organisasjonen, kjent som 

kontraproduktiv arbeidsatferd (Fox et al., 2001). Selv om de to formene for ekstrarolleatferd 

definisjonsmessig står i kontrast til hverandre, er det ikke konsensus i forskningslitteraturen 

om hvordan de to atferdstypene faktisk henger sammen i praksis. 

Organisasjonsborgeratferd kan enklest forklares som positiv ekstrarolleatferd. Organ 

(1988) definerer OBA som «skjønnsmessig individuell atferd som ikke direkte eller eksplisitt 

er anerkjent av det formelle belønningssystemet, og som totalt sett fremmer effektiv fungering 

i organisasjonen». Organ sitt begrep er en videreføring av Katz (1964), som beskrev ansatte 

som gjorde mer enn de ble bedt om i arbeidssammenheng, selv om de ikke forventet å få noen 

form for belønning. Å uoppfordret hjelpe en kollega uten å forvente noe tilbake, å 

opprettholde en positiv holdning selv om bedriften går gjennom vanskelige perioder og å 

snakke godt om bedriften også utenfor jobb, er alle eksempler på positiv ekstrarolleatferd. 

Felles for disse eksemplene er at de oppfyller kriteriene som skiller positiv ekstrarolleatferd 

fra grunnleggende oppgaveprestasjon, fordi de er frivillig utført av den ansatte, uten at det 

forventes noen form for belønning. 

Smith, Organ og Near (1983) deler OBA inn i to ulike dimensjoner, avhengig av om 

oppførselen er rettet mot andre personer (OBA-I) eller mot organisasjonen (OBA-O). For 

eksempel vil det å hente en kaffekopp til en kollega falle inn under den første kategorien, 

mens det å snakke varmt om bedriften til venner kan plasseres i den andre kategorien. Denne 

tofaktormodellen av OBA har vist seg å være den mest stabile modellen for å beskrive 

fenomenet (Organ & Paine, 1999). 

Å ha ansatte som utviser OBA er fordelaktig for organisasjoner på flere måter. Det 

henger positivt sammen med arbeidsinnsats (Wei, 2014), det er vist å korrelere positivt med 

jobbtilfredshet (Murphy, Athanasou & King, 2002), og det har en dokumentert sammenheng 

med lavere turnover, samt økt effektivitet og produktivitet på organisasjonsnivå (Podsakoff, 

Whiting, Podsakoff & Blume, 2009).  

Der OBA kan beskrives som positiv ekstrarolleatferd, kan kontraproduktiv 

arbeidsatferd enklest forklares som negativ ekstrarolleatferd. Fox et al. (2001) definerer 

fenomenet som «intensjonelle handlinger som har en negativ eller skadelig effekt på en 
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organisasjon, dens medlemmer eller ytre relasjoner». Eksempler på dette er blant annet å med 

vilje ødelegge organisasjonens eiendeler, intensjonelt gjøre jobben sin feil, komme med 

negative kommentarer til kollegaene sine eller bevisst jobbe sakte for å oppnå overtidstillegg 

(Spector & Fox, 2010a). KPA medfører implikasjoner for optimal funksjon i organisasjoner 

(Bowling & Eschleman, 2010), og det er derfor ønskelig for organisasjoner å unngå denne 

typen atferd. På samme måte som OBA kan også KPA deles inn i atferd rettet mot andre 

individer (KPA-I), som å komme med negative kommentarer, og atferd rettet mot 

organisasjonen (KPA-O), som å ta med kontorrekvisitter hjem til privat bruk (Robinson & 

Bennett, 1995).  

Å dele OBA inn i to dimensjoner (en rettet mot individ og en rettet mot organisasjon) 

er vist å gi mest stabile måleresultater (Organ & Paine, 1999). Likevel vil den inneværende 

studien utelukke OBA-O i datainnsamlingen. Begge de to formene for ekstrarolleatferd rettet 

mot organisasjon måler hvor pliktoppfyllende og pålitelig medarbeideren er (Spector et al., 

2010; Williams & Anderson, 1991), og for å unngå overlapp mellom OBA-O og KPA-O 

beholdes derfor kun KPA-O. OBA-I og KPA-I har derimot ikke overlapp på samme måte. 

OBA-I handler i hovedsak om å hjelpe andre (Williams & Anderson, 1991), og en direkte 

kontrast til det å hjelpe kollegaer ville vært å hindre kollegaer i å gjøre arbeidsoppgaver. Men 

KPA-I er ikke et mål på hindring; det er mer et mål på å ikke være snill, for eksempel ved å 

fornærme kolleger (Spector et al., 2010). Derfor beholdes både KPA-I og KPA-O, mens kun 

OBA-I brukes som mål på OBA.  

Med utgangspunkt i begrepenes definisjoner har organisasjonsborgeratferd og 

kontraproduktiv arbeidsatferd et logisk motsetningsforhold. Der OBA regnes som atferd som 

utføres med gode intensjoner og har positive følger, er KPA atferd som utførers med 

skadelige intensjoner og har negative følger. Derfor faller det naturlig å tenke at den ene 

formen for ekstrarolleatferd ikke kan finne sted samtidig som den andre, og en del av 

forskningslitteraturen legger tanken om et slikt motsetningsforhold til grunn i sine studier. 

Bennett og Stamper (2001) peker på at tidligere forskning på ekstrarolleatferd viser at OBA 

og KPA har motsatt relasjon til en rekke forløpere, som jobbtilfredshets, rettferdighet og 

affekt, og at dette dermed er en indikasjon på at konstruktene bør behandles som motsetninger 

i samme dimensjon. De behandler begrepene som motsatte ender av samme kontinuum, der 

oppgaveprestasjon ligger i midten, og utelukker dermed muligheten for at begge formene for 

atferd kan utføres samtidig. 

Om begrepene faktisk er motsetninger, bør studier som sammenligner dem finne en 

sterk negativ korrelasjon. Hovedvekten av studiene som undersøker forholdet mellom OBA 
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og KPA rapporterer derimot om moderate negative korrelasjoner (Spector & Fox, 2010b), og 

flere argumenterer derfor for at OBA og KPA er to uavhengige konstrukter (som Rotundo & 

Sackett, 2002, Sackett et al., 2006), og at de dermed ikke kan være ender av samme 

kontinuum. Et eksempel kommer fra Sackett et al. (2006), som benyttet et utvalg bestående av 

900 fulltidsansatte ved et universitet i USA til å analysere sammenhengen mellom OBA og 

KPA. Deres resultater gir en korrelasjonskoeffisient på -.39 for de to formene for 

ekstrarolleatferd. Som de selv bemerker viser dette resultatet at det stemmer at de to formene 

for ekstrarolleatferd har en negativ relasjon, men den er ikke sterk nok til å utelukke at høye 

skårer på begge områder kan forekomme samtidig. Videre i analysen delte de skårene på 

OBA og KPA inn i like store grupper på tre nivåer, fra høy til lav. Sammenligninger av disse 

grupperingene viste at av de som var i gruppen med høyest skår på OBA, var også 8,7 % i 

gruppen med høyest skår på KPA, mens 8,1 % var lave på både OBA og KPA. Dette 

utelukker altså ikke at høy OBA og høy KPA (og lav OBA - lav KPA) kan utføres samtidig 

av en person, men resultatene viser at dette forekommer relativt sjelden. Hovedvekten av 

studiene som undersøker forholdet mellom OBA og KPA finner lignende resultater (e.g., 

Judge, LePine & Rich, 2006; Lee & Allen, 2002; Rotundo & Sackett, 2002).  

I et forsøk på å gi et mer endelig svar på forholdet mellom de to formene for 

ekstrarolleatferd, gjennomførte Dalal (2005) en omfattende metaanalyse av 49 tidligere 

studier med en utvalgsstørrelse på 16 721 deltakere. Hans resultater viser også at relasjonen 

mellom OBA og KPA er moderat negativ (r = -.32). 

Senere har andre stemmer i forskningslitteraturen tatt til orde for at sammenhengen 

mellom KPA og OBA ikke alltid behøver å være negativ. For selv om hovedvekten av 

forskningslitteraturen finner en moderat negativ sammenheng, er det også noen studier med 

resultater som peker i annen retning. Dalal, Lam, Weiss, Welch og Hulin (2009) finner at selv 

om OBA og KPA for det meste er uavhengig av hverandre, kan de likevel under noen 

omstendigheter ha en positiv (om enn svak) korrelasjon de gangene atferden er rettet mot 

kollegaer eller ledere (men ikke når atferden er rettet mot organisasjonen). Også Fox, Spector, 

Goh og Bruursema (2007) finner en liten, men positiv relasjon mellom OBA og KPA når de 

kontrollerer for en del metodologiske moderatorer. Dette viser at samme person faktisk kan 

utføre begge atferdstypene innenfor samme miljø.  

Spector og Fox (2010b) kommer med flere mulige forklaringer på denne positive 

sammenhengen. For eksempel kan understimulering på jobb føre til at ansatte kjeder seg, som 

igjen like gjerne kan føre til OBA-handlinger som KPA-handlinger. Organisatoriske 

begrensninger, for eksempel underbemanning eller utstyrsmangler, kan lede til at en ansatt må 
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utføre OBA (som å jobbe lenger eller lære seg å benytte nye verktøy) for å klare å 

gjennomføre arbeidsoppgavene sine, hvilket kan lede til frustrasjon og påfølgende KPA-

handlinger for å få utløp for denne aggresjonen. Den samme argumentasjonen kan benyttes i 

andre situasjoner der OBA kan lede til sinne og påfølgende KPA, som når ansatte må utføre 

OBA fordi kollegaer underpresterer eller i situasjoner der utført OBA ikke blir anerkjent. 

Bolino, Klotz, Turnley og Harvey (2013) mener også at det kan finnes eksempler der 

sammenhengen går andre veien, slik at KPA fører til OBA. Hvis en ansatt utviser KPA som 

senere gir dårlig samvittighet, kan det lede til at den ansatte utviser OBA for å lette på den 

dårlige følelsen. 

Ulike ekstrarollehandlinger vil ha ulik grad av synlighet. Noen handlinger vil derfor 

være lette å legge merke til for kollegaer og ledere, mens det vil være andre tilfeller der kun 

den ansatte som utfører handlingen vil ha kunnskap om den. KPA er en type atferd som gjerne 

gjøres i det skjulte, og atferden kan derfor være vanskelig å oppdage for andre enn aktøren 

selv. Derfor gir det mest korrekte mål på faktisk atferd å benytte selvrapportering for å måle 

KPA (Berry et al., 2012). Samtidig er det fordelaktig å benytte flere perspektiver i 

datainnsamlingen, blant annet for å unngå common method bias (Podsakoff, MacKenzie, Lee 

& Podsakoff, 2003). Carpenter et al. (2014) finner i en metaanalyse at selv- og 

annenrapportering av OBA gir svært små forskjeller i forskningsresultatene, hvilket tilsier at 

begge kan benyttes. Derfor benytter jeg annenrapportering av OBA i denne studien, blant 

annet for å bedre forskningskvaliteten, ved at en leder svarer på vegne av medarbeideren. 

Den eksiterende forskningslitteraturen som undersøker OBA og KPA enes ikke om 

sammenhengen mellom dem. Likevel viser hovedvekten av forskningsresultatene at de to 

formene for ekstrarolleatferd som regel har en moderat negativ korrelasjon, og det er kun ved 

spesielle omstendigheter analysene ikke finner denne sammenhengen. Ingen av rammene ved 

den inneværende datainnsamlingen tilsier at resultatene vil avvike fra normalen. På bakgrunn 

av dette forventer jeg at: 

 

Hypotese 1: Lederrapportert OBA og selvrapportert KPA vil ha en moderat negativ 

korrelasjon. 
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Motiver for organisasjonsborgeratferd 

Siden OBA har positive følger og KPA har negative følger, vil det være lønnsomt for 

bedrifter å ha kunnskap om hvordan de kan fremme OBA og forebygge KPA. Det kan være 

ulike årsaker som fører til at ansatte velger å utvise ekstrarolleatferd, og ifølge Dalal (2005) 

kan nettopp det at motivene bak atferden varierer være en del av forklaringen på de tvetydige 

forskningsresultatene på relasjonen mellom KPA og OBA. 

Det er ofte de samme årsaksvariablene som brukes til å forklare både positiv og 

negativ ekstrarolleatferd. Noen studier har funnet betydelig bevis for at individuelle 

forskjeller i personlighetstrekk kan forklare signifikante mengder variasjon i OBA (Borman et 

al., 2001; Bourdage et al., 2012) og i KPA (Bolton et al., 2010; Mount et al., 2006). Andre har 

funnet en sammenheng mellom grad av oppfattet rettferdighet i organisasjonen og utført OBA 

(Moorman et al., 1993) og KPA (Skarlicki & Folger, 1997). Det er også gjort forsøk på å 

forklare hvordan ulike emosjoner kan trigge både positiv og negativ ekstrarolleatferd (Dalal et 

al., 2012). I tillegg til at alle disse faktorene forklarer både positiv og negativ 

ekstrarolleatferd, har de også til felles at de tar utgangspunkt i at atferden utføres som 

reaksjon på noe annet, og forklarer ekstrarolleatferd som en konsekvens av variasjoner i 

disposisjonelle variabler.  

I kontrast til dette var Rioux og Penner (2001) tidlig ute med å undersøke en teori om 

at aktører også kan utføre organisasjonsborgeratferd som målrettede handlinger med intensjon 

om å oppfylle bestemte krav og ønsker. De undersøkte mer proaktive årsaker til OBA, og 

prøvde å identifisere meningen med den spesifikke atferden ved å finne ut hvilke mål aktøren 

ønsket å nå gjennom å utvise positiv ekstrarolleatferd. Ved hjelp av faktoranalyse kom de 

frem til tre ulike grupperinger av motiver for OBA; prososiale verdier, omtanke for bedriften 

og inntrykksstyring. Motivene som kategoriseres som prososiale verdier (PV), bygger på 

ønsker om å være hjelpsom og å skape positive relasjoner med andre. Omtanke for bedriften 

(OC) begrunner OBA-handlinger i et ønske om å bidra positivt til bedriften, og en følelse av 

stolthet og engasjement i organisasjonen. Motivene kategorisert som inntrykksstyring (IM), er 

motiver som bygger på et ønske om å ikke ta seg dårlig ut foran andre, og for å opprettholde 

belønninger og unngå straff. Rioux og Penner (2001) la videre frem en hypotese om at hvert 

av de tre motivene ville tilføre unik og signifikant økning i forklart varians for OBA. 

Gjennom sine studier bekreftet de denne hypotesen – alle de tre motivene tilførte unike 

mengder forklart varians. 
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Faglitteraturen plasserer ofte motivene i to ulike grupperinger, der PV-motiver og OC-

motiver blir kategorisert som «god soldat»-motiver, og IM-motiver blir kategorisert som «god 

skuespiller»-motiver (Bourdage et al., 2012). «God soldat»-motivene har fått denne 

merkelappen fordi både PV- og OC-motiver beskriver ansatte som strekker seg lenger enn de 

strengt tatt må for å hjelpe organisasjonen sin, og det er denne gruppen motiver som 

tradisjonelt sett har blitt anerkjent som årsakene til at ansatte utviser OBA (Bolino et al., 

2013). PV-motiver og OC-motiver ligner på hverandre fordi begge grupperingene tar 

utgangspunkt i et ønske om å bidra med noe positivt for andre (enten personer eller 

organisasjon), og et ønske om å være trofast og samarbeidsvillig, noe som kan forklare 

hvorfor de i mange tilfeller er vist å være sterkt korrelert. Rioux og Penner (2001) 

argumenterer likevel for at de bør behandles som to ulike konstrukter, både fordi de er vist å 

ha rene faktorladninger til hver sin faktor, og fordi de har ulike mønster av korrelasjoner med 

andre ofte brukte prediktorer av OBA (i Rioux og Penners studie er det for eksempel kun PV-

motivene som korrelerer med «hjelpsomhet»).  

Merkelappen «god skuespiller» derimot, kommer av at IM-motiver blir ansett å være 

et slags bevis på at ikke alle som utfører OBA faktisk er styrt av et ønske om å gagne 

bedriften eller menneskene som jobber der, men at disse gevinstene heller er en positiv 

bieffekt av atferd som fremstiller aktøren på en positiv måte. Aktører drevet av IM-motiver 

utviser ekstrarolleatferd for å sette seg selv i et godt lys, gjerne for å kunne oppnå 

belønninger, som for eksempel å på lang sikt kunne få en lønnsøkning eller klatre i 

organisasjonen (Bolino et al., 2013). Det er spesielt IM-motiver som viser at OBA ikke bare 

utføres av rene altruistiske årsaker, men at det av noen utføres som et middel til å nå egne mål 

(Bourdage et al., 2012).  

Distinksjonen mellom «god soldat» og «god skuespiller» kommer også frem om en 

undersøker hvilken effekt motivene har på de to ulike dimensjonene av OBA. Om «god 

soldat»-motivene fant Rioux og Penner (2001) at PV-motiver relativt til de andre motivene i 

større grad var assosiert med OBA rettet mot individer (OBA-I) og at OC-motiver i hovedsak 

var assosiert med OBA rettet mot organisasjonen (OBA-O), mens IM-motivene («god 

skuespiller») derimot ikke hadde klare sammenhenger med en bestemt OBA-dimensjon, selv 

om de likefult førte til økning i forklart varians i analysen. Disse funnene bekreftes av 

Finkelstein (2006). Motivene er dog ikke gjensidig utelukkende, og en ansatt kan være 

motivert av flere av motivene samtidig. Grant og Mayer (2009) viser for eksempel at det ikke 

nødvendigvis er et motsetningsforhold mellom motiver for å hjelpe andre (PV) og motiver for 

å hjelpe seg selv (IM), og finner at selv om begge motivene alene kan predikere OBA, er det 
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også i noen tilfeller en interaksjonseffekt som forsterker OBA hos ansatte som oppgir å 

motiveres av både PV- og IM-motiver. Takeuchi, Bolino og Lin (2015) undersøker også 

interaksjoner mellom motivene, og finner at «god soldat»-motivene forsterker hverandre slik 

at PV-motivers påvirkning på OBA blir forsterket av OC-motiver, og at OC-motivers 

påvirkning blir forsterket av PV-motiver.   

Det kan være vanskelig for utenforstående å vite hvilke motiver aktørene legger til 

grunn for å utvise ekstrarolleatferd. Spesielt en ansatt som er drevet av IM-motiver vil som 

merkelappen «god skuespiller» indikerer ikke vise dette utad. Derfor er det aktørene selv som 

har best innsikt i hvorfor de velger å handle som de gjør, og det er følgelig mest 

hensiktsmessig å benytte selvrapportering for å måle motiver (Touré‐Tillery & Fishbach, 

2014). Selvrapportering av motiver er også samme fremgangsmåte som Rioux og Penner 

benyttet i sin originale studie.  

Selv om aktørene selv vet best hvorfor de gjør som de gjør, er det likevel rimelig å 

anta at kollegaer også gjør seg opp meninger om andre ansattes motiver. Om disse 

antagelsene stemmer med medarbeidernes egen oppfatning, bør dette vises ved at variasjon i 

annenrapportert OBA kan forklares av selvrapporterte motiver. I den opprinnelige studien om 

motiver for OBA fant Rioux og Penner (2001) at alle de tre motivene kan determinere 

annenrapportering av OBA til ulik grad. Bourdage et al. (2012) kontrollerer for disse 

resultatene ved å måle OBA-motivenes effekt på kollegarapportert OBA, og finner at både 

OC- og IM-motiver har signifikant effekt på kollegaers rapportering av OBA. PV-motiver har 

derimot ingen signifikant påvirkning. Disse inkonsistente funnene reiser derfor et spørsmål 

om hvilken effekt motivene faktisk har på annenrapportert OBA, og det bidrar dermed med 

nyttig innsikt at den inneværende studien undersøker om motivene kan forklare variasjon i 

annenrapportering av OBA fra ledere. Ved å undersøke om medarbeiderens selvrapporterte 

motiver kan forklare variasjon i lederens rapportering av OBA, gir det mulighet for å 

undersøke om ledernes oppfatning av medarbeidernes intensjoner stemmer med 

medarbeiderens egen oppfatning. De medarbeiderne som skårer høyt på OBA-motiver antas 

også å utføre mer OBA, og denne studien forventer at dette vil oppfattes av ledere og vises i 

resultatene i form av at selvrapporterte motiver for OBA forklarer variasjon i lederrapportert 

OBA.  

Rioux og Penners motiver gir kun forklaring på OBA, ikke KPA, og det har til min 

kjennskap ikke tidligere blitt undersøkt hvordan de tre motivene påvirker KPA, eller 

relasjonen mellom OBA og KPA. Men, positiv og negativ ekstrarolleatferd har, på tross av 

deres ikke-konsistente relasjon i forskningslitteraturen, i en rekke studier likevel en 
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sammenheng (Bennett & Stamper, 2001; Dalal, 2005; Dalal et al., 2009; Fox et al., 2007; 

Rotundo & Sackett, 2002; Sackett et al., 2006), og det er som nevnt tidligere i denne 

oppgaven mange tilfeller der variabler som kan predikere den ene atferdstypen også kan 

predikere den andre (Bolton, et al., 2010; Borman et al., 2001; Bourdage, et al., 2012; Dalal et 

al., 2012; Moorman et al., 1993; Mount et al., 2006; Skarlicki & Folger, 1997). Derfor mener 

jeg det er rimelig å anta at OBA-motivene også vil kunne forklare noe av variasjonen i KPA, 

antageligvis med motsatt effekt av påvirkningen de har på positiv ekstrarolleatferd.  

Alle de tre motivene, uavhengig av om de kategoriseres som «god soldat» eller «god 

skuespiller», er vist å predikere og forklare variasjon i OBA, både i den originale studien av 

Rioux og Penner (2001), og i senere studier som behandler forholdet mellom motiver og OBA 

(Bourdage et al., 2012; Finkelstein, 2006; Grant & Mayer, 2009; Takeuchi et al., 2015). 

Tilstedeværelse av motivene er vist å resultere i høyere skårer på OBA, og denne 

sammenhengen forventes også i den inneværende studien. Videre er det forventet at motivene 

som vil øke positiv ekstrarolleatferd vil redusere negativ ekstrarolleatferd, fordi de to formene 

for ekstrarolleatferd tidligere er vist å ha motsatt korrelasjonsforhold til en rekke andre mulige 

forløpere. I tråd med dette antar jeg derfor at tilstedeværelse av motivene vil påvirke 

relasjonen mellom OBA og KPA, i den forstand at høy rapportering av et motiv vil føre til en 

forsterkning i forholdet mellom positiv og negativ ekstrarolleatferd. Forsterkningen i 

forholdet forventes å observeres i form av forsterket enighet mellom lederes og medarbeideres 

rapportering, der det med enighet menes at det er samsvar mellom positiv og negativ 

ekstrarolleatferd som forventet i hypotese 1, altså at det rapporteres lite KPA i de tilfellene det 

rapporteres mye OBA og motsatt.  

Med bakgrunn i dette forventer jeg derfor å finne at alle de tre ulike motivene vil ha 

lik effekt på relasjonen mellom de to formene for ekstrarolleatferd i den forstand at: 

 

Hypotese 2: PV-motiver er positivt relatert til forsterket enighet i forholdet mellom 

medarbeideres og lederes rapportering av ekstrarolleatferd, i form av høy lederrapportert 

OBA og lav selvrapportert KPA. 

 

Hypotese 3: OC-motiver er positivt relatert til forsterket enighet mellom 

medarbeideres og lederes rapportering av ekstrarolleatferd, i form av høy lederrapportert 

OBA og lav selvrapportert KPA. 
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Hypotese 4: IM-motiver er positivt relatert til forsterket enighet mellom 

medarbeideres og lederes rapportering av ekstrarolleatferd, i form av høy lederrapportert 

OBA og lav selvrapportert KPA. 

 

 

Metode 

Prosedyre og utvalg 

Dataene benyttet til prosjektet ble samlet inn i samarbeid med to andre 

masterstudenter som også skriver oppgaver med samme tema, men med ulike 

problemstillinger og noen andre variasjoner av variabler. Vi samlet inn respondenter ved hjelp 

av bekvemmelighetsutvalg, der alle tre på gruppen benyttet egne nettverk for å verve 

deltakere til undersøkelsen. Det ble ikke stilt krav til at respondentene måtte ha en bestemt 

type jobb, men den viktigste forutsetningen for å kunne delta var at respondentene i sin jobb 

hadde en leder som kunne vurdere dem. Det ble utformet to separate spørreskjemaer – et til 

medarbeider og et til leder. Begge spørreskjemaene ble sendt til medarbeider på epost, og 

medarbeideren videresendte selv lederens skjema til sin nærmeste leder. Det ble presisert 

ovenfor medarbeideren at de selv kunne avgjøre hvem de anså som sin nærmeste leder om 

dette ikke kom tydelig frem av stillingsbeskrivelser. For å oppfylle kravene om at dataene i 

regresjonsanalysen skal være uavhengig av hverandre (Berry, 1993) var det kun mulig for 

samme medarbeider å svare på spørreskjema én gang, selv om de eventuelt kunne ha flere 

jobber. På samme måte var det heller ikke rom for at samme leder kunne svare på 

undersøkelsen for mer enn én medarbeider.  

For å sikre anonymitet var lenken til spørreskjemaet lik i alle epostene, slik at det ikke 

var mulig å koble epostadresser opp mot dataene. Spørreskjemaet samlet heller ikke inn IP-

adresser. Det var likevel mulig å koble sammen medarbeidernes og lederens besvarelser ved 

at medarbeideren lagde en unik kode som ble videresendt til lederen sammen med 

spørreskjemaet. For å opprettholde anonymitet fulgte koden en mal som besto av 1) første 

bokstav i navnet på respondentens ungdomsskole, 2) første bokstav i fornavnet til 

respondentens mor, 3) det siste sifferet i respondentens bankkortnummer, og 4) det siste 

sifferet i respondentens telefonnummer. Da datainnsamlingen ble avsluttet hadde vi mottatt 

totalt 148 svar fra medarbeidere, og 106 svar fra ledere. Siden det ikke var like mange som 

hadde svart i hver gruppe, var det en del av dataene som ikke kunne kobles sammen, og som 

følgelig måtte slettes. Datasettene ble slått sammen i SPSS ved hjelp av de unike id-kodene. I 

de tilfelle kodene ikke ble slått sammen automatisk (for eksempel som følge av 
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uoverensstemmelse i bruk av store og små bokstaver) ble disse slått sammen manuelt så langt 

det lot seg gjøre. Til slutt var det fire datasett som ikke var mulig å slå sammen, og disse ble 

slettet. Etter at denne prosessen var avsluttet satt vi igjen med 102 brukbare respondentpar.  

Gjennom datainnsamlingsprosessen har vi forholdt oss til retningslinjer fra Norsk 

senter for forskningsdata (NSD) for å forsikre at vi oppfyller alle krav om etikk og 

personvern. Alle som har deltatt i undersøkelsen har blitt forsikret om at deltakelse er frivillig, 

og det var ikke mulig å gjennomføre undersøkelsen uten å levere informert samtykke. Det har 

ikke blitt samlet inn noen gjenkjennbare personopplysninger etter definisjon fra NSD, og all 

dataen har blitt lagret i Universitetet i Oslos system for spørreskjema, nettskjema. Prosjektet 

har blitt godkjent av intern etisk komité på psykologisk institutt, UiO.  

Innsamlingsmetoden ved hjelp av bekvemmelighetsutvalg innebar at de vi kontaktet 

ble oppfordret til å videresende undersøkelsen til andre aktuelle deltakere. Dette medfører at 

det ikke er mulig å gi et nøyaktig tall på hvor mange som ble invitert til å delta, og det er 

dermed ikke mulig å gi konkrete tall på responsrate. Av karakteristikker ved de 102 endelige 

respondentparene besto lederne av 38 kvinner (38,2 %) og 64 menn (61,8 %), der 12 var 

under 25 år (11,5 %), 28 var mellom 25 og 40 år (27,5 %), 47 var mellom 40 og 55 år (46 %), 

og 15 var over 55 år (15 %). Av medarbeiderne var 52 kvinner (51 %) og 49 menn (48 %) (1 

ikke svar), der 21 var under 25 år (20,5 %), 41 var mellom 25 og 40 år (40 %), 33 var mellom 

40 og 55 år (32,5 %), og 7 var over 55 år (7 %). Gjennomsnittlig lengde på 

ansettelsesforholdene var på 3,5 år (SD = 4,6). Siden prosjektet ikke stiller krav til at 

respondentene kommer fra bestemte yrkesgrupper, består resultatene av svar fra mange 

forskjellige sektorer. Både lærere, butikkmedarbeidere, restaurantansatte og kontoransatte 

med ulike stillinger fra en rekke forskjellige bedrifter har deltatt i undersøkelsen. Av 

personvernhensyn ble det ikke samlet inn opplysninger om yrke, og det er derfor ikke mulig å 

gi en oversikt over hvor stor andel av respondentene som jobber i ulike typer sektorer.  

 

Måleskalaer 

Spørreundersøkelsen som ble sendt ut inneholdt flere måleskalaer, men her nevnes 

kun de som er aktuelle for denne oppgaven – organisasjonsborgeratferd, kontraproduktiv 

arbeidsatferd samt motiver for organisasjonsborgeratferd. For å bedre mulighetene for å verve 

deltakere, var det et overordnet mål å holde undersøkelsen kortfattet, og svartiden lå til slutt 

på mellom 10 og 15 minutter for hvert av spørreskjemaene. Lederskjemaet og 

medarbeiderskjemaet var noe ulike når det kom til hvilke variabler de inneholdt. Aktuelt for 

denne oppgaven er det at både ledere og medarbeidere svarte på organisasjonsborgeratferd og 
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motiver for dette, mens kun medarbeiderne selv svarte på spørsmålene om kontraproduktiv 

arbeidsatferd. Samtlige skalaer måtte oversettes fra engelsk til norsk. Dette ble gjort inspirert 

av standard oversettelsesprosedyrer anbefalt av Brislin (1970). Hver skala ble oversatt av to 

på gruppa, for deretter å bli sammenlignet og diskutert i plenum slik at vi landet på den beste 

oversettelsen. Den endelige oversettelsen ble kontrollert av to utenforstående, for å sikre 

forståelse. Ordlyden hadde nødvendige variasjoner i bruk av personlig pronomen, avhengig av 

om spørsmålene var tilpasset lederskjemaet eller medarbeiderskjemaet. 

I prosjektet blir det både benyttet selvrapportering, i form av at medarbeiderne selv 

svarer på spørreskjemaene om egen atferd, og annenrapportering, i form av at lederen svarer 

på vegne av medarbeideren. Dette bidrar til å redusere skjevheter som kan oppstå om all data 

kommer fra én felles kilde (common method bias) (Podsakoff et al., 2003). Selv- og 

annenrapportering er tidligere vist å ha liten påvirkning på variasjoner i resultatene av 

datainnsamling for OBA, og derfor benyttes annenrapportering til å måle denne variabelen 

(Carpenter et al., 2014). Kontraproduktiv arbeidsatferd er uønsket atferd, og gjøres derfor ofte 

i det skjulte. Dermed kan det være vanskelig for utenforstående å gi korrekte mål på KPA, og 

selvrapportering benyttes derfor for å måle denne variabelen (Berry et al., 2012). Fordi 

aktørene selv har best innsikt i årsakene til sin egen atferd, benyttes selvrapportering for å 

måle motiver (Touré‐Tillery & Fishbach, 2014). 

Som tidligere nevnt er det i denne oppgaven besluttet å kun måle OBA rettet mot 

individer (OBA-I), ikke organisasjoner (OBA-O), noe som går imot anbefalinger om å 

benytte begge dimensjonene (Organ & Paine, 1999). Det er flere årsaker til at dette likevel 

gjøres. For det første er det ikke ønskelig at det oppstår overlapp mellom de to formene for 

ekstrarolleatferd (Spector et al., 2010), og OBA-O og KPA-O har flere likheter. I 

spørreskjema for OBA-O finnes for eksempel punktet «jeg gir beskjed på forhånd når jeg 

ikke kan komme på jobb» (Williams & Anderson, 1991), som har tydelige overlapp til KPA-

O-punktet «jeg har kommet for sent på jobb uten tillatelse» (Spector et al., 2010). OBA-I og 

KPA-I har derimot ikke overlapp på samme måte. OBA-I handler mye om å hjelpe andre, for 

eksempel ved å «hjelpe andre som er under stor arbeidsbelastning» (Williams & Anderson, 

1991). KPA-I i står ikke i direkte kontrast til det å hjelpe, men handler i større grad om å ikke 

være snill, for eksempel ved å «fornærme eller gjøre narr av noen på jobb» (Spector et al., 

2010). Derfor beholdes både KPA-I og KPA-O, mens kun OBA-I brukes som mål på OBA. 

For det andre er det ikke rom i analysedesignet til å måle effekten av flere former for hver av 

ekstrarolleatferdene. I tillegg er det å ekskludere OBA-O med på å begrense lengden på 

spørreskjemaet, som er ønskelig. 
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Organisasjonsborgeratferd. For å måle OBA ble det benyttet en skala hentet fra 

Williams og Anderson (1991), bestående av syv eksempler på positiv ekstrarolleatferd. 

Eksemplene var blant annet «jeg hjelper andre som er under stor arbeidsbelastning» og «jeg 

tar meg tid til å lytte til kollegers problemer og bekymringer», med svar på en fem-punkts 

Likertskala fra «helt uenig» til «helt enig». Spector et al. (2010) anbefaler å benytte 

frekvensmåling i mål på ekstrarolleatferd, og respondentene blir derfor bedt om å bruke den 

siste måneden som referanse. Skalaen hadde en Cronbachs alpha på .88. 

Kontraproduktiv arbeidsatferd. For å måle KPA ble det benyttet en skala hentet fra 

Spector et al. (2010) bestående av ti eksempler på negativ ekstrarolleatferd. Forfatterne 

anbefaler å benytte frekvensmåling i mål på ekstrarolleatferd, og understreker at dette vil være 

spesielt viktig i mål på KPA, fordi det kan være vanskelig for respondentene å se og være 

bevisst på sin egen negative atferd. Derfor blir respondentene først stilt spørsmålet «hvor ofte 

har du gjort de følgende tingene i din nåværende jobb», etterfulgt av ti atferds-eksempler med 

en fem-punkts svarskala som går fra «aldri» via «en til to ganger totalt/i måneden/i uka» til 

«hver dag». Eksempler på atferder er «klaget over ubetydelige ting på jobb» og «ignorert 

noen på jobb». Skalaen hadde en Cronbachs alpha på .71. 

Motiver for organisasjonsborgeratferd. Motiver for OBA ble målt med en skala 

utviklet av Rioux og Penner (2001), som har ti påstander knyttet til hvert av motivene. 

Respondenten blir først presentert for en beskrivelse av organisasjonsborgeratferd, etterfulgt 

av en instruks om å «ta stilling til situasjoner hvor du har handlet på denne måten og ranger 

hvor viktig de følgende påstandene er for deg». Deretter følger ti påstander for hvert motiv, 

som skal rangeres på en fem-punkts Likertskala fra «ikke viktig» til «svært viktig». 

Eksempler på påstander for prososiale verdier-motiver er «fordi jeg bryr meg om andre 

menneskers følelser» og «fordi det er lett for meg å være hjelpsom». Denne skalaen hadde en 

Cronbachs alpha på .87. Eksempler på påstander for omtanke for bedriften-motiver er «fordi 

jeg bryr meg om det som skjer med organisasjonen» og «fordi jeg har en genuin interesse for 

mitt arbeid». Denne skalaen hadde en Cronbachs alpha på .89. Eksempler på påstander for 

inntrykksstyrings-motiver er «for at det skal se ut som jeg er opptatt med noe» og «for å 

unngå å ta meg dårlig ut foran andre». Denne skalaen hadde en Cronbachs alpha på .90.  

Kontrollvariabler. Medarbeiderens kjønn, samt lengde på ansettelsesforhold mellom 

medarbeider og leder, blir benyttet som kontrollvariabler. Kjønn ble målt som en kategorisk 

variabel der kvinner = 0 og menn = 1. Lengde på ansettelsesforhold ble oppgitt i antall år. 

Informasjon om alder ble også samlet inn i undersøkelsen, men for å sikre anonymitet er 

denne informasjonen kategorisk, noe som ikke er fordelaktig i regresjonsanalysen (Field, 
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2005). I tillegg er variabelen høyt korrelert med «lengde på ansettelsesforhold» (r = 0.31, p 

< .01). Derfor benyttes lengde på arbeidsforhold som kontrollvariabel i stedet for alder.   

 

Analyse  

Analysen ble utført med SPSS 25.0. Det var ingen tilfeller av manglede variabler blant 

prediktor- og utfallsvariablene, da disse var satt til obligatoriske i spørreundersøkelsen. 

Kontrollvariablene var derimot ikke satt til obligatorisk, og her var det derfor noen få tilfeller 

av manglende verdier som måtte håndteres. Det var én medarbeider som ikke hadde oppgitt 

kjønn. Denne respondenten ble tildelt gjennomsnittsverdien for variabelen (0.49). Som mål på 

lengde på arbeidsforhold var det i hovedsak årstallet oppgitt av medarbeider som ble benyttet. 

I de få tilfellene denne informasjonen manglet, ble informasjonen oppgitt i lederskjemaet 

benyttet i stedet.   

For å teste hypotese 1 ble det benyttet bivariat korrelasjonsanalyse. Multivariat 

regresjonsanalyse ble benyttet for å teste hypotese 2, 3 og 4, som predikerte at høy 

rapportering av de ulike motivene ville føre til økt enighet mellom lederes og medarbeideres 

rapportering av medarbeideres ekstrarolleatferd, i form av høy lederrapportert OBA og lav 

selvrapportert KPA. I tråd med anbefalinger fra Edwards (1995), og på lignende måte som det 

har blitt gjort av Tekleab og Taylor (2003), undersøker jeg forholdet mellom prediktorene 

(kjønn, lengde på arbeidsforhold, samt de tre motivene for OBA) og hver av de avhengige 

variablene (lederapportert OBA og selvrapportert KPA) for å kunne komme til en konklusjon 

om enigheten mellom dem. Wilks’ lambda benyttes for å avgjøre om prediktorene fører til en 

signifikant endring i forholdet mellom utfallsvariablene (Field, 2005).  

 

Resultater  

Beskrivende statistikk  

Variablenes gjennomsnitt, standardavvik og bivariate korrelasjoner er presentert i 

tabell 1. Alle skalaene er reliable på respektabelt nivå med Cronbachs alpha over .70 (Field, 

2005). 

For to av motivene og begge formene for ekstrarolleatferd er dataene skjeve og samler 

seg i én ende av skalaen. Prososiale verdier-motiver og omtanke for bedriften-motiver bærer 

preg av at respondentene har oppgitt høye skårer, og dataene samler seg i høyre ende av 

skalaen med en venstreskjev fordeling (PV: M = 4.39, SD = 0.50, OC: M = 4.01, SD = 0.69). 

Selvrapportert KPA samler seg i venstre ende av skalaen og har en høyreskjev fordeling  
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(M = 1.45, SD = 0.36). Lederrapportert OBA samler seg på høyre side og har en venstreskjev 

fordeling (M = 4 .39, SD = 0.68). I tråd med anbefalinger fra Field (2005) ble flere tiltak 

gjennomført i forsøk på å redusere denne skjevheten. I første omgang ble det gjennomført en 

log-transformasjon på alle dataene før analysene ble kjørt på nytt, men dette hadde ikke noen 

vesentlig effekt på resultatene. Deretter ble det slettet to uteliggere før analysene ble 

gjennomført på nytt, men heller ikke dette endret resultatene særlig. Siden ingen av disse 

tiltakene førte til noen store forskjeller i resultatene, konkluderes det med å beholde de 

originale dataene i den videre analysen.  

Fordi to av prediktorvariablene var signifikant korrelert (prososiale verdier og 

omtanke for bedriften, r = .44, p < .01), ble det gjennomført en kollinearitetsdiagnostisering 

ved hjelp av lineær regresjonsanalyse for å avdekke potensiell multikollinearitet. VIF-

verdiene for variablene var lave (fra 1.01 til 1.19), noe som indikerer at multikollinearitet ikke 

er et problem (Field, 2005). Likevel kan denne korrelasjonen være tegn på at det ene motivet 

fungerer som en forstyrrende variabel for det andre motivet, og motsatt. For å kontrollere for 

den potensielle effekten av dette blir det etter anbefaling fra MacKinnon, Krull og Lockwood 

(2000) gjennomført en tilleggsanalyse der PV og OC blir tatt med i regresjonsanalysen hver 

for seg.  
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Tabell 1 

Gjennomsnitt, standardavvik, bivariate korrelasjoner, og reliabiliteter av variablene i studien 

Nr. Variabler M SD 1 2 3 4 5 6  

 Kontrollvariabler          

1 Kjønn (kvinner = 0, menn = 1) 0.49 0.50        

2 Lengde på arbeidsforhold 3.57 4.60 .05       

 Medarbeidervariabler          

3 Prososiale verdier 4.39 0.50 -.21* .11 (.88)     

4 Omtanke for bedriften 4.01 0.69 -.21* .04 .40** (.90)    

5 Inntrykksstyring 2.50 0.91 -.13 -.07 -.14 -.07 (.90)   

6 Kontraproduktiv arbeidsatferd 1.45 0.36 .17† -.05 -.19† -.23* .23* (.72)  

 Ledervariabel          

7 Organisasjonsborgeratferd  4.39 0.68 -.26** .08 .13 .06 -.07 .11 (.88) 

Note. N = 102 for alle variablene. Skalareliabilitet (Cronbachs alpha) i parenteser langs diagonalen 

†p < .10. * p < .05. ** p < .01. 
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Hypotesetesting 

Hypotese 1 predikerer at lederrapportert OBA og selvrapportert KPA vil ha et moderat 

negativt korrelasjonsforhold. Resultatene av korrelasjonsanalysen er derimot ikke signifikant 

(r = .11, p = .28), og det er dermed ikke støtte for hypotese 1.   

Multivariat regresjonsanalyse benyttes for å teste de videre hypotesene. Først ble det 

utført en analyse for å estimere hvor mye av variansen i utfallsvariablene som kunne forklares 

av kontrollvariablene kjønn og lengde på arbeidsforhold. Resultatene av denne analysen er 

presentert i tabell 2a. For utfallsvariabelen «leders rapportering av organisasjonsborgeratferd» 

har kjønn en signifikant påvirkning (β = -.26, p < .01), noe som indikerer at ledere oppfatter 

mer OBA hos kvinner enn hos menn. Lengde på arbeidsforhold har ingen signifikant 

påvirkning. Kjønn og lengde på arbeidsforhold forklarte til sammen 8 % av variansen i leders 

rapportering av organisasjonsborgeratferd (R2 = .08). For utfallsvariabelen «medarbeiders 

rapportering av kontraproduktiv arbeidsatferd» har kjønn en marginal påvirkning (β = .17, p 

< .10), noe som indikerer at menn rapporterer litt mer KPA enn kvinner. Lengde på 

arbeidsforhold har ingen signifikant påvirkning. Kjønn og lengde på arbeidsforhold forklarte 

til sammen 3 % av variansen i medarbeiders rapportering av kontraproduktiv arbeidsatferd 

(R2 = .03). Wilks’ lambda for kjønn er signifikant (Λ = .89, p < .01) og indikerer at variabelen 

har en påvirkning på forholdet mellom de to utfallsvariablene.  
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Tabell 2. Multivariat regresjonsanalyse: Prediksjon av enighet om ekstrarollatferd 

Uavhengige variabler Avhengige variabler 

(a) Kontrollvariabler  

 Wilks’ 

lambda 

Leders rapportering av  

organisasjonsborgeratferd 

Medarbeiders rapportering av 

kontraproduktiv arbeidsatferd  

 Λ b SE β b SE β 

Intercept .04** 4.51** .10  1.41** .06  

Kjønn .89** -.36** .13 -.26** .12† .07 .17† 

Lengde arbeidsforhold .99 .01 .01 .10 -.01 .01 -.06 

R2   .08   .03  

F   4.05*   1.66  

(b) Kontrollvariabler og motiver 

 Λ b SE β b SE β 

Intercept .66**  4.42**  .71    1.68** .37   

Kjønn .89** -.36* .14 -.27* .11 .07 .16 

Lengde arbeidsforhold .99 .01 .02 .09 .00 .01 -.02 

Prososiale verdier .99 .10 .15 .07 -.04 .08 -.06 

Omtanke for bedriften .98 -.04 .10 -.04 -.08 .05 -.15 

Inntrykksstyring .93* -.07 .07  -.09 .09* .04 .23* 

R2   .09   .13  

F   1.89   2.82*  

(c) Motiver 

 Λ b SE β b SE β 

Intercept .65** 3.73**   .68    1.90** .34    

Prososiale verdier .98 .17 .15 .13 -.07 .07 -.09 

Omtanke for bedriften .97 .00 .11 .00 -.09† .05 -.17† 

Inntrykksstyring .95† 
 -.04 .08 -.05 .08* .04 .21* 

R2   .02     .10  

F   .70    3.85*   
†p < .10. *p < .05. **p < .01  

 

Hypotese 2, 3 og 4 predikerer at tilstedeværelse av de tre motivene for OBA vil føre til 

forsterket enighet mellom utfallsvariablene, i form av høy lederrapportert OBA og lav 

selvrapportert KPA. Hypotese 2 omhandler effekten av prososiale verdier, hypotese 3 

omhandler effekten av omtanke for bedriften og hypotese 4 omhandler effekten av 

inntrykksstyring. Tabell 2b viser resultatene av den multivariate regresjonsanalysen der de tre 

motivene tas samlet med i analysen sammen med kontrollvariablene. Her er det ingen av 

motivene som har signifikant påvirkning på lederes rapportering av OBA. Videre er 
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inntrykksstyring det eneste motivet som har signifikant påvirkning på selvrapportert KPA (β 

= .23, p < .05). Denne påvirkningen er positiv, altså indikerer den at tilstedeværelse av 

motivet øker KPA, som går i motsatt retning av forventingen fra hypotesen. IM-motiver er 

også den eneste prediktoren med en signifikant påvirkning på forskjellen mellom de to 

utfallsvariablene (Λ = .93, p < .05). Denne effekten vises grafisk i figur 2, ved at de to linjene 

som representerer OBA og KPA nærmer seg hverandre når IM-nivået øker. Sammenlignet 

med analysen som kun inneholder kontrollvariabler, øker den forklarte variansen fra 8 % til 

9 % for lederrapportert OBA, og fra 3 % til 13 % for medarbeiderrapportert KPA. Selv om 

den forklarte variansen øker for kontraproduktiv arbeidsatferd, er det likevel bare IM-motiver 

som har signifikant påvirkning på forholdet mellom utfallsvariablene, og denne påvirkningen 

går motsatt vei av forventningene. Derfor er det under disse forutsettingene ikke støtte for 

hypotese 2, 3 eller 4.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fordi kontrollvariabelen kjønn er signifikant korrelert med to av motivene (kjønn og 

PV: r = -.21, p < .05; kjønn og OC: r = -.21, p < .05), ble det gjennomført en multivariat 

regresjonsanalyse uten kontrollvariablene for å kontrollere om kjønn opptrer som en 

forstyrrende variabel (MacKinnon et al., 2000). Dermed blir det mulig å se hvilken effekt 

motivene har når de behandles isolert. Resultatene av denne analysen er presentert i tabell 2c. 

Uten kontrollvariablene er det likevel ingen av motivene som har signifikant påvirkning på 

lederrapportert OBA. For medarbeiderrapportert KPA derimot, blir OC-motiver marginalt 

signifikant (β = -.17, p < .10) i analysen uten kontrollvariabler. Effekten viser en negativ 

sammenheng, som indikerer at ansatte som oppgir høy skår på OC-motiver gjør mindre KPA, 

hvilket er i tråd med hypotesen. PV-motiver har ingen signifikant påvirkning. IM-motiver er 
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Figur 2: Effekten av inntrykksstyringsmotiver  
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fortsatt signifikant (β = .21, p < .05), og er fortsatt den eneste prediktoren med en signifikant 

(om enn marginal) påvirkning på forskjeller i de to utfallsvariablene (Λ = .95, p < .10). Alle 

motivene forklarte til sammen 2 % av variansen i lederrapportert OBA, og 10 % av variansen 

i medarbeiderrapportert KPA. 

I tråd med anbefalinger om håndtering av potensielt forstyrrende variabler ble det 

gjennomført to ekstra runder med multivariat regresjonsanalyse der PV-motiver og OC-

motiver behandles hver for seg. Resultatene av denne analysen er presentert i tabell 3. 

Heller ikke i denne modellen har noen av motivene signifikant påvirkning på leders 

rapportering av organisasjonsborgatferd. PV-motiver har ikke signifikant påvirkning på noen 

av utfallsvariablene når variablene tas med i analysen sammen med kontrollvariablene (tabell 

3a). Men i analysen uten kontroll (tabell 3b) er påvirkningen på selvrapportert KPA marginalt 

signifikant (β = -.16, p < .10), og effekten er negativ slik at tilstedeværelse av motivet 

reduserer negativ ekstrarolleatferd. Wilks’ lambda er også marginalt signifikant (Λ = .95, p 

< .10). Sammen med inntrykksstyringsmotivene forklarer modellen til sammen 8 % av 

variasjonen i selvrapportert KPA. Forventningen fra hypotese 2 innebærer at tilstedeværelse 

av PV-motiver vil øke lederrapportert OBA og redusere selvrapportert KPA. Det er ikke støtte 

for den delen av hypotesen som omhandler OBA, men effekten på KPA er her som forventet. 

Prososiale verdiers effekt på OBA og KPA er fremstilt i figur 3, og viser støtte for hypotesen 

ved at avstanden mellom de to linjene øker ved tilstedeværelse av PV-motiver. Etter eksempel 

fra Tekleab og Taylor (2003) er det under disse forutsetningene grunnlag for å delvis støtte for 

hypotese 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Effekten av prososiale verdier 
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Tabell 3. Multivariat regresjonsanalyse: Prediksjon av enighet om ekstrarollatferd 

Uavhengige variabler Avhengige variabler 

(a) Prososiale verdier og kontroll 

 Wilks’ 

lambda 

Leders rapportering av  

organisasjonsborgeratferd 

Medarbeiders rapportering av 

kontraproduktiv arbeidsatferd  

 Λ b SE β b SE β 

Intercept .66** 4.34** .68   1.53** .35   

Kjønn .89** -.36* .14 -.26* .13† .07 .18† 

Lengde arbeidsforhold .99 .01 .01 .09 -.00 .01 -.03 

Prososiale verdier .98 .08 .14 .06 -.08 .07 -.12 

Inntrykksstyring .92* -.07 .07  -.09 .09* .04 .24* 

R2   .09   .11  

F   2.35†   2.98*  

(b) Prososiale verdier uten kontroll 

 Λ b SE β b SE β 

Intercept .65** 3.74**  .65   1.75** .33   

Prososiale verdier .95† .17 .14 .13 -.11† .07 -.16† 

Inntrykksstyring .95†  -.04 .08 -.05 .08* .04 .21* 

R2   .02     .08  

F   1.05   4.30*   

(c) Omtanke for bedriften og kontroll 

 Λ b SE β b SE β 

Intercept .45** 4.77** .48  1.53** .25  

Kjønn .88** -.38** .14 -.28** .12† .07 .17† 

Lengde arbeidsforhold .99 .01 .01 .09 -.00 .01 -.03 

Omtanke for bedriften .97 -.01 .10 -.01 -.09† .05 -.17† 

Inntrykksstyring .92* -.08 .07  -.10 .09* .04 .24* 

R2   .09   .13  

F   2.27†   3.46*  

(d) Omtanke for bedriften uten kontroll 

 Λ b SE β b SE β 

Intercept .44**  4.31**   .46   1.68**  .23  

Omtanke for bedriften .95† .05 .10 .05 -.11* .05 -.21* 

Inntrykksstyring  0.94* -.05 .08 -.07 .09* .04 .22* 

R2    .01    .10  

F    .39    5.41**  
†p < .10. *p < .05. **p < .01 
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 Når PV-motivene utelates fra modellen blir OC-motivers påvirkning på KPA 

marginalt signifikant (β = -.17, p <.10) også i analysen der kontrollvariablene er med (tabell 

3c). Når kontrollvariablene utelates, bedres signifikansnivået og styrken på forholdet for OC-

motivers påvirkning på KPA (β = -.21, p < .05), og Wilks’ lambda er marginalt signifikant (Λ 

= .95, p < .10). Hypotese 3 forventet at tilstedeværelse av OC-motivene ville øke 

lederrapportert OBA og redusere selvrapportert KPA. På samme måte som med hypotese 2 

gir resultatene ikke støtte for forventningen knyttet til OBA, mens KPA påvirkes som 

forventet. Effekten er fremstilt i figur 4, og støtter hypotesen ved at avstanden mellom linjene 

øker ved tilstedeværelse av motivet. Under disse forutsetningene er det derfor grunnlag for å 

delvis støtte hypotese 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hypotese 4 predikerte at inntrykksstyring er positivt relatert til forsterket enighet i 

forholdet mellom medarbeideres og lederes rapportering av ekstrarolleatferd. Resultatene fra 

analysene viser at heller ikke IM-motiver har signifikant påvirkning på leders rapportering av 

OBA. Analysene viser at Wilks’ lambda er signifikant ved flere tilfeller, og dermed at IM-

motiver har en påvirkning på forholdet mellom medarbeideres og lederes rapportering av 

ekstrarolleatferd. Men denne påvirkningen går motsatt vei av prediksjonen fra hypotesen, og 

det er dermed ikke støtte for hypotese 4.  

Siden datainnsamlingen til denne studien ble gjennomført i samarbeid med to andre 

studenter, ble det også samlet inn data på flere variabler enn de som blir benyttet i denne 

oppgaven. Blant disse var blant annet data på OBA samlet inn fra medarbeidere selv. Fordi 

ingen av motivene i mine analyser hadde effekt på lederrapportert OBA under noen 

omstendigheter, og fordi selvrapportert OBA-data faktisk var tilgjengelig, ble det gjennomført 
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Figur 4: Effekten av omtanke for bedriften 
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en tilleggsanalyse der den multivariate regresjonsanalysen ble gjennomført på samme måte 

som tidligere, men der medarbeiderdata på OBA ble benyttet i stedet for lederdata. De 

fullstendige resultatene av disse analysene er presentert i tabell 4 og 5 i appendiks. Med disse 

dataene er det en marginal signifikant korrelasjon mellom OBA og KPA, der retningen på 

relasjonen er i tråd med hypotese 1 (r = -.17, p < .10). Den multivariate regresjonsanalysen 

viser at PV-motiver har signifikant påvirkning på selvrapportert OBA (β = .37, p < .01), også i 

analysen der kontrollvariablene er med, og indikerer at tilstedeværelse av dette motivet øker 

OBA. IM-motivers påvirkning er også signifikant (β = -.35, p < .01) og påvirkningen er 

negativ som indikerer at tilstedeværelse av dette motivet reduserer OBA. OC-motivers 

påvirkning er ikke signifikant. Motivene for OBA forklarer 32 % av variasjonen i 

medarbeiderrapportert OBA (R2 = .32).  

 

Diskusjon  

Denne studien har undersøkt motiver for organisasjonsborgeratferds effekt på både 

organisasjonsborgeratferd og kontraproduktiv arbeidsatferd, og prøver å svare på hvordan 

motivene påvirker relasjonen mellom de to formene for ekstrarolleatferd. Studien har samlet 

inn data på KPA fra medarbeidere og OBA fra deres nærmeste ledere for å undersøke om 

motivene forsterker enigheten om positiv og negativ ekstrarolleatferd rapportert fra den 

ansatte selv og en utenforstående. Multivariat regresjonsanalyse ble benyttet for å undersøke 

forholdet mellom hver av prediktorene og hver av de avhengige variablene for å kunne si noe 

om enigheten mellom dem. Resultatene av analysene er ikke som forventet, men gir likevel 

ny innsikt om motivenes påvirkning. Ingen av motivene har påvirkning på lederes 

rapportering av OBA. Derimot var kontrollvariabelen kjønn den eneste variabelen som hadde 

signifikant påvirkning på lederes rapportering. I den originale analysen er det kun IM-motiver 

som har signifikant sammenheng med KPA, men denne effekten går i motsatt retning av 

forventningene. I den andre analysen, der det kontrolleres for effekten av forstyrrende 

variabler, har både PV-motiver og OC-motiver signifikant sammenheng med redusert KPA, 

som er i tråd med hypotesen. 

Denne studien har tre bidrag på ekstrarolleatferd-feltet, der det første bidraget handler 

om motivenes påvirkning på KPA. Til min kjennskap er dette den første studien som har 

undersøkt hvordan Rioux og Penners (2001) motiver for positiv ekstrarolleatferd (OBA) 

påvirker negativ ekstrarolleatferd (KPA). Resultatene viser at den forklarte variansen i 

selvrapportert KPA øker når motivene tas med i analysen. Motivene alene forklarer 10 
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prosent av variasjonen i KPA. De tre motivene er flere ganger vist å forklare variasjon i 

organisasjonsborgeratferd (Grant & Mayer, 2009; Rioux & Penner, 2001; Takeuchi et al., 

2015), og OBA og KPA har tidligere dokumenterte sammenhenger både til hverandre (Lee & 

Allen, 2002; Rotundo & Sackett, 2002; Sackett et al., 2006) og til en rekke ulike forløpere 

(Bennett & Stamper, 2001; Dalal et al., 2012). Derfor lever det opp til forventingene fra 

hypotesene at resultatene finner at motivene faktisk forklarer en signifikant andel av 

variasjonen i KPA.  

Det er spennende at IM-motiver har den sterkeste effekten på KPA og er signifikant 

under flest forhold. Siden studien antar at motivene vil øke OBA og redusere KPA, er det noe 

overraskende at effekten av IM-motivene går motsatt vei av hypotesen, ved at tilstedeværelse 

av dette motivet ser ut til å øke kontraproduktiv arbeidsatferd, ikke redusere den. Samtidig 

kan det være flere mulige forklaringer på dette funnet. For det første var det denne 

motivgruppen som hadde minst klar effekt på OBA i den originale studien av Rioux og 

Penner (2001), hvor motivet ikke hadde direkte effekt på noen av OBA-dimensjonene selv om 

det økte forklart varians. Altså har IM-motiver fra start vært det motivet med minst klar 

direkte påvirkning på OBA, og det er mulig at det er dette som viser seg i den ikke-forventete 

påvirkningen motivet har på KPA. For det andre kan dette også kanskje delvis forklares av 

distinksjonen mellom «god soldat» og «god skuespiller»-motiver, der IM-motiver er plassert i 

den siste kategorien. Skuespillermotivene har blitt omtalt som mer egoistiske motiver 

sammenlignet med de to andre motivene (Bolino et al., 2012), der de drevet av disse motivene 

gjerne gjør OBA for egen vinning, ikke av altruistiske årsaker. Dette kan kanskje ha 

betydning for motivenes økning av negativ ekstrarolleatferd, der aktøren plasserer egne behov 

og ønsker fremfor bedriftens.  

Både prososiale verdier og omtanke for bedriften påvirker negativ ekstrarolleatferd 

som forventet, og viser at tilstedeværelse av «god soldat»-motivene reduserer KPA. Denne 

effekten kommer tydeligst frem i analysen der motivene behandles isolert. OC-motivene har 

signifikant påvirkning i én av analysene der PV også er med, mens PV-motiver kun er 

signifikante når de analyseres uten OC-motiver. At OC-motiver har sterkest påvirkning på 

KPA ligner på resultatene Bourdage et al. (2012) fikk da de undersøkte motivenes effekt på 

OBA, der de også fant at kun OC-motivene hadde signifikant påvirkning. Mine resultater 

indikerer dermed at omtanke for bedriften er en bedre prediktor enn prososiale verdier for 

negativ ekstrarolleatferd i tillegg til positiv ekstrarolleatferd.  
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På tross av likheten med Bourdage et al. (2012) sine funn, er det likevel noe ved disse 

funnene som oppfordrer til nærmere undersøkelser i fremtidig forskning. Resultatene fra 

Rioux og Penner (2001) viser at «god soldat»-motivene har sterkest effekt på hver sin 

dimensjon av OBA, der PV-motiver er vist å ha sterkest effekt på OBA-I og OC-motiver er 

vist å ha sterkest effekt på OBA-O. Fordi KPA-målet benyttet i denne studien inneholder både 

mål på KPA rettet mot individer og KPA rettet mot organisasjonen, er det overraskende at 

«god soldat»-motivene bare er signifikante når de behandles isolert. Dette fordi de i lys av 

Rioux og Penner sine funn burde kunne forklare hver sin dimensjon også i negativ 

ekstrarolleatferd. Rammene for den inneværende studien gjør det ikke mulig å måle 

motivenes effekt på de spesifikke dimensjonene, men siden KPA-variabelen rommer begge 

dimensjonene burde både PV og IM kunne ha effekt på ulike deler av variabelen, og derfor ha 

signifikant påvirkning også når de tas samlet med i analysen. Motivenes påvirkning på ulike 

dimensjoner av KPA kan derfor være verdt å undersøke i fremtidige studier.  

Denne studiens andre bidrag handler om til hvilken grad ledere oppfatter sine ansattes 

motiver for OBA. Studien undersøker om det er en relasjon mellom motivene ansatte oppgir 

for å utføre organisasjonsborgeratferd og hvor mye organisasjonsborgeratferd deres ledere ser 

at de utfører. Resultatene fra undersøkelsen viser både at ledere rapporterer mye OBA, og at 

medarbeidere oppgir høye skårer på «god soldat»-motiver, men det er ingen signifikante 

sammenhenger mellom noen av motivene og lederrapportert OBA.  

 Det bør påpekes at det i denne studien ble benyttet selvrapportering for å måle 

motiver, nettopp av den grunn at aktøren selv har best innsikt i årsakene til at de gjør som de 

gjør (Touré‐Tillery & Fishbach, 2014). Det er altså ikke forventet at ledere vil ha like god 

oversikt over hva som driver medarbeidere som medarbeiderne har selv. Samtidig er motivene 

i tidligere undersøkelser vist å kunne forklare variasjon i annenrapportert OBA. Rioux og 

Penner (2001) fant at alle de tre motivene kunne predikere annenrapportert OBA, og 

Bourdage et al. (2012) fant at OC-motiver og IM-motiver (men ikke PV-motiver) kunne 

predikere annenrapportering. Felles for disse to studiene er at de benyttet annenrapporterting 

fra kollegaer, ikke fra ledere, i målet på OBA. Mine resultater kan dermed antyde at 

medarbeidere fremstiller motivene sine på ulike måter rundt ledere enn rundt andre kollegaer. 

Det faktum at ingen av motivene påvirker leders rapportering av OBA kan indikere at 

aktørene faktisk spiller rollene sine godt ovenfor ledere, i tråd med distinksjonen mellom 

«god soldat» og «god skuespiller», på en slik måte de ikke ser deres egentlige motiver.  

Med tanke på at OBA-målet i min studie kun inneholder OBA-I, og PV-motiver er vist 

å ha sterkest effekt på denne dimensjonen av OBA (Rioux & Penner, 2001), var det forventet 
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at spesielt disse motivene ville ha påvirkning, men det har de ikke når lederdata benyttes. 

Resultatene som kommer frem i den siste tilleggsanalysen derimot, der medarbeidernes egen 

rapportering på OBA benyttes i stedet for ledernes, støtter denne forventningen og viser at 

PV-motiver har vesentlig effekt på OBA. Dette gir støtte for at motivene faktisk har effekt på 

utført positiv ekstrarolleatferd, og underbygger at ledere har utfordringer med å se sine 

ansettes motiver. 

Uavhengig av motivenes ikke-signifikante påvirkning viser likevel resultatene at 

ledere oppgir høye skårer på OBA, hvilket reiser et spørsmål om hva som forklarer ledernes 

høye rapporteringer av positiv ekstrarolleatferd når motivene ikke gjør det. Kontrollvariabelen 

kjønn er den eneste variabelen med signifikant påvirkning på lederes rapportering av OBA, og 

påvirkningen viser at ledere ser litt mer OBA hos kvinner enn hos menn. I motsetning til 

motiver er kjønn direkte synlig for andre, og kan muligens fungere som en moderator på 

forholdet mellom motiver og ekstrarolleatferd. Dette kan være en problemstilling det er verdt 

å undersøke i fremtidig forskning. Videre kan det hende at en kombinasjon av kjønn hos 

ledere og medarbeidere har en betydning på disse resultatene. Mengel, Sauermann og Zölitz 

(2018) har i en studie om evaluering funnet at ikke bare kjønn hos personer som blir evaluert 

har betydning for evalueringer, men at kombinasjonen med personen som evaluerer også har 

påvirkning på forskningsresultater. Det er mulig at disse effektene også har påvirkning på 

rapportering av OBA, hvilket er noe som kan undersøkes nærmere i senere studier. 

Utvalget benyttet i denne studien kan også være en faktor som påvirker de høye 

skårene på lederrapportering av positiv ekstrarolleatferd (se begrensninger og videre 

forskning), ved at det er mulig de positive svarene er påvirket av halo-effekter som følge av 

gode relasjoner mellom medarbeidere og ledere (Carpenter et al., 2014). 

Denne studiens tredje bidrag omhandler relasjonen mellom positiv og negativ 

ekstrarolleatferd, en relasjon som i forskningslitteraturen til nå ikke er konsistent på tvers av 

studier. På tross av tvetydige tidligere resultater er det overraskende at den inneværende ikke 

finner noen signifikant sammenheng mellom KPA og OBA. Det ble forventet at dataene ville 

vise en moderat negativ korrelasjon mellom lederrapportert OBA og medarbeiderrapportert 

KPA, men denne hypotesen ble ikke støttet, og det er ikke støtte for noen annen sammenheng 

mellom de to variablene heller. For selv om tidligere forskning er uenige om hvor vidt de to 

formene for ekstrarolleatferd er negativt korrelert (e.g., Dalal, 2005; Judge et al., 2006; Lee & 

Allen, 2002; Rotundo & Sackett, 2002; Sackett et al., 2006) eller positivt korrelert (e.g., 

Bolino et al., 2013; Dalal et al., 2009; Fox et al., 2007), så er det vanskelig å finne studier som 

ikke har noen signifikante sammenhenger over hodet.  
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De inkonsistente funnene viser et behov for å undersøke om det finnes variabler som 

fungerer som moderator på relasjonen, og et av målene med denne studien var å undersøke 

om motivene for OBA kunne bidra med mer forståelse på det tvetydige forholdet mellom de 

to formene for ekstrarolleatferd. Resultatene av denne studien viser derimot at motivene ikke 

lykkes med å forklare relasjonen, og det reiser et spørsmål om hvorfor funnene ikke er som 

forventet.  

For det første er det tydelig av de manglende signifikante sammenhengene mellom 

motiver og OBA at det er noe som blir borte i lederens observasjoner, sammenlignet med 

sammenhengene funnet når medarbeiderdata benyttes. Det er mulig at denne manglende 

innsikten kan være med på å forklare hvorfor resultatene heller ikke viser noen signifikante 

sammenhenger mellom OBA og KPA. Det bør også bemerkes at tendensen, selv om den ikke 

er signifikant, viser en positiv korrelasjon mellom OBA og KPA når lederdata benyttes. 

Tendensen blir til sammenligning negativ og marginalt signifikant når selvrapporterte data på 

OBA benyttes, slik at korrelasjonskoeffisienten går fra .11 til -.17. Hva som er grunnen til 

dette er uvisst, men siden kontrollvariabelen kjønn har stor effekt på lederdata, og lite effekt 

på selvrapporterte data, kan det ikke utelukkes at kjønn også her påvirker sammenhengene 

mer enn motivene gjør. Det at det ikke er noen signifikant korrelasjon når lederdata benyttes 

underbygger igjen påstanden om at ledere ikke ser motiver, men er mer påvirket av den mer 

synlige variabelen kjønn.  

For det andre kan det være utvalget benyttet i denne studien gjør det vanskelig å finne 

KPA. Mine resultater viser lave skårer på negativ ekstrarolleatferd, noe som kan skyldes 

skjevheter i utvalget (se begrensinger og videre forskning). De lave utslagene på KPA kan 

være en årsak til at det ikke finnes en signifikant korrelasjon.  

 

Begrensninger og videre forskning 

En del av funnene er kun signifikant på 10 prosent-nivå, og benyttes selv om 5 

prosent-nivå er å foretrekke (Field, 2005). Denne avgjørelsen forsvares av at utvalget er 

relativt lite, noe som gjør det vanskeligere å finne signifikante sammenhenger. Samtidig er det 

viktig å understreke at utvalget ikke er et dårlig utvalg selv om det er lite. Det er et spesielt 

utvalg som har en styrke i at det består av par mellom medarbeidere og ledere, og denne 

innsikten er viktig selv om signifikansnivået er lavere enn det ideelt sett burde vært.  

En annen begrensning er de skjeve resultatene av datainnsamlingen. Fordi mange av 

variablene har skjeve resultater, blir hellingen på regresjonslinjene svake, noe som resulterer i 
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at mange av de signifikante sammenhengene har veldig lave stigningstall. Det kan være flere 

årsaker til skjevhetene. De lave skårene på kontraproduktiv arbeidsatferd kan komme av at 

selvrapportering benyttes. For selv om selvrapportering er å foretrekke fremfor 

annenrapportering i mål på KPA, er det likevel risiko knyttet til denne målemetoden fordi 

mennesker som regel kvier seg for å sette seg selv i et dårlig i lys, eller fordi de ikke selv ser 

sine egne negative atferder (Berry et al., 2012). I tillegg bør det påpekes at utvalget kan være 

med på å skape de skjeve resultatene. Lave skårer på KPA kan delvis forklares av at de 

menneskene som har valgt å stille opp i denne studien har gjort det på frivillig basis og av 

altruistiske årsaker, uten å forvente noen form for belønning. Det kan ha betydning på 

resultatene i den forstand at disse personene kan ha mindre sannsynlighet for å utvise negativ 

ekstrarolleatferd på arbeidsplassen sin. Det finnes flere eksempler på tidligere studier som har 

funnet sammenhenger mellom personlighet og ulike typer ekstrarolleatferd (Bolton et al., 

2010; Borman et al., 2001; Bourdage et al., 2012; Mount et al., 2006). Det er ikke samlet inn 

noe data på personlighet i den inneværende studien, og det kan derfor kun spekuleres i om 

dette har påvirkning på resultatene. Men det kan heller ikke utelukkes at respondentene i 

denne studien kan ha lignende personlighetstrekk som påvirker de lave skårene på KPA.  

De høye skårene på lederrapportert OBA kan også være påvirket av lederens 

personlige oppfatning av medarbeideren som følge av en halo-effekt, i stedet for å speile 

faktisk utført organisasjonsborgeratferd (Carpenter et al., 2014). Deltakerne har selv spurt 

lederne sine om de kunne vurdere dem, og det er da nærliggende å tenke at leder og 

medarbeider har en god relasjon, noe som kan bidra til de positive lederrapporteringene av 

medarbeiders organisasjonsborgeratferd. Både de gjennomgående lave skårene på KPA og 

høye skårene på OBA kunne derimot kanskje vært motvirket noe om det ble benyttet en annen 

måleskala. Ved å benytte en måleskala med ti punkter i stedet for fem, og deretter kutte av 

den delen av skalaen der det ikke finnes respondenter, ville det mest sannsynlig gitt bedre 

variasjon i resultatene og følgelig et datasett med mer spredning. Lignende strategier har blitt 

brukt for å måle KPA tidligere (Spector et al., 2010). Fremtidige studier anbefales å benytte 

en slik måleskala.  

Denne studien har kun funnet signifikante sammenhenger mellom prediktorene og én 

av utfallsvariablene (KPA). Felles for disse variablene er at de har samlet data fra én kilde, 

ved at både motiver og KPA benyttet rapportering fra medarbeideren selv. Dermed kan det 

ikke utelukkes at disse resultatene delvis skyldes common method bias (Podsakoff, 2003). 

Siden annenrapportering ikke er å anbefale som mål på KPA (Berry et al., 2012), anbefales 
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fremtidig forskning derfor å benytte selvrapportert frekvensmåling for å kontrollere for 

effekten av common method bias, uten å ty til annenrapportering av variabelen.  

Tidligere forskning har problematisert om IM-motiver faktisk leder til OBA, eller om 

de drevet av disse motivene hovedsakelig utfører synlige OBA-handlinger på praktiske 

tidspunkter (for eksempel i forbindelse med ansattevalueringer) for egen vinnings skyld 

(Bolino et al., 2013; Bourdage et al., 2012). Resultatene i min studie bygger til viss grad opp 

under dette poenget ved at jeg finner at tilstedeværelse av disse «god skuespiller»-motivene 

øker negativ ekstrarolleatferd, selv om forventningene fra hypotesene tilsier at motiver som 

øker positiv ekstrarolleatferd bør redusere negativ ekstrarolleatferd. I tillegg kommer det frem 

i analysen der medarbeiderdata på OBA benyttes at tilstedeværelse av IM-motivene reduserer 

OBA. Altså går alle IM-effektene motsatt vei av forventningene. Dette viser dermed at det 

kan være verdt å gjøre en nærmere analyse av relasjonen mellom «god skuespiller»-motiver 

og begge formene for ekstrarolleatferd i fremtiden. 

Denne studien finner ingen sammenhenger mellom motivene for OBA og 

annenrapportert OBA når lederdata benyttes. Likevel finner tidligere studier av Rioux og 

Penner (2001) og Bourdage et al. (2012) at motiver kan predikere annenrapportering av OBA 

når det benyttes data samlet inn fra kollegaer. Det kan dermed tyde på at medarbeidere viser 

motivene sine tydeligere for kollegaer, mens de skjuler dem for ledere. Hvordan samme 

ansatts motiver oppfattes ulikt av både kollegaer og ledere kan være verdt å undersøke 

nærmere i fremtidige forskningsprosjekter.  

 

Praktiske implikasjoner 

Resultatene av denne studien viser at ledere har et forbedringspotensial når det 

kommer til å se medarbeiderens motiver for positiv ekstrarolleatferd. For selv om lederne ikke 

ser motivene medarbeiderne selv oppgir, betyr ikke det at de ikke gjør seg opp meninger om 

medarbeidernes motivasjon over hodet. Det er rimelig å at anta ledere har oppfatninger om 

medarbeiders motivasjoner for hvorfor de velger å gjøre handlinger som gagner bedriften og 

de som jobber der – enten om det er en oppfatning av at medarbeiderne oppriktig opplever 

glede av å gjøre noe godt for andre, eller om det er en oppfatning av at de ønsker å oppnå en 

forfremmelse eller lønnsøkning.  

Sammenligninger med tidligere studier som benytter annenrapportering fra kollegaer i 

stedet for ledere, viser at kollegaer ser hverandres motiver bedre enn ledere ser deres motiver. 

Dette kan være en indikasjon på at medarbeidere oppfører seg annerledes når de omgås ledere 
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enn når de omgås kollegaer. Dette kan også godt forstås i lys av at man blant kollegaer oftere 

er på samme nivå i bedriftshierarkiet, og at kollegaer ikke har så stor effekt på en ansatts 

arbeidshverdag som en leder vil ha. Derfor er det ikke overraskende at ansatte tilpasser 

oppførselen sin i situasjoner der de omgås ledere på en annen måte enn de ellers gjør med 

kollegaer. Ledere bør derfor være oppmerksomme på oppfatningene de har av sine 

medarbeideres intensjoner ikke alltid viser hele bildet.    

Videre viser resultatene at ledere rapporterer mye OBA, på tross av at motivene ikke 

har påvirkning. Det er vanskelig å si hva som fører til de høye skårene, men en forklaring kan 

være at lederne har positive relasjoner til medarbeiderne, og at dette smitter over og påvirker 

de høye skårene på OBA. Ledere bør derfor være oppmerksomme på sine egne bias ovenfor 

medarbeidere i evalueringssituasjoner.  

 Om ledere har mer innsikt i og forståelse for hvorfor deres ansatte gjør som de gjør, 

kan de kanskje også lettere motivere sine ansatte mer spesifikt på de områdene som er viktigst 

for dem. I tillegg til å kunne oppmuntre og øke positiv ekstrarolleatferd hos medarbeidere 

drevet av «god soldat»-motiver, vil økt informasjon om motiver samtidig kunne bidra til 

unngå å gi belønninger til ansatte drevet av «god skuespiller»-motiver, som kun setter opp et 

spill for galleriet.  

 

Konklusjon 

Denne studien har undersøkt hvilken effekt motiver for positiv ekstrarolleatferd har på 

både positiv og negativ ekstrarolleatferd, samt relasjonen mellom dem. Ved å benytte 

lederrapporterte data på OBA gir studien også informasjon om hvorvidt ledere oppfatter sine 

ansattes motiver, og sammen med data på KPA fra medarbeidere gir studien også innsikt i om 

motivene kan lede til forsterket enighet om den ansattes utførte ekstrarolleatferd.  

I tråd med forventingene om motivenes påvirkning viser resultatene at høye nivåer av 

«god soldat»-motivene reduserer KPA. Tilstedeværelse av «god skuespiller»-motivene viser 

derimot en økning i KPA, noe som bygger opp under tanken om at ansatte drevet av disse 

motivene faktisk spiller rollene sine godt. Studien finner ingen signifikante sammenhenger 

mellom medarbeidernes motiver og lederes rapportering av OBA, og oppfordrer derfor ledere 

å være bevisst på at intensjonene de oppfatter hos sine ansatte ikke nødvendigvis stemmer 

med medarbeidernes egentlige motivasjon.  
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Appendiks 

 

 Tabell 4 

 Gjennomsnitt, standardavvik, bivariate korrelasjoner, og reliabiliteter av variablene i studien, inkludert selvrapportert OBA 

Nr. Variabler M SD 1 2 3 4 5 6 7  

 Kontrollvariabler           

1 Kjønn (kvinner = 0, menn = 1) 0.49 0.50         

2 Lengde på arbeidsforhold 3.57 4.60 .05        

 Medarbeidervariabler           

3 Prososiale verdier 4.39 0.50 -.21* .11 (.88)      

4 Omtanke for bedriften 4.01 0.69 -.21* .04 .40** (.90)     

5 Inntrykksstyring 2.50 0.91 -.13 -.07 -.14 -.07 (.90)    

6 Kontraproduktiv arbeidsatferd 1.45 0.36 .17† -.05 -.19† -.23* .23* (.72)   

7 Organisasjonsborgeratferd 4.40 0.66 -.02 .11 .44** .22* -.40** -.17†  (.88)  

 Ledervariabel           

8 Organisasjonsborgeratferd  4.39 0.68 -.26** .08 .13 .06 -.07 .11 .28** (.88) 

 Note. N = 102 for alle variablene. Skalareliabilitet (Cronbachs alpha) i parenteser langs diagonalen 

 †p < .10. * p < .05. ** p < .01. 
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Tabell 5. Multivariat regresjonsanalyse: Motiver og medarbeiderrapportert ekstrarolleatferd 

Uavhengige variabler Avhengige variabler 

(a) Kontrollvariabler  

 Wilks’ 

lambda 

Medarbeiders rapportering av  

organisasjonsborgeratferd 

Medarbeiders rapportering av 

kontraproduktiv arbeidsatferd  

 Λ b SE β b SE β 

Intercept .03** 4.37** .10  1.41** .06  

Kjønn .97 -.03 .13 -.02 .12† .07 .17† 

Lengde arbeidsforhold .99 .02 .01 .11 -.01 .01 -.06 

R2   .01   .03  

F   .59   1.66  

(b) Kontrollvariabler og motiver 

 Λ b SE β b SE β 

Intercept .70** 2.66** .60  1.68** .37   

Kjønn .97 .03 .12 .03 .11 .07 .16 

Lengde arbeidsforhold .99 .01 .01 .04 .00 .01 -.02 

Prososiale verdier .86** .49** .12 .37** -.04 .08 -.06 

Omtanke for bedriften .98 .05 .09 .05 -.08 .05 -.15 

Inntrykksstyring .82** -.25** .06 -.35** .09* .04 .23* 

R2   .32   .13  

F   9.00**   2.82*  

(c) Motiver 

 Λ b SE β b SE β 

Intercept .64** 2.73** .55  1.90** .34    

Prososiale verdier .85** .49** .12 .37** -.07 .07 -.09 

Omtanke for bedriften .97 .05 .09 .05 -.09† .05 -.17† 

Inntrykksstyring .82** -.26** .06 -.35** .08* .04 .21* 

R2   .32   .10  

F   15.17**   3.85*   
†p < .10. *p < .05. **p < .01  

 

 


