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Abstract 
 

Title: Psykologiskt Empowerment: en Kognitiv Resa mellan Arbetskontext och Relationer 
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Purpose: The purpose of this thesis is to extend the understanding of psychological 

empowerment (PE), by studying its connection to work context and relations. 

 

Research problem: How could perceived level of PE be connected to work context and 

relations? 

 

Method: A qualitative approach has been chosen and four case studies have been conducted in 

organisations in different industries, which were done in order to maximise the differences 

between the cases. Primary data are collected from personal inerviews, which have been 

conducted together with a complementing questionnaire, which has made the levels of PE 

quantifiable. 

 

Theoretical framework: The theoretical framework consists of classical PE-theories, in order to 

form a solid theory base for the concept of PE. These classics are presented together with more 

modern theories regarding PE in connection to certain aspects of relations and work context. A 

brief summary of expected outcomes of PE is also included, in order to provide the reader with 

some of the positive effects which are related to PE. The authors have chosen to put less 

emphasis on outcomes, since these are to be found in previous research. However, it cannot be 

neglected, since the reader should be provided with a comprehensive overview of what effects PE 

could have; both positive and negative ones.  

 

Conclusion: Both work context and relations appear to be connected to perceived levels of PE. 

Positive perceptions regarding these two aspects have been detected in a wider extent within 

organisations which have been showing higher levels of perceived PE than those with lower 

levels. However, quantitative studies need to be conducted in order to make statistical 

generalisations regarding such connections and in which extent this connection affects PE at the 

individual levels. 
 
 
 

 

 

 



 
 

Sammanfattning 
 

Titel: Psykologiskt Empowerment: En kognitiv resa genom relationer och arbetskontext 

Författare: Niklas Hansson och Niklas Johansson 

Handledare: Pia Ulvenblad och Ingemar Wictor 

Nyckelord: Psykologiskt Empowerment, PE, Arbetskontext, Relationer 

Syfte: Syftet med den här uppsatsen är att öka förståelsen kring psykologiskt empowerment (PE), 

genom att studera kopplingen till relationer och arbetskontext. 

Problemformulering: Hur kan uppfattad nivå av PE kopplas till arbetskontext och relationer? 

Metod: En kvalitativ metod har använts och fyra fallstudier har gjorts på organisationer med 

varierande branschtillhörighet, vilket gjorts för att maximera skillnaderna mellan fallen. 

Primärdata kommer från individuella intervjuer, vilka kompletterats med tillhörande 

frågeformulär och som gjort upplevda nivåer av PE kvantifierbara.  

 

Teoretisk referensram: Den teoretiska referensramen utgörs av klassiska PE-teorier tillsammans 

med beståndsdelarna av konceptet, för att forma basen. Detta kombineras med nyare PE-teorier 

kopplade till både arbetskontext och relationer, men även kortfattat vilka beteendemässiga utfall 

som kopplas till PE. Författarna har valt att fokusera mindre på eventuella utfall kopplat till PE, 

då dessa funnits i tidigare forskning, men inte kan negligeras helt, då det kan tyckas absolut 

väsentligt att på något sätt ta upp vad som är positivt och negativt kopplat till konceptet 

Slutsats: Både arbetskontext och relationer tycks kunna kopplas till uppfattad nivå av PE. Här 

har positiva uppfattningar kring psykologiskt klimat och allmänna relationer kunnat kopplas till 

organisationerna med högst uppfattad nivå av PE i jämförelse med organisationerna där nivån av 

PE uppfattats lägre. Dock behövs mer kvantitativ forskning för att kunna göra statistiska 

generaliseringar rörande sambandet mellan PE och dessa aspekter, samt i hur stor utsträckning 

det här sambandet påverkar den individuella uppfattningen av PE. 
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1.  Introduktion 

I detta avsnitt kommer en bakgrund till det presenterade problemet att ges, samt presenterande 

av tidigare forskning inom området.   

1.1 Problembakgrund 
Världen blir allt mer globaliserad, vilket innebär att företag står inför nya utmaningar 

(Holdsworth & Cartwright, 2003; Kotter & Schlesinger, 2008; Maynard, Mathieu, Gilson, 

O’Boyle & Cigularov 2013). Dessa utmaningar grundas i en mer föränderlig miljö, där moderna 

organisationer tvingas processa information och teknik i en snabbare takt (Kotter & Schlesinger, 

2008). Utmaningarna medför att organisationers medlemmar uppmanas att ta större ansvar, för att 

skapa en mer flexibel och lyhörd organisation (Houghton & Yoho, 2005; Maynard et al. 2013). 

Traditionella sättet att leda organisationer ifrågasätts därför, då optimala förutsättningar krävs för 

att vara konkurrenskraftig på dagens marknader, vilket har medfört att lägre hierarkiska nivåer, 

decentraliserade organisationer och mer självdisciplin införts (Chan, 2003). Det är inte möjligt 

för ledare att omfattande kontrollera alla aktiviteter inom organisationen och således måste 

ansvar delas (Simons, 1995).  

 

Det nya sättet att leda organisationer har, under 1900-talet, ökat i relevans och utvecklats, då 

många fördelar med detta tillvägagångssätt upptäckts (Appelbaum, Hébert och Leroux, 1999). 

Som en följd nås högre motivation och bättre prestationer hos anställda, vilket är mycket 

attraktivt för alla organisationer (ibid.).  Houghton och Yoho (2005) lägger till att detta är ett mer 

deltagande sätt att leda, där anställda uppmuntras att ta mer ansvar och leda sig själva, vilket 

Chan (2003) hävdar är en utveckling från Taylorismens synsätt, som betraktas som förlegat och 

ineffektivt i dagens verksamheter. 

 

De senaste 25 åren av ledarskapsforskning har främst fokuserat på en ny genre av ledarskap 

(Avolio, Walumbwa & Weber, 2009; Hiller, DeChurch, Murase & Dosy, 2011). Till skillnad från 

det transformativa och nya ledarskapet, finns det transaktionella, presenterat av Burns (1979), 

som bottnar i att belöning ges i utbyte mot prestation (Xirasagar, 2008).  En orsak till framväxten 

av transformativt av ledarskap är kopplingen till framgång med hjälp av det, vilket innefattar 

direktkontakt och genuin omsorg mellan ledare och anställda (Eisenstat, Beer, Foote, Fredberg & 

Norgren, 2008).  Även effektivitetsaspekten, som påpekas av Bass (1999) och uppgiftsprestation 

är kopplat till transformativt ledarskap (Dust, Resick & Mawritz, 2014). En mycket central del av 

detta ledarskap är empowerment, som framhävs genom ett transformativt beteende (Bass, 1999; 

Özaralli, 2003). Detta innebär att ledaren leder genom visioner, och därmed kan flytta 

beslutsauktoritet till lägre hierarkiska nivåer (Özaralli, 2003). Då transformativt ledarskap är en 

bred genre, har även begreppet empowermentledarskap utvecklats, som ett snävare koncept och 

större koppling till just empowerment (Fong & Snape, 2013). Baserat på Arnold, Arad, Rhoades 

och Drasgow (2000) beteenden kopplat till empowermentledarskap och Yukls (2013) 

karaktärsdrag för transformativt dito, finns stora likheter mellan just transformativt och 

empowermentledarskap.  
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Empowerment beskrivs som ett växande fenomen (Arnold et al., 2000; Carless, 2004; Saeed et 

al., 2013).  Utbredning av empowerment identifieras av Seibert, Wang och Courtright  (2011) då 

70 % av tillfrågade organisationer har implementerat någon form av empowerment. Generellt 

menar Spreitzer (2008) att två huvudgrenar av empowerment existerar, nämligen social struktur 

och psykologiskt empowerment (PE). Spreitzer (2008) förklarar att social strukturdelen har ett 

organisationscentrerat perspektiv, där socialt utbyte och makt har en stor roll, men att den 

individuella delen förbises, vilket istället fokuseras på i PE. Centralt för PE är individuella 

kognitioner (psykiskt tillstånd), vilka är: mening (meaningfulness/meaning), kompetens 

(competence), självbestämmande (choice/self- determination) och påverkan (impact) (Thomas & 

Velthouse, 1990; Spreitzer, 1995). Menon (2001) benämner även denna del som en 

motivationsinriktning, vilket behandlar den psykologiska, interna processen hos individer. Då 

denna uppsats har ett fokus på individen och upplevelser, kommer därför social strukturgrenen av 

empowerment att väljas bort och fokus att läggas på PE (motivationsinriktningen). Motiverat av 

att individen, vars roll har utvecklats till allt mer central för organisationer och deras prestation 

(Houghton & Yoho, 2005; Eisenstat et al., 2008), vilket gör att denna roll bör studeras vidare. 

Signifikativt för PE är även dess uttryck i individers uppfattning av empowerment, vilket medför 

att ämnet bör studeras i form individers upplevelser eller kognitiva tillstånd (Maynard, Gilson & 

Mathieu, 2012). 

 

PE tenderar att ha en positiv inverkan på individer och därmed organisationer. Detta kan 

exemplifieras av bättre försäljning, nöjdare kunder, kostnadsreduceringar, högre lojalitet hos 

anställda och kunder, samt ökad effektivitet (Ergeneli, Ari & Metin, 2007). Trots dessa positiva 

aspekter som kopplats till PE, finns även negativa aspekter kring detta koncept, även om det inte 

räknas som PE i sig självt. Om nivå av empowerment och tillit skiljer sig från varandra kan 

individer, istället för att bli mer effektiva och nöjda, gå emot organisationen och uppleva 

reducerad motivation (Mishra & Spreitzer, 1998). Ett sådant scenario målas upp som möjligt vid 

förändringar eller nedskärningar (ibid.). Sådan eventuell negativ utgång kopplas inte till PE i sig 

självt, utan snarare som en bieffekt som kan uppstå till följd av obalans mellan tillit och 

empowerment.  Även jobbrelaterad stress har kopplats till delar av PE (Spreitzer, Kizilios & 

Nason, 1997). Samtidigt påpekar Spreitzer och Quinn (1996) att empowered anställda riskerar att 

bli disempowered (motsatsen till empowered) över tid, då överställda kan se en för hög nivå av 

PE som ett hot mot sig själva, i sina positioner. Harley (1999) tar kritiken längre och ifrågasätter 

empowerment och den ökade uppmärksamheten kring detta, som helhet, då det inte har några 

påtagliga effekter.  Att det trots de positiva aspekterna även finns negativa effekter kring PE som 

koncept, kan kopplas till att PE är ett komplext fenomen, där individers attityder och beteenden 

påverkas av såväl ledarskapsstruktur som ledarskapsutövande (Randolph & Kemery, 2011; 

Zhang & Bartol, 2010). Dock menar Maynard et al. (2012) att PE i sin helhet inte påvisat några 

negativa effekter, utan att ovannämnda effekter kan ses som bieffekter kopplat till beståndsdelar 

eller kognitioner av konceptet. 

 

Komplexiteten kring PE belyses även av Carless (2004), som menar att även kontext spelar en 

avgörande roll, vilket inkluderar en rad faktorer. Arbetskontext (work context) är viktigt vid 

förståelseskapande med PE (Spreitzer, 1995). Carless (2004) uttrycker ett stort behov av 

forskning inom branscher och nämner uttryckligen den privata- och offentliga sektorn som 

förslag till kontexter. Både de fysiska och psykologiska faktorerna i arbetskontexten är relevanta 

för förståelse av PE (Wright, 2004; Spreitzer, 1996).  
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1. 2 Problemdiskussion  

Tidigare forskning har tittat på PE i relation till (i) utfall, (ii) försatser, (iii) medlare  och (iv) 

relationer (Maynard et al., 2013; Christens 2012 ). Utfallsmässigt handlar tidigare PE-forskning 

om attityd- och beteendemässiga förändringar hos individen (Conger & Kanungo, 1988). Inom 

försatser placerar bland andra Seibert et al. (2011) och Dust et al. (2014) både kontext i viss form 

och ledarskap. Medlande faktorer beskrivs bland annat av vara relationen mellan ledare och 

medarbetare (Chen, Kirkman, Kanfer, Allen & Rosen, 2007; Randolph & Kemery, 2011). I form 

av relation kopplat till PE, hävdar Christens (2012) att han är en av de första som kopplar på en 

relationskomponent till PE och efterfrågar mer forskning kring detta, då det tordes vara av stor 

betydelse.            

Ajzen (1991) påpekar att attityder och sedermera beteenden påverkas av vilken kontext/miljö 

individer befinner sig i, vilket gör kontext till en intressant faktor i koppling till PE. PE har stor 

inverkan på individers upplevelse av empowerment, snarare än att formellt förflytta 

beslutsauktoritet och ansvar i organisationer (Maynard et al., 2012). PE:s inverkan på individen 

kan även vara i form av attityder och beteenden (Lord & Hutchison, 1993; Castro, Periñan & 

Bueno, 2008). I Conger och Kanungos (1988) modell gällande PE, är det just individuella 

beteenden som ska förändras till det bättre, genom PE. Vidare hävdar Castro et al. (2008)  att PE 

förmedlar attityder och beteenden hos medarbetarna genom ledarskap som förespråkar 

empowerment.  

 

Förståelse av kontext och dess variabler kan i sin tur skapa bra förståelse för koncept som PE 

(Johns, 2006). Mångtydighet gällande kontext och PE har påträffats och Chen et al. (2007) har 

kommit fram till att fler typer av organisationer och kontexter behöver undersökas. Tidigare 

forskning har resonerat att PE skulle vara mest effektivt i serviceinriktade organisationer (Seibert 

et al., 2011). Holdsworth och Cartwright (2003) redovisar en snävare avgränsning och 

exemplifierar att call-centerarbetare känner sig mindre empowered än traditionella 

kontorsarbetare, vilket tyder på skillnader mellan typer av organisationer. Combs, Liu, Hall och 

Ketchen (2006) menar dock att direktkontakt med kunder kan ge positiv påverkan på PE-nivån i 

sig självt och att PE därför inte är mer effektivt i servicesektorn. Visst stöd för att PE är mer 

effektivt i en serviceorganisation påvisas, men bara i form av ökad jobbtillfredsställelse (översatt 

från ―job satisfaction‖), men inte gällande arbetsprestation (Seibert et al., 2011). 

 

Burns och Stalker (1961) var de första att studera konceptet kring mekanisk och organisk struktur 

och upptäckte mönster i hur organisationer var strukturerade. Dust et al. (2014) menar också att 

organisation och främst att en organisk struktur är positivt kopplat till PE, där mekanisk struktur 

kan hindra positiva effekter av PE. Den mekaniska strukturen beskrivs som hierarkisk, där 

information främst förmedlas nedåt och där roller och ansvarsområden är tydliga för de anställda, 

medan den organiska strukturen beskrivs som en platt organisation med mer flytande 

rollfördelning och informationsflödet går i flera riktningar (Dust et al., 2014). Quinn och 

Spreitzer (1997) hävdar dock att en kombination av den mekaniska och organiska strukturen är 

nödvändigt för empowerment och PE. Därför ser författarna att arbetskontext är en viktig faktor i 

relation till PE, vilket gör att den här faktorn kommer att beaktas i utifrån följande två 
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dimensioner i den här uppsatsen: arbetsplatskarakteristika faktorer och psykologiskt klimat. När 

det gäller arbetsplatskarakteristika faktorer kommer den organiska och mekaniska synen att 

fungera som arbetsplatskarakteristika faktorer, vilka tas upp av  Dust et al. (2014), medan 

psykologiskt klimat handlar om faktorer gällande mer abstrakta delar. Sju perspektiv på det 

psykologiska klimatet kommer att användas enligt Carless (2004) riktlinjer, vilka är: 

rollfördelning, stödjande ledarskap, delaktigt beslutsfattande, kommunikation mellan anställda, 

återkoppling och erkännande, utvecklingsmöjligheter och hur organisationens mål efterlevs av 

anställda. De två dimensionerna sammankopplas även då det psykologiska klimatet utgörs av 

individers subjektiva uppfattning av arbetsplatser (James & James, 1989). De är även direkt 

relaterade till individers upplevelse av empowerment (Carless, 2004). 

 

Att förstå relationer inom PE kan hjälpa till att förstå begreppet i högre grad än tidigare 

(Christens, 2012).  PE kopplas dock till olika typer av relationsbegrepp, där fokus inte läggs på 

samma delar av relationen. Chen et al. (2007) kopplar PE till LMX (Leader Member Exchange) 

och menar att denna relation mellan ledare och medarbetare ligger som en medlare till 

individuellt PE. Enligt Gerstner och Day (2007) är LMX ett bra sätt att studera denna relation då 

fokus automatiskt hamnar på kvaliteten av förhållandet, vilket är mycket viktigt för att 

medarbetares grad av PE. Randolph och Kemery (2011) menar att relationen mellan ledare och 

anställd är av vikt för att förstå PE, då många ledare hävdar att de utövar empowerment, medan 

denna åsikt inte delas av anställda. Vidare menar också Randolph och Kemery (2011) att ledare 

som delar viktig information med sina anställda skapar ett bättre klimat för PE, då relationen och 

tilliten stärks mellan ledare och anställd. Sådan tillit är inte helt stabil, enligt Scandura och 

Pellegrini (2008) och kräver inte bara skapandet av tillit, utan även arbete att bibehålla detta.   

 

Allmänna relationer på arbetsplatser individer emellan är också viktigt för PE:s existens 

(Christens, 2012; Quinn & Spreitzer, 1997). En annan aspekt än LMX av relation kopplat till PE 

görs av Christens (2012), som har adderat en relationskomponent till PE och uppmärksammar 

betydelsen av relationer i allmänhet och inte endast mellan ledare och anställd. Komponenten kan 

ses som en aspekt av relationen mellan individer i organisationer, där fem centrala delar nämns: 

samarbetskompetens (collaborative competence), överbryggning av sociala indelningar (bridging 

social divisons), underlätta andras empowerment (facilitating others’ empowerment), 

nätverksmobilisering (mobilizing networks) och vidareförandet av arv (passing legacy). 

 

Presenterad fakta tyder på att faktorer relaterade till PE inte är helt klara. Vad som ligger till 

grund för variationer av nivå av PE tycks inte klart och ytterligare forskning efterfrågas kring fler 

kontexttyper (Carless, 2004; Spreitzer, 2008; Seibert et al., 2011). En studie av individuella 

upplevelser där kontext förbises brister ofta (Carless, 2004). Relationsdelen av PE tycks också 

fått ett ökat intresse kring sig, där Christens (2012) fokuserar på relationer i allmänt på 

arbetsplatser och Randolph och Kemery (2011) fokuserar på relationen mellan ledare och 

anställd. Hur relationerna fungerar i samband med PE är fortfarande inte fastställt, då LMX och 

individrelationer kopplats till begreppet, vilket visar på mångtydighet gällande vilka relationer 

som faktiskt är relaterade till just PE. Med hjälp av tidigare forskning har författarna till den här 

uppsatsen upptäckt en kunskapslucka gällande PE kopplat till relationer och arbetskontext, vilket 

också kan kopplas till Christens (2012), som menar att införlivandet av relationskomponenten 

troligtvis är mer lämpad i vissa kontexter än andra. Genom att kombinera Christens (2012) 

efterfrågningar kring relation i olika kontexter, tillsammans med Carless (2004) och Spreitzers 

(2008) efterfrågningar av olika kontexttyper och PE, har författarna upptäckt en forskningslucka. 
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Forskningsluckan finns i att relationer, i form av LMX och allmänna relationer, tillsammans med 

PE, inte studerats tillsammans med arbetskontext och att avsaknaden av PE-forskning från 

Sverige gör att studien lämpar sig att utföras just här.  

 

1. 3 Problemställning  
Följande problem är av fokus i denna uppsats: 

Hur kan uppfattad nivå av PE kopplas till arbetskontext och relationer? 

1.4 Syfte  
Syftet med denna uppsats kommer att vara att skapa ökad förståelse för PE. I ett beskrivande 

syfte vill författarna granska relationer på arbetsplatser, där arbetsplatser betraktas utgöra 

arbetskontexten. Då denna relation tordes variera i praktiken, samt av tidigare forskning hävdats 

inverka psykologiskt på individer och deras upplevelse i en arbetssituation, anser författarna att 

detta är av vikt att öka förståelsen av PE. 

1.5 Avgränsningar 
I denna studie kommer avgränsningar göras till vissa branscher och geografiska områden. Dessa 

avgränsningar gör att resultaten inte kan generaliseras, vilket inte heller är meningen, utan istället 

skapare än djupare förståelse för valda områden och branscher.  Både ledare och medarbetare 

kommer att inkluderas i denna studie för att skapa en multidimensionell modell samt skapa 

möjlighet att analysera problemet från flera nivåer, vilket efterfrågats av bl.a. Christens (2013). 

Avgränsningar inom begreppet empowerment kommer också att göras, där författarna i denna 

uppsats fokuserar på PE och sedermera exkluderar social strukturempowerment. Ytterligare 

avgränsning görs när det gäller mätningar, då PE som begrepp baseras på perceptioner och 

känslor, ser författarna det som spekulativt att tala om kausaliteter och avgränsar sig därför till 

just perceptioner hos ledare och medarbetare. Även avgränsningar gällande arbetskontext och 

relationer kommer att göras, då författarna till den här uppsatsen är medvetna om den vida 

omfattningen av båda dessa begrepp. När det gäller arbetskontext fokuserar författarna på 

arbetsplatskarakteristiska faktorer och psykologiskt klimat, vilket definieras i inledningen, men 

tydligare i teoriavsnittet. Relationer kommer, i den här uppsatsen, att innefatta LMX och 

Christens (2012) individrelationer av PE, vilket även detta kommer att definieras tydligare i 

teoriavsnittet. 
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1.6 Centrala begrepp 
 

Psykologiskt empowerment (PE): Definieras som en subjektiv upplevelse av empowerment i 

relation till den yrkesverksamma rollen, uppdelad i fyra kognitiva faktorer, nämligen: mening, 

kompetens, självbestämmande och påverkan (Conger & Kanungo, 1988; Thomas & Velthouse, 

1990; Spreitzer, 1995; Randolph & Kemery, 2011). I denna uppsats studeras PE i form individers 

uppfattning av ett kognitivt tillstånd som påverkas av de fyra kognitiva faktorerna nämnda ovan, 

vilket leder till ökad grad av motivation hos individer.(Spreitzer, 1995).  Därmed kommer 

definitionen “ increased intrinsic task motivation” att användas (Thomas & Velthouse, 1990, s. 

666) 

 

 

Kognition: Enligt nationalencyklopedin är kognition:  ―de tankefunktioner med vilkas hjälp 

information och kunskap hanteras.‖, där bland annat minne, problemlösning och 

begreppsbildning ingår i dessa funktioner. I denna uppsats bör därmed denna term anknytas med 

människans tankar och psykologi. Av terminologiska skäl kommer även kognitivt användas 

under samma definition.  

 

Kontext: Spreitzer (1995) har undersökt empowerment i relation till arbetskontext, vilket står för 

typ av arbete. Begreppet kontext har ännu ej operationaliserats, då det är av hjälp vid skapandet 

av förståelse av olika fenomen (Zimmerman, Lorenz, Opperman, 2007).  I denna uppsats 

kommer kontext att fokusera på arbetskontext, vilket i fortsättningen kommer att ses som 

bestående av komponenterna arbetsplatskarakteristiska faktorer och psykologisk miljö .  
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2.  Teoretisk referensram 
I den teoretiska referensramen har författarna valt ut teorier som är lämpliga för den här 

uppsatsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1, skildrar teorikapitlets delar. Författarna har valt att inleda med den centrala delen av 

figur 1, med konceptet PE och dess kognitioner, då det är utgångspunkten i uppsatsen. Konceptet 

och kognitionerna följs av beteendemässiga effekter kopplat till PE. För att skapa förståelse för 

konceptet PE har upplevda relationer på arbetsplatser valts då denna koppling av tidigare 

forskning konstaterats vara grundläggande för upplevelsen av empowerment hos alla individer. 

Sedermera kommer viktiga delar av denna relation förtydligas i den teoretiska referensramen. 

Detta kommer att ske på arbetskontextbasis, vilket medför att kontextens inverkan på PE ej 

kommer ignoreras i den här uppsatsen, utan betraktas som variabel i upplevelsen av PE. 

Teorikapitlets utformning kommer sedermera utgå från den centrala delen av modellen, och 

sedan behandla kontext och relationer.  

2.1 Konceptet PE 
När det gäller att identifiera tidiga och etablerade koncept av PE, har författarna valt att fokusera 

på tre författare, vilka är: Conger och Kanungo (1988), Thomas och Velthouse (1990) och 

Spreitzer (1995;1992;2008). Valet av dessa tre kan förklaras genom att Seibert et al. (2011) 

RELATION 
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MANDE 

PÅVERKAN 

 

ARBETSKON-

TEXT 

LMX 
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Figur 1 Egenkonstruerad modell för teorikapitlets delar 
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identifierar dessa tre författare som först och betydelsefulla kring ämnet. Detta syns även i till 

exempel Dust et al. (2014) som väljer att belysa dessa tre i koppling till PE. 

 

Conger och Kanungo (1988) var de första att introducera den psykologiska aspekten till 

empowerment, samt att motivation av detta slag snarare härstammar innefrån individer än ifrån 

externa faktorer som ledare och dylikt, vilket varit fokus i tidigare forskning Cyboran (2005). 

Thomas och Velthouse (1990) var inte långt efter att snappa upp detta koncept och definierade 

empowerment som ―increased intrinsic task motivation‖ (Thomas & Velthouse, 1990, s. 666). 

Detta innebar att individer själva läts bedöma om de uppfattade sig ha ett empowered tillstånd 

(Thomas & Velthouse, 1990; Spreitzer, 1995). Således skall PE betraktas som ett tillstånd skapat 

av individen själv, genom vad Spreitzer (1995) kallar för arbetskontext. 

 

Det här psykologiska tillståndet formas därmed av individen själv men även med hjälp av externa 

faktorer (Conger & Kanungo, 1988; Thomas & Velthouse, 1990). Thomas och Velthouse (1990) 

hävdar att PE inte är en stabil egenskap, utan en sammansättning av kognitioner, vilka formats av 

arbetskontext. Spreitzer (1995) fyller på resonemanget med att hävda att PE är en kontinuerlig 

variabel och att individer kan uppfatta en varierande grad av empowerment, snarare än två 

statiska tillstånd där empowerment antingen infinner sig eller ej.  Vidare menar också Spreitzer 

(1995) att PE relaterar till en aktiv arbetsroll, där individen önskar och känner att denna kan 

forma sin arbetsroll och kontext.  

 

Behovet av att operationalisera PE uppkom genom Conger och Kanungos (1988) forskning, som 

såg empowermentbegreppet som icke fullständigt då individens tro på sin förmåga att utföra 

uppgifter förbisågs. Thomas och Velthouse (1990) utökade Conger och Kanungos arbete och 

skapade en modell, där fyra kognitioner presenteras som centrala, bland sex olika, större delar. 

Dessa kognitioner validieras av Spreitzer (1995), som också inkluderar dessa i PE, men även 

adderar faktorer som påverkar kognitionerna, samt utgången av dem. De fyra kognitionerna är: 

mening, kompetens, påverkan och  självbestämmande. Thomas och Velthouse (1990) var de 

första att försöka operationalisera PE genom att skapa en modell med dessa fyra kognitioner. 

Spreitzer (1992;1995) utvecklade senare terminologin och skapade en skala där de fyra 

kognitionerna kunde mätas. Skillnaden är dock endast marginell i terminologi då Spreitzer väljer 

att benämna den tredje kognitionen självbestämmande istället för valmöjlighet som Thomas och 

Velthouse anser vara mer korrekt, samt mening istället för meningsfullhet. I denna uppsats 

kommer Spreitzers terminologi användas då den är utvecklad mer nyligen och är vanligt 

förekommande, dock översatt från engelska till svenska 

 

Spreitzers (1995) modell är gjord för att förstå det grundläggande delarna av PE och är lik 

Thomas & Velthouse (1990) då en individs arbetskontext och attityd formar de psykologiska 

kognitionerna relaterat till empowerment, vilket senare skapar ett visst beteende. I den här 

modellen har även påverkande faktorer (interna, externa) och utfall inkluderats. Spreitzers 

hypotes ser ut som följer: 
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Figur 2. Spreitzers (1995, s.1445) modell som beskriver PE 

 

Både externa och interna faktorer inkluderas som påverkande faktorer. De externa, vilka enligt 

Spreitzer (1995) kunde exemplifieras av olika managementtekniker, vilket innebar att ledarstil är 

starkt korrelerat till PE. Detta var ledarstilar där (1) information gjordes mer tillgängligt för de 

anställda och förbättrade den interna kommunikationen i organisationerna samt var mer explicita 

i uttryckandet av organisatoriska mål och resultat tillsammans med medarbetare. (2) Ett 

individuellt belöningssystem där individuella prestationer belönades, detta för att individer ofta 

inte har förståelse för hur deras handlingar kan öka prestation på högre nivåer. Båda dessa 

externa faktorer blev konstaterat signifikant relaterat till PE (ibid.). 

 

Utöver de externa faktorerna, finns även interna faktorer, som finns inom individer, vilka är 

avgörande för om individer känner sig empowered (Spreitzer, 1995). Detta exemplifieras av att 

individer med högre självförtroende tenderar att utveckla högre grad av PE, då dessa ser sin roll 

som mer värdefull samt ser mening med sin inverkan i verksamheter. Vidare nämns även 

individer med högre utbildning och kompetens som mer benägna att utveckla känslor av 

empowerment (Spreitzer, 1995). Individers kontrollbehov (locus of control) är dock inte starkt 

relaterat till empowerment, vilket Thomas och Velthouse (1990) relaterar till kognititonen 

påverkan. Detta kan, enligt Spreitzer (1995), relateras till mätningsfel, då denna 

personlighetsegenskap tidigare funnits starkt relaterat till empowerment.  

  

 

2.2 PE och dess kognitioner 
Siegall och Gardner (2000) har undersökt de fyra kognitionerna av PE i relation till arbetskontext. 

Siegall och Gardner (2000) har använt Spreitzers (1995) skala för att mäta nivån av PE och 

relaterat det till aspekter av arbetsplatser. De kontextuella variabler som undersökts är teamwork, 

kommunikation med ledare, relation till företaget samt delaktighet i prestationer. De fyra 
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variablerna diskuteras även och bedöms som viktiga för empowerment och PE (ibid.).  

Kommunikationen inom organisationer bör vara öppen för att öka nivån av PE (Conger & 

Kanungo, 1988; Thomas & Velthouse, 1990).  Det är centralt att kommunikationen fungerar 

mellan ledare och medarbetare men även inom nivåer för att medarbetare skall kunna arbeta 

tillsammans och våga fatta beslut själva. Information om målsättningar och vision är en faktor 

relaterat till teamwork, men även delaktighet i prestationer då information och kunskap om i 

vilket riktning organisationen siktar skapar upplevelse av PE (Quinn & Spreitzer, 1997). De fyra 

kognitionerna av PE beskrivs nedan. 

 

Mening: beskrivs som värdet av målet eller syftet med en uppgift, baserat på individers egna 

ideal och normer. Med andra ord, en individs inställning och relation till arbetet 

förklaras av kognitionen mening (Thomas & Velthouse, 1990). För empowered 

individer betyder detta att de känner en personlig betydelse för sitt arbete, samt en 

genuin omsorg över arbetsuppgifter, vilket skapas genom att arbetet stöds av 

individens egna värderingar (Spreitzer, 1992). Denna kognition benämns även som 

motorn inom PE, då en individ inte kommer känna sig empowered utan detta 

(Spreitzer, Kizilos & Nason, 1997). 

-‖I was so excited about what I was doing that I couldn’t wait to get out of bed in the 

morning, you know that feeling? My work took on a personal dimension that I don’t 

usually feel. It really meant something to me.” 

(Spreitzer, 1992, s. 22) 

 

Meningskognitioen är relaterad till kommunikation med chefer och inom organisationer, relation 

till organisationen, teamwork samt delaktighet i prestationer (Siegall & Gardner, 2000). 

Sedermera var mening relaterat till alla arbetskontextuella faktorer vilket stödjer Spreitzer et al. 

(1997) resonemang om den bärande kognitionen.  

 

 

Kompetens: en individs förmåga att utföra uppgifter när denne faktiskt försöker (Thomas & 

Velthouse, 1990). Spreitzer (1995) beskriver mer utförligt och anknyter till 

självförtroende, och individers tro på sin förmåga att slutföra uppgifter. Anledningen 

till benämningen kompetens istället för självförtroende är relaterat till anknytningen till 

arbetsuppgifter snarare än allmänt. Dessa begrepp är dock nära besläktade, och för att 

en individ skall känna självförtroende eller kompetens bör denne ha förmågan att 

utföra uppgiften, ha möjlighet att utföra uppgiften, samt ej påverkas av externa (ej 

påverkbara) händelser (Bandura, 1977). 

-‖As a woman, I always felt that I had to prove myself. I wasn’t always very confident 

about what I had to contribute, but doing (the project), I felt extremely confident in 

myself, I knew that I did have what it takes, that I could do it and do it well.” 

(Spreitzer, 1992, s. 23) 

 

Kompetens var i mindre grad relaterat till de kontextuella faktorerna vilket, vilket Siegall och 

Gardner (2000) menar kan bero på specifikationen av faktorerna. Istället kunde kompetens 

konstateras vara starkare relaterat till tillgång av information (ibid.). 

 

Självbestämmande: behandlar graden av ansvar som ligger hos individen själv, för utgången av 

dennes handlingar (Thomas & Velthouse, 1990). Därmed en form av kontroll över 
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handlingar som härstammar innefrån individen, som är en aktiv beslutstagare samt 

känner äganderätt över sina handlingar (1992). 

-” With the help of my people, we decided the best way to attack (the problem). It was 

our baby. It wasn’t do it the way we tell you. Instead, it was “ how do you think we 

approach this?”” 

(Spreitzer, 1992, s. 24) 

 

Självbestämmande kunde i sin tur relateras till kommunikation med ledare samt delaktighet av 

prestationer. Ansvarstagande regleras i hög grad av ledare, samt att individer känner en större 

delaktighet i prestationer vilket syns i engagemang om ansvarstagandet är högt.  

  

 

Påverkan: innefattar graden av hur stor skillnad en individ lyckas göra, i relation till syfte av 

uppgiften; det vill säga hur hög effektivitet dennes produktion har (Thomas & 

Velthouse, 1990). Thomas och Velthouse (1990) menar också att påverkan legat under 

namnet i ―locus of control‖ och ―knowledge of result‖ i tidigare forskning, men att 

påverkan används för att tydligare skilja denna kognition från kompetens. 

 

-”Our division was contemplating some major restructurings, and it was not at all 

clear where our department would fall in the move. There were rumors that we would 

be absorbed into other departments. Though our jobs were not immediately on the line, 

we knew that it would be a mistake for the division to disband our department for a 

number of reasons I won’t go in here. I knew that we had to take action with the top 

management.[sic] In the end we did save our department and actually had our 

responsibilities expanded.”(Spreitzer, 1992, s. 25) 

 

Tre av fyra faktorer, i Siegall och Garners (2000) studie, relaterar till kognitionen påverkan. Den 

främsta var kommunikation med ledare, följt av relation till organisation samt teamwork  

 

Spreitzer (2008) beskriver ovan nämnda kognitioner som en samlad upplevelse av empowerment, 

vilket innebär att saknaden av en enskild kognition begränsar hela konceptet av PE. Till exempel 

om anställda känner kontroll över sina handlingar och vågar ta beslut (självbestämmande), men 

inte känner vid konsekvenserna av dessa handlingar (avsaknad av mening). En individ med dessa 

förutsättningar kommer inte att känna sig psykologiskt empowered, således bör PE betraktas som 

en uppenbarelse av fyra kognitioner (ibid.). I den här uppsatsen kommer varje kognition att mätas 

enligt Spreitzers (1995) tolv-itemskala.  Denna är utvecklad för att fokusera individuellt på de 

fyra kognitionerna för att inte skapa en brygga mellan. Centralt för skalan är att fånga den 

enskilda uppfattningen av varje kognition, samt utesluta eventuella arbetsplatskarakteristika 

faktorers inverkan.   

 

2. 3 Utfall-  Theory of planned behaviour 
Ajzen (1991) menar att attityder och beteenden i hög grad formar upplevelser, vilket gör dem 

relevanta att studera i relationer på arbetsplatser.  För att förstå individers beteende har Ajzen 

(1991) vid skapandet av ―theory of planned behaviour‖ (TPB) gjort stort framsteg. En mycket 

viktig del i denna teori är personers intention till ett beteende, vilket Ajzen (1991) förklarar i 

relation till hur beteenden kan förändras. TPB klargör därmed att påverkande faktorer som 
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inverkar på individers intentioner fungerar som förklaring till ett visst beteende. Dock hävdar 

Ajzen (1991) att individers intentioner ej bör antas vara tillfälligheter, utan styrs istället av 

attityder, beteendekontroll och den subjektiva normen. Första faktorn behandlar hur attityder 

anses bestå av individens egen inställning till ett beteende, vilket grundas i individuella 

värderingar samt eventuella konsekvenser av beteendet. Den andra faktorn, berör hur stor 

kontroll individer känner över beteenden och består av individens uppfattning av situationer, samt 

upplevt kontroll över en situation. Vad som påverkar denna faktor är främst faktorer som 

underlättar samt hindrar ett visst beteende. Slutligen finns även den subjektiva normen, vilken 

främst påverkas av sociala kontakter och dess tycke för ett visst beteende. Denna faktor hävdas 

påverkas av individens inställning till andras åsikter som relevanta eller ej, samt viljan att vara 

andra till lags (ibid.). Sedermera formas intentionen och beteendet av flera externa och interna 

faktorer, vilket Spreitzers (1995) och Thomas och Velthouses (1990) modeller berör i större 

utsträckning. Vidare hävdar Ajzen (1991) att TPB är en utmärkt modell för att förklara 

attityder/beteenden i en viss kontext, vilket gör teorin applicerbar utifrån arbetskontext. Detta är 

relevant då PE, enligt Dewettinck och Ameijde (2011), starkt påverkar attityder och intentioner 

till beteenden på arbetsplatser och formar upplevelser hos individer. Individer på en arbetsplats 

kan dock identifieras både i ledar- och medarbetarposition, vilket kan leda till olika utfall kopplat 

till PE. 

 

 

2.3.1  Beteendemässiga effekter - medarbetaren 

 

Empowerment uppfattas som positivt för individer. Greasley et al. (2008) menar att alla individer 

i en viss grad vill känna sig empowered. Fortsättningsvis menar Greasley et al. (2008) att 

fördelarna med PE antingen gynnar organisationen eller individen, dock krävs först att 

empowerment blir allmänt accepterat inom organisationen och hos individerna. Individers 

preferenser är även avgörande för vad som föredras hos den enskilde. Förutsättningar för 

acceptans tas upp av Spreitzer (1995) som nämner, självförtroende och en hög delningsgrad av 

information (om mål, prestationer) som mycket viktiga för förekomsten av PE. Som förklarande 

variabler kring individuellt uppfattad nivå av empowerment, tar Seibert et al. (2011) upp ålder, 

jobbnivå (job level) och varaktighet (tenure). När det gäller arbetsstatus, menar Ergeneli et al. 

(2007) att en positiv relation mellan denna och PE finns. Denna relation betyder att individer med 

högre befattning känner sig mer empowered än individer på lägre nivåer inom organisationer 

(Maynard et al., 2012). 

 

Som tidigare nämnts, kopplas PE ofta ihop med attityds- och beteendemässiga förändringar i 

form av jobbtillfredsställelse och ökad prestation på individuell nivå (Ergeneli et al., 2007; 

Spreitzer, 2008; Dust et al., 2014). Aryee och Chen (2006) och Carless (2004) rapporterar att 

empowered individer känner högre jobbtillfredsställelse och uppgiftsprestation. Carless (2004) 

visar även att negativ inställning från individer knappt påverkade jobbtillfredsställelse och 

empowerment negativt. Dust et al. (2014) menar att anställda som jobbar under transformativa 

ledare presterar på en högre nivå, då deras PE påverkas på ett positivt sätt genom detta ledarskap. 

Att flera studier påvisar samma sak legitimerar Spreitzers (2008) resonemang att PE verkar 

fungera i en rad variationer av kontexter. 
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Ytterligare positiva effekter kopplade till PE är organisatoriskt engagemang (organizational 

commitment) (Avolio et al., 2004, Seibert et al., 2011). Sådant engagemang är även jämförbart 

med PE och att konceptet kopplats till att individer är mindre benägna att lämna organisationer 

när nivån av PE är hög (Avey, Hughes, Norman & Luthans, 2008; Harris, Wheeler & Kacmar, 

2009). I en studie påvisar Kraimer, Seiber och Liden (1999) att kognitionen ―kompetens‖ inom 

PE har en negativ relation till karriärintentioner. En förklaring till detta kan vara att individer med 

hög kompetens söker sig till mer utmanande karriärer, istället för att nöja sig med nuvarande 

karriär (Kraimer et al., 1999). Vidare hävdar Spreitzer, Janasz och Quinn (1999) att PE påverkar 

både ledare och medarbetare till en mer aktiv inställning i sitt arbete, snarare än passiv och 

avvaktande i väntan på direktiv.   

 

 

2.3.2 Beteendemässiga effekter - ledaren 

 

Ledarskap är den föreliggande faktor som diskuterats och undersökts mest frekvent i relation till 

PE (Maynard et al., 2012). När det gäller typer av ledarskap, så är transformativt sådant starkt 

relaterat till PE (Dust et al., 2014; Joo & Lim, 2012 Pieterse et al., 2010). Det transformativa 

ledarskapet inkluderar att leda genom exempel, karismatiskt förmedla och artikulera inspirerande 

visioner, samt visa tilltro till anställda (Yukl, 2013; Moors, 2012). Bass (1999) menar också att 

transformativt ledarskap är ett sätt att få dess följare att identifiera vad som är viktigt och hur 

ideal nås, vilket kan innebära att egenintressen förbises. Ledarskap sägs även öka arbetsmässiga 

prestationer hos anställda genom förmedlandet av empowerment (Chen et al., 2007). 

 

Att leda empowered arbetsstyrkor kräver att ledningen är medvetna om ledarskapet som krävs, 

och att organisastionen anpassas efter detta (Arnold et al., 2000).  Arnold et al. (2000) presenterar 

fem olika beteenden för ledarskap, vilka är: coaching, informerande (informing), bry 

sig/interagera med arbetsstyrkan (showing concern/interacting with the team), föregå med gott 

exempel (lead by example) och deltagande beslutstagande (participative decision making). Fong 

och Snape (2013) menar att denna typ av ledarskap, där empowerment står i huvudfokus, är ett 

snävare begrepp än till exempel transformativt ledarskap och kallar det empowermentledarskap. 

Detta hävdas innebära att beslutsrätt delegeras i organisationen men framför allt en individuell 

interaktion med underställda och personliga förhållanden (LMX). Likheter med andra typer av 

managementrelaterade åtgärder, där prestation tordes förbättras, kan jämföras med 

empowerment, vilket gör att Menon (2001) menar att endast ordet är relativt nytt, medan 

uppfattningen kring detta inte är det. Dock menar Lee och Koh (2001) att empowerment (och PE) 

trots allt är ett eget och unikt koncept, som bara är närbesläktat och relaterat till ledarskap i olika 

former därmed är ledarskapet i organisationer en parameter i relationen mellan ledare och 

medarbetare. 

 

Ledare eller ledarskapsklimat föreligger PE både på individuell och teamnivå (Chen et al., 2007), 

vilket gör detta till en viktig del av konceptet. Pieterse et al. (2010) menar att transformativt 

ledarskap tillsammans med PE leder fram till innovativa individer, medan PE tillsammans med 

transaktionellt (traditionellt) ledarskap har en negativ effekt på innovation hos de följande 

individer. Zhang and Sims (2005) ser PE som ett steg mellan empowermentledarskap och ökad 

kreativitet hos anställda. Fong och Snape (2013) påvisar kopplingen mellan 

empowermentledarskap, PE och utfall i form av ökad jobbtillfredsställelse och organisatoriskt 



14 
 

engagemang. Även Carless (2004) kopplar samman ledarskapsstil med utfallet 

jobbtillfredsställelse, där PE är ett medlande koncept, men utan att specificera namnet på denna 

ledarskapsstil. Dock har empowermentledarskap olika grad av påverkan, då anställdas syn på sig 

själva är av betydelse för effekten av denna typ av ledarskap (Zhang & Bartol, 2010).  Även utfall 

av PE kopplas till ledare, då Spreitzer (1995) menar att ledarskapseffektivitet är ett sådant utfall. 

Gällande detta utfall, menar Spreitzer (1995) att ledares effektivitet höjs, då dessa känner sig mer 

kompetenta och inflytelserika, som en följd av empowerment och att de därför tros uppfylla sina 

roller i högre grad. 

 

 

2.4 Arbetskontext 
Som en bakgrund för arbetskontexten, menar Johns (2006) att platsen för en organisation kan 

förändra beteendet för den, men Nelson och Gopalan (2003) påpekar också sambandet mellan 

nationell kultur och organisationskultur och att ―krafter‖ får organisationskulturer att gå åt samma 

håll inom nationer. Blair (2003) förklarar vidare att den organisatoriska kulturen är mycket 

viktigt och har stor inverkan på beteenden och attityder i organisationer, samtidigt som ett 

samband inom länder och industrier existerar, vilket bekräftar Nelson och Gopalans (2003) 

resonemang. Dock har organisationskulturer bevisats vara föränderliga på kort sikt och mer 

avgörande för organisationers prestationer än nationell kultur (Westrum, 2004). Författarna anser, 

med detta som bakgrund, att plats för en organisation ligger som en latent faktor inom 

arbetskontexten, men att fokus inte kommer att läggas på den kulturella aspekten av 

arbetskontexten i den här uppsatsen.  

 

I empowermentcykeln förklarar Quinn och Spreitzer (1997) hur empowerment påverkar 

verksamheter och individer. Precis som Greasly et al. (2008) menar, visar modellen att både 

individer och organisationer blir berörda av empowerment. 

 

 
Figur 3. Empowermentcykeln (Quinn & Spreitzer, 1997, s. 43). 
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Organisationer där empowerment är implementerat följer empowermentcykeln (Quinn & 

Spreitzer, 1997).  I modellen är ett ökat självförtroende och ett förändrat beteende centralt.  I 

cykeln leder ett ökat självförtroende hos individen till empowerment men även hos andra 

medarbetare som tenderar att influeras av varandra. Individer i den här situationen är heller inte 

rädda att ta initiativ och skaffar nya perspektiv och erfarenheter, vilket gynnar organisationer. 

Individer omvärderar således sin syn på intagen roll i organisationer och handlar på annorlunda 

mer innovativa sätt. Det sker en personlig tillväxt, och återkommer till ett ökat självfötroende 

(ibid.). Förutom straff vid innovativa beteenden finns tre vanliga orsaker till att empowerment 

inte fungerar i organisationer. Orsak (i), består av en byråkratisk kultur, med flera hierarkiska 

nivåer, en organisation mindre anpassad för förändring. (ii), alla former och konflikter är även 

mycket negativt för empowerment, särskilt negativt är konflikter mellan ledare och anställd, 

anställda, samt avdelningar. (iii), för hög arbetsbelastning som påverkar den personliga fritiden 

betraktas även som negativt för empowerment, vilket är vanligt i tider i lågkonjunktur och 

uppsägningar (ibid.).     

 

2.4.1 Arbetsplatskarakteristika faktorer 

 

Arbetsplatskarakteristiska faktorer är en av de viktigaste komponenterna i relationen till PE  

(Seibert et al., 2011). Bland dessa faktorer tas organiska och mekaniska strukturen på 

verksamheter i samband med PE  upp. Optimalt för organisationer tycks vara den organiska 

strukturen alternativt en kombination av båda (Dust et al., 2014; Quinn & Spreitzer, 1997). Quinn 

och Spreitzer (1997)  hävdar att de två olika dimensionerna måste fungera i organisationer för att 

empowerment skall råda. Dust et al. (2014) förespråkar endast den organiska strukturen i 

samband med PE, då de påvisar delar av den mekaniska strukturen som förhindrar PE och 

positiva utfall kopplat till detta.  

 

Dust et al. (2014) beskriver de två typerna av organisationsstruktur, utifrån Burns och Stalker 

(1961) originalarbete, likt många andra. Den mekaniska strukturen startar från toppen av 

hierarkin, med centralt beslutsfattande och medlemmar i organisationen förväntas att följa de 

regler och riktlinjer som förmedlas (Burns & Stalker, 1994). Sådana organisationer tordes också 

vara både formaliserade och standardiserade och återfinnas i stabila miljöer (Shamir & Howell, 

1999). Roller och arbetsuppgifter är väldefinierade och det är känt hur belöningar fördelas (Dust 

et al., 2014). Informationsflödet är främst vertikalt, i en nedåtgående riktning, med hierarkisk 

beslutsordning (Burns & Stalker, 1994). Ledare och anställda förväntas bete sig på ett visst sätt 

(Mischel, 1973) och gör att dessa får begränsat med utrymme för beslutsfattande (Shamir & 

Howell, 1999). I den mekaniska strukturen återfinns även prestationsmätningar och lojalitet och 

lydnad värderas (Shamir & Howell, 1999). 

  

Inom den organiska strukturen har roller bredare definitioner än i den mekaniska, med en platt 

organisation, där kommunikationen inte bara går nedåt, utan även uppåt (Burns & Stalker, 1994). 

De breda rolldefinitionerna gör att organisationer med sådan struktur erbjuder få riktlinjer 

gällande förväntningar på anställda (Mischel, 1973; Dust et al., 2014). Beteendet när det gäller 

arbetsrollen tordes också komma från känslan av att ha en del av organisationens tillväxt och 

lycka, snarare än kontraktsmässiga åtaganden (Burns & Stalker, 1994; Shamir & Howell, 1999). 

Det beskrivs också att engagemang gällande organisationens mission värderas högre än lydnad 

och lojalitet inom organiskt strukturerade organisationer (Shamir & Howell, 1999 ) 
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Den organiska strukturen är mer tillämpbar i mindre stabil omgivning eller i tidigt/moget stadie 

organisationer (Burns & Stalker, 1994). I den organiska strukturen måste underställdas behov 

även tillfredställas och beteenden i empowered anda förespråkas, till exempel samarbete och 

intelligent risktagande (Quinn & Spreitzer, 1997). Vidare kunde högre nivå av kreativitet och 

innovation relateras till den här strukturen jämfört med den mekaniska (Burns & Stalker, 1961). 

Organisk struktur utgår heller inte, till skillnad från den mekaniska strukturen, från väldefinierade 

uppgifter och specialiserade standards, vilket tordes vara bättre ur ett empowermentperspektiv 

(Dust et al., 2014).   

 

Enligt Dust et al. (2014) är möjligheterna för ledare att skapa en empowered organisation mindre 

i den mekaniska strukturen då medarbetarna är mindre mottagliga för dessa ansträngningar. I 

kombination med den organiska där informationsflöde och kommunikation har en annan bana 

fungerar båda strukturerna som en förutsättning för PE (Quinn & Spreitzer, 1997). 

 

2.4.2. Psykologiskt klimat 

 

Kontext i form av det psykologiskt klimat diskuteras även i relation till PE och arbetsmiljö 

(Zimmerman & Rappaport, 1988; Carless, 2004). Carless (2004) uttrycker empiriskt stöd för 

Conger och Kanungos (1988) samt Thomas och Velthouses (1990) förslag att det psykologiska 

klimatet i företag influerar motivationen hos anställda och därmed det psykologiska klimatet, vid 

definitionen att empowerment ―Increased intrinsic task motivation‖. Seibert et al. (2004) kopplar 

samman empowermentklimat och PE, det vill säga en koppling mellan ett gruppkoncept och 

individkoncept. Ett empowermentklimat präglas av en delad uppfattning gällande i vilken 

utsträckning en organisation använder sig av struktur, principer och praktik för att främja 

empowerment bland anställda (Seibert et al., 2004). Carless (2004) menar även att individers 

uppfattning om deras jobb är direkt relaterat uppfattningen av empowerment. När det gäller det 

psykologiska klimatet redovisar Carless (2004) sju faktorer inom det, som kopplas ihop till PE. 

Dessa sju redovisas kortfattat nedan: 

 

Rollfördelning: Spreitzer (1995) arbetsroll har en stark koppling till de fyra kognitionerna av PE 

och hur individer förhåller sig till sin arbetsroll. Carless (2004) beskriver att den här faktorn 

behandlar om ansvarsområden och förväntningar är tydligt definierade och Seibert et al. (2011) 

menar att tydliga roller medverkar till att indivier känner att deras arbete är mer meningsfullt, när 

dessa passar in i organisationens strategier och mål.  

 

Stödjande ledarskap: Handlar om graden överordnade är stödjande gentemot sina underställda 

(Carless, 2004). Det stödjande ledarskapet kopplas även ihop med PE av bland annat Houghton 

och Yoho (2005), som kopplar detta till transformativt ledarskap. Maynard et al. (2013) menar 

även att stödjande ledarskap har en stark effekt på PE när det gäller grupper. 

 

Delaktigt beslutsfattande: Carless (2004) menar att denna faktor reflekterar huruvida anställda 

är involverade i besluten som tas på arbetsplatser. Spreitzer (1995) beskriver att 

organisationsforskning tidigare har fokuserat på hur beslutsfattande spridits nedåt i 

organisationer, där även lägre nivåer fått tillgång till information och resurser. Att vara delaktig i 
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att sätta mål kan också påverka resultatet av en individs arbete på ett positivt sätt (Spreitzer, 

2008). 

 

Kommunikation mellan anställda: Enligt Carless (2004) berör den här faktorn kvaliteten på 

kommunikatonen och stödjandet mellan de anställda. Dust et al. (2014) tar upp 

kommunikationsflödet och -friheten i den organiska organisationen som en fördel för  att höja 

nivån av PE. Chen et al. (2007) (originalkälla Mathieu, Gilson & Ruddy) påpekar även att 

kommunikationen bland individer i empowered grupper är bättre än i grupper som inte är 

empowered.  

 

Uppskattning och erkännande: Huruvida feedback och erkännande ges till de anställda 

(Carless, 2004). Seibert el al. (2011) menar att feedback är viktigt och att återkoppla till hur 

individer lyckats, kopplas samman med PE-kognitionen kompetens. 

 

Utvecklingsmöjlighet: I vilken utsträckning kompetensutveckling uppmuntras och stödjs 

(Carless, 2004). Under denna faktor tar Hart, Wearing, Conn, Carter och Dingle (2000) upp 

huruvida andra på arbetsplatsen deltar aktivt i en individs utveckling och karriär, samt 

möjligheter till att utveckla sin kompetens. Här kan även nämnas att Seibert et al. (2011) relaterar 

utmanande arbetsuppgifter till höjd nivå av PE, arbetsuppgifterna relateras till de fyra 

kognitionerna. 

 

Överensstämmande mål: Carless (2004) beskriver att den här punkten berör huruvida 

individuella mål överensstämmer med organisationen, inom vilka dessa verkar. Carless (2004) 

ger även rekommendationen att försöka överlappa skillnader mellan individuella och 

organisatoriska målsättningar, för att öka arbetsplatsmotivation och -tillfredsställelse.   

 

Utöver ovanstående sju faktorer, resonerar även Rappaport (1990)  kring ett samband mellan 

social klass och PE, där lägre klasser, med knappare resurser inte skulle nå samma positiva 

resultat med PE. Christens, Speer och Peterson (2011) menar att detta samband finns och att folk 

i högre klasser har större tilltro till sig själv och att kunna operera med makt i olika socialpolitiska 

sfärer, men samtidigt att individer med högre social klass och utbildningsnivå har svårare att 

förstå naturen, källan och instrumenten kring social makt. Gällande just utbildningsnivå och dess 

möjliga koppling till PE, menar Seibert et al. (2011) att denna variabel inte är signifikant 

relaterad till PE, medan Spreitzer (1996) hävdar att de med högre utbildningsnivå är mer 

empowered. 

 

2.5 Relationer och PE 
Empowerment är subjektivt och beskrivs olika av individer, då det grundar sig i individuella 

upplevelser och perceptioner. Detta då anställda och ledare ofta har distinkta åsikter om 

empowerment och dess framgång i organisationer, vilket Greasley et al. (2008) hävdar ökar 

förståelse för PE-konceptet. Menon (2001) menar även att PE bör studeras både utifrån anställdas 

och ledares perspektiv. Detta då effekten av PE ofta visas vid studerande av individen medans 

dess framgång eller misslyckande generellt kan spåras till ledningen.  
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2.5.1 LMX 

 

Inkluderat i samband med ledarskap, tas högkvalitativt/ hög nivå av LMX (leader-member-

exchange) upp, vilket innebär ett ömsesidigt utbyte av information och kunskap och att detta 

fungerar som en förstärkare av PE (Chen et al., 2007; Aryee & Chen, 2006). Högkvalitativt LMX 

betyder här att relationen mellan ledare och anställd är av god karaktär (Chen et al., 2003), och 

detta ska sedermera leda till att den anställde blir mer motiverad att nå en ledares förväntningar, 

då den anställde internaliserat ledarens förväntningar (Chen & Klimoski, 2003). Scandura och 

Pellegrini (2008) hävdar även att en hög nivå av LMX signifierar ett starkt förhållande med 

ömsesidigt förtroende. Bartram och Casimir (2007) påpekar också att tilltron till ledaren måste 

vara hög, för att anställda ska se positivt på denne och försöka prestera extra väl. Ergeneli et al. 

(2007) resonerar också kring att tilltron till ledaren medverkar till att underställda ser att ledaren 

är villig att hjälpa dem på ett felfritt och punktligt sätt, vilket sedermera höjer underställdas 

perception av empowerment. Chen et al. (2007) kopplar även relationen mellan ledare och 

anställda till utfall i form av individuella och teammässiga förbättringar, där dessa relationer har 

en positiv påverkan på varandra. 

 

Förtroende är mycket viktigt för att en relation mellan anställda och ledare skall vara möjlig att 

bygga. Detta förtroende är ömsesidigt och en förutsättning för en hög grad av LMX, vilket är 

positivt relaterat till individers psykologiska upplevelse av empowerment (Gómez & Rosen, 

2001). Således skapar en förtroendebyggd relation med ledaren en högre grad av mening, 

kompetens, självbestämmande och påverkan hos individer. Detta resultat stöds av Ergeneli et al. 

(2007) som hävdar att en pålitlig, ansvarstagande ledare, kommer att stå bakom underställda 

genom svårigheter och därför inverkar positivt på PE.  

  

Klimat i organisationer är viktigt för ledar-anställd relationen. Ledarskapsklimat (skiljer sig från 

ledarskap, då klimat är kopplat till teamnivå, medan ledarskap och LMX kopplas till individnivå) 

har en indirekt effekt på PE, dock genom LMX som en medlande kraft (Chen et al., 2007). Aryee 

och Chen (2006) tar upp att höga nivåer av LMX höjer kognitionerna inom PE och kopplar även 

LMX till arbetsklimat och ett positivt sådant. Dock menar Fong och Snape (2013) att 

transformativt ledarskap är ett brett koncept och hävdar därför att empowermentledarskap har en 

större koppling till PE, men att detta främst kopplas till teamnivå. Zhang och Bartol (2010) 

kopplar dock empowermentledarskap till PE på individnivå och menar att denna typen av 

ledarskap får individer att känna att empowerment är en del av dennes identitet i sin anställning. 

 

Konstaterat från Ajzens (1991) resonemang är att beteende är relaterat till individers upplevelser 

och attityder. Enligt Pieterse et al. (2010) framgår det att PE fungerar som en medlande kraft för 

att nå innovativt beteende, då transformativt ledarskap och låg nivå av PE inte kopplas samman 

med högre innovation, men transformativt ledarskap tillsammans med hög nivå av PE gör. Även 

Joo och Lim (2012) drar tydliga paralleller mellan PE och transformativt ledarskap och ett utfall, 

i form av att känna tillfredsställelse med sin karriär, där transformativt ledarskap relateras fullt till 

PE och PE kopplas till denna typ av tillfredsställelse.  

2.5.2 Allmän relation 

 

Christens (2012) menar, i likhet med resonemanget kring vikten av LMX, att relationer är en 

central del av PE. Förståelsen kring relationer i samband med PE är central, då det är genom 
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dessa som arvet av empowerment förs vidare, samt att relationer också binder ihop olika 

demografiska och sociala divisioner (Christens, 2012). Bland viktiga relationer inom PE återfinns 

inte bara relationen mellan ledare och anställd, utan även anställda emellan, vilket Greasley et al. 

(2008) tar upp som en viktig del för att empowerment ska fungera i organisationer. Relationen 

som sådan är inte det enda viktiga, utan även hur den anställde ser på sina relationer med andra 

och hur dessa relationer uppfattas, har sedermera effekt på jobbtillfredsställelse, genom PE 

(Carless, 2004).  

 

Förutom de fyra kognitionerna och PE, menar Christens (2012) att relationsempowerment, där 

just en komponent rörande relationer, bör adderas till PE-konceptet. Under denna komponent, 

menar Christens (2012) att följande delar återfinns: samarbetskompetens (collaborative 

competence), överbryggning av sociala indelningar (bridging social divisons), underlätta andras 

empowerment (facilitating others’ empowerment), nätverksmobilisering (mobilizing networks) 

och vidareförandet av arv (passing legacy). Genom denna komponent är det inte längre bara 

individuella perceptioner som kopplas till PE, utan även de relationer, som ses som en dynamisk 

och psykosocial komponent och uppstår och används mellan individer i organisationer 

(Christens, 2012). Vidare kan ökad förståelse av relationskomponenten leda till förbättringar 

inom den kognitiva delen av empowerment, då individer börjar lyssna, reflektera och underlätta 

andras kognitiva förändringar (Christens, 2012). 

 

Samarbetskompetens beskrivs kortfattat: ―Collaborative competence—the set of abilities and 

propensities necessary for the formation of interpersonal relationships that can forge group 

membership and solidarity— is an element of the relational component of psychological 

empowerment‖ (Christens, 2012, s. 121). Utöver denna beskrivning, bör det också tilläggas att 

denna del innefattar att en individ ska kunna smälta in i en grupp, vilket innebär att denne inte 

alltid ingår i alla samarbeten och konflikter, utan snarare väljer dessa med omsorg. 

 

Överbryggning av sociala indelningar: ―Interpersonal activity across diverse settings that 

develops trust and norms of reciprocity across lines of difference form another element of the 

relational component of psychological empowerment‖ (Christens, 2012, s. 121). Ytterligare 

förklaring kring denna del är att individer som besitter en god förmåga inom denna del är mer 

benägna att förstå hur isolering och grupper kan fungera och sedermera skapa strategier för att 

överbrygga eventuella avstånd och uppdelningar.  

 

Underlättande av andras empowerment: ―Another element of the relational component of 

psychological empowerment is the ability and propensity toward facilitating empowering 

processes for others.‖ (Christens, 2012, s. 122). Under denna del av relationsempowerment 

tilläggs också vad som förväntas av individer med god relationsempowement, nämligen:  ―Those 

who are more empowered in this respect can be expected to demonstrate thoughtfulness and 

intentionality about group processes, the identification of the capacities of others, and strategies 

for providing others with key opportunities, supports, and insights.‖. (Christens, 2012, s.121). Det 

är därmed centralt att indivder ser sunt på sina relationer både till ledare och kollegor i 

organisationer för att PE skall kunna existera (Greasly et al., 2008). 

 

Nätverksmobilisering: ―Those with greater relational empowerment can be expected to be adept 

at participating both expressively and instrumentally in mobilization processes within the 

relational networks in which they are participants.‖ (Christens, 2012, s. 122). Gällande den 
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expressiva delen, handlar denna om att individer bjuder in till deltagande i grupper och stärka 

engagemang för förbättrande förändringar. Instrumentella delen rör interpersonella relationer och 

dessas roll i att motivera och bibehålla en samlad gemenskap.  

 

Vidareförande av arv: ―This element of relational empowerment involves the commitments of 

more experienced leaders to investment in the sustainability of their achievements through 

growth-fostering relationships with those who will succeed them.‖ (Christens, 2012, s. 122). Att 

föra vidare ett sådant arv tordes skapa förändringar för den vidareförande, inte bara beteende- och 

känslomässigt, men också kognitivt. Alltså är den här delen av relationsfaktorn inte bara positiv 

för den som får ta del av arvet, utan även den som för detta vidare, genom att denne kan utvecklas 

och växa (som person) och även skapa en tydligare solidaritet och kapacitet inom gruppen. Denna 

del av relationsempowerment är sammanhängande med utbytet av kunskap och information, 

vilket även LMX-teori bedömer som essensiellt för att PE.   

 

 

2.6 Analysmodell 
Figur 4, kommer att användas för att analysera problemet i denna uppsats. Modellen, vars 

utgångspunkt är i mitten, där PE finns, kopplas sedan ihop med, för den här uppsatsen, relaterade 

faktorer, vilka är de två komponenterna av arbetskontext och även de två komponenterna av 

relation; LMX och allmänna relationer. Anledningen till att modellen formats på ett sådant sätt, 

där komponenterna på vardera sida går in i varandra, beror på att författarna anser att dessa 

tangerar varandra i vissa avseenden. När det gäller arbetskontexten, ser författarna kopplingar till 

bland annat roller inom båda komponenterna och därför är det svårt att se dessa som helt 

separerade från varandra. Inom relationskomponenten, där ledare-anställd-relationen i form LMX 

och de allmänna relationerna är de två komponenterna, ser författarna att ledare även kan 

återfinnas i allmänna relationer och således kopplas till båda komponenterna. Detta samband gör 

att författarna ser det som nödvändigt att koppla samman de två delkomponenterna i viss mån, 

även om de skiljer sig åt i stora delar. 

 

I analysen kommer sedan varje komponent att analyseras i relation till upplevda nivåer av PE. 

När det gäller upplevd nivå av PE, kommer författarna att ta hänsyn till insamlad empirisk data i 

form av både frågeformulär och vad som sagts under intervjuerna som gjorts. Främst kommer 

kognitionerna att betraktas tillsammans, men där författarna identifierar enskilda kognitioner, 

kommer dessa att tas med och jämföras med de kringliggande komponenterna.  
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Figur 4. Egenkonstruerad analysmodell 
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3. Metod 
I detta kapitel kommer författarna att beskriva hur och vilka tillvägagångssätt som använts vid 

insamling av data, både i form av empirisk och teoretisk form. 

 
3.1 Ansats 
I huvudsak finns två ansatser gällande metod, vilka är induktion och deduktion (Olsson & 

Sörensen, 2007). Författarna betraktar inte sin metod som passande för någon av dessa ansatser 

och det finns även andra möjligheter, varav en sådan är abduktion (Alvesson & Sköldberg, 2008), 

och är vad författarna av den här uppsatsen har valt.  

 

3.1.1 Abduktiv ansats 

 

Författarna har i den här uppsatsen valt en abduktiv ansats, som Alvesson och Sköldberg (2008) 

benämner som en växelverkande metod. Genomgående för denna uppsats är att författarna har 

försökt att utgå från befintliga teorier, tillsammans med vad som framkommit under empiriska 

undersökningar. Därefter har justeringar i teori gjorts, vilket sedermera avspeglat sig i vad som 

efterfrågats i den empiriska datainsamlingen. Genom att tolka den empiriska datan har också nya 

teorier adderats till den teoretiska referensramen.  Detta tillvägagångssätt överensstämmer med 

abduktionsdefinitionen av Jakobsson (2011), men också Alvesson och Sköldbergs (2008) sätt att 

beskriva hur processen gör att dessa delar både förfinas och justeras under processens gång. 

Författarna är också medvetna om att utgångspunkt tagits i teorin, i viss mån, men inte i sådan 

utsträckning att den deduktiva ansatsen är att betrakta som vald ansats. Alvesson och Sköldberg 

(2008) nämner även att abduktion innehåller spår av både induktion och deduktion och att 

abduktionens sätt att inte avvisa tidigare teoretiska föreställningar således gör att den abduktiva 

ansatsen är mer lik den deduktiva. Således är det också rimligt att författarnas utförande 

innehåller inslag av deduktion. 

3.1.2 Kvalitativ ansats 

 

I denna uppsats har en huvudsaklig kvalitativ metod valts. Detta lämpar sig, då uppsatsen riktar 

uppmärksamhet åt att skapa förståelse kring ett fenomen, vilket gör en kvalitativ metod lämplig 

(Jakobsson, 2011; Trost, 2005). Författarna har fokuserat på få enheter, med djupare information 

och skrift snarare än siffror, som även det legitimerar valet av denna metod, enligt Jacobsen 

(2002). Ytterligare en aspekt som beaktats vid valet av den kvalitativa metoden, är syftet att 

återge åsikter från människor, vilket Yin (2013, s.19) inkluderar i denna metod. För att bredda 

förståelse för PE och uppnå syftet med uppsatsen har även en hur-fråga använts, vilket Yin 

(2014) och Edmondson och McManus (2007) anser är lämpligt vid sådana frågeställningar. 

  

3.2 Datainsamlingsmetod 
Vid insamling av data har författarna utgått från frågeställningen och identifierat viktiga 

akademiska verk inom empowerment och sedermera smalnat av det till PE. När författarna läst 

och skapat sig tillräckligt god kunskap kring ämnet, valdes relevanta artiklar och andra verk ut, 

vilka använts för att skapa det teoretiska ramverket till den här uppsatsen och sedan svara på 

frågeställningen.  
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Ett problem som identifieras av författarna, kring empirisk datainsamling och skrivarbetet, är 

översättningssvårigheter av vissa uttryck och ord. Då tidigare forskning skrivits på engelska och 

uttryck anpassats därefter, har författarna tvingats prata runt ord som ―empowerment‖ och 

―empowered‖, då intervjuerna gjorts på svenska och ekvivalenta ord inte lyckats identifieras i det 

svenska språket. Översättningarna som återfinns i den här uppsatsen har gjorts fritt, i syfte att 

underlätta och göra språket enhetligt till svenska och i största möjliga mån undvika att blanda 

engelska och svenska, vilket i vissa situationer bidrar till att bilda okonventionella 

sammansättningar av ord.     

 

3.2.1 Litteraturstudie 

 

Författarna började denna litteraturstudie med breda och ospecificerade sökningar. Med breda 

och ospecificerade sökningar menar författarna t.ex. ordet ―empowerment‖ och ―transformational 

leadership‖, som angavs i databassökningar. Databaser som använts inkluderar Google scholar 

och ABI/inform. Utifrån insamlade artiklar har författarna sedan sökt igenom dessa för att hitta 

forskning som tordes viktig för denna uppsats. Med hjälp av materialet som hittats i artiklar och 

dessas referenslistor, har sökningarna i databaserna blivit mer specifika och bl.a. inkluderat 

sökorden ―psychological empowerment and context‖ och ―psychological empowerment‖. På 

detta sätt har författarna jobbat för att hitta specifika artiklar till just den här uppsatsen och 

uppfyllandet av dess syfte. Ett sådant sätt, där kopplingar från granskad litteratur används för att 

hitta andra källor, tas upp som ett sätt att samla in data av Alvesson och Sköldberg (2008).  

 

När det gäller valda referenser har författarna till den här uppsatsen valt att utgå ifrån både äldre 

och nyare verk. Äldre verk som till exempel Thomas och Velthouse (1990), Conger och Kanungo 

(1988) och Spreitzer (1992;1995) har identifierats som absolut nödvändiga för att kunna bygga en 

giltig teoretisk referensram när det gäller bakgrund och för att förstå begreppet PE. Dessa verk 

har också återfunnits i huvuddelen av senare verk, vilket gör att författarna till den här uppsatsen 

ser dem som giltiga, trots att de skrevs för cirka 20 år sedan. Nyare artiklar har sedan använts för 

att kunna ge modernare och mer specifika perspektiv på PE och dess koppling till författarnas 

valda frågeställning.   

 

Litteraturen som använts för att forma den teoretiska referensramen har ursprung främst i Asien 

och i USA, men även artiklar från Australien har använts. Huruvida dessa teorier är applicerbara i 

Sverige ligger i författarna till den här uppsatsens intresse att utreda och som uttrycks i syftet: att 

öka förståelsen för PE, vilket också tidigare forskning efterfrågat på nya geografiska platser, 

varav Sverige kan ses som en sådan.  

3.3 Empirisk data 
Författarna till den här uppsatsen har valt att, med hjälp av djupgående information, studera 

individers psykologiska tillstånd. Detta tillvägagångssätt är fördelaktigt när ett mindre antal 

objekt skall studeras med stor mängd data (Jacobsen, 2002). Även Justesen och Mik-Meyer 

(2011) anser att detta tillvägagångssätt är fördelaktigt när förståelse för ett fenomen i en viss 

konext skall skapas. Insamlad empirisk data är av primär karaktär och kommer från 

frågeformulär och intervjuer, där respondenterna även observerats i svarssituationerna, för att 

kunna förse författarna med en bild av eventuellt obehag kring att besvara vissa frågor.  
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Författarna till den här uppsatsen har baserat sin studie på fall, vilket är en vanlig metod för 

vetenskapligt arbete (Backman, 1998, Yin, 2014). Då syftet med den här uppsatsen har varit att 

undersöka ett fåtal objekt på ett djupare sätt är fallstudier en lämplig approach, enligt 

Widersheim- Paul och Eriksson (2006). Återkopplat till val av metod, vilken är abduktion för den 

här uppsatsen, menar Alvesson och Sköldberg (2008) att fallstudiebaserade undersökningar 

använder just abduktion i realiteten.  Eftersom författarna varit intresserade av att studera PE i på 

olika arbetsplatser och hos olika individer, är Yins (2006) resonemang kring att fallstudier är 

lämpliga när kontexten är av vikt, ett bra argument för att använda denna approach. Författarnas 

uppfattning gällande PE som ett komplext fenomen och att detta ska undersökas, är också det 

kopplat till användandet av fallstudier (Yin, 2014). Då syftet med den här uppsatsen också är att 

skapa ökad förståelse kring PE som fenomen, är användandet av fallstudier en lämplig approach 

(Ejvegård, 2003) 

 

Författarna till den här uppsatsen har också, utifrån en frågeställning, baserad på en hur-fråga och 

studerat ett samtida problem, vilket Yin (2014) kopplar till användandet av fallstudier. 

Författarna har också valt ett, för dem, rimligt antal fall, där varje fall är individuellt, vilket 

Eisenhart och Graebner (2007) anser vara viktigt när fallstudier utförs. Samtidigt har författarna 

valt att undersöka mer än ett fall, vilket oftast ger mer tydliga och testbara resultat (ibid.). 

3.4 Empirisk studie 
Datainsamling har skett genom individuella intervjuer och dessa har kompletterats med Spreitzers 

(1995) tolv-itemskala. Intervjuerna har varit relativt öppna, då den enskilda individens attityder 

och uppfattningar är centralt och eftersom individens egna tolkningar är av vikt i denna uppsats, 

vilket även Jacobsen (2002) stödjer.  Att använda sig av intervjuer när fallstudier utförs, beskrivs 

också som viktigt och ett vanligt sätt att samla in data, av Yin (2014). Författarna har använt sig 

av både öppna frågor och frågor med fasta svarsalternativ, som upprättats i en fast ordning, men 

som frångicks något, för att anpassa sig efter respektive respondent. Ett sådant sätt att genomföra 

intervjuer kallas för semistrukturerade intervjuer (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Författarna har 

valt att använda sig av sådan struktur, då Jacobsen (2002) menar att dessa är fördelaktiga på det 

sättet att en helt öppen intervju skapar mycket komplex data, vilken kan vara svår att analysera 

och då den slutna intervjun sägs begränsa datainsamlingen i den mån att den kvalitativa 

metodansatsen kan ifrågasättas. Frågorna har av författarna själva bedömts vara av blandad natur, 

men de relationsrelaterade frågorna bedöms vara tämligen känsliga och särskilt frågor som 

behandlar chef/anställd-relation.  

 

3.4.1 Val av organisation 

 

Den här uppsatsen har ett syfte att skapa en bredare förståelse, vilket gör att författarna anser det 

lämpligt att maximera skillnaderna mellan undersökta fall. Genom en maximering tordes 

oväntade skillnader och likheter att kunna identifieras, vilket anses vara fruktbart (Alvesson & 

Sköldberg, 2008). Därmed kommer organisation både från den privata och den offentliga sektorn 

att inkluderas. Författarna har även tagit hänsyn till bransch och identifierat organisation som 

återfinns i olika branscher i största möjliga mån. Författarna är dock medvetna om att 

organisationerna, på vissa sätt, kan uppfattas som lika, vilket är svårt att frånkomma enligt 

författarna, men på relevanta punkter även olika. Som nämnts tidigare, efterfrågas bredare 
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förståelse för PE i olika typer av organisationer och utifrån forskning, har författarna av den här 

uppsatsen valt att intervjua organisationer av maximalt uppfattad variation.  

 

3.4.2 Val av respondenter 

 
Tabell 1. Beskrivning av respondenterna 

Organisation (fiktiva 

namn)  

Individ (fiktiva namn)  Position Dag för intervju 

Alfa Anders Medarbetare 2014-04-16 

Alfa Arne Medarbetare 2014-04-16 

Alfa Adam Ledare 2014-04-16 

Beta Björn Medarbetare 2014-04-10 

Beta Beatrice Ledare 2014-03-31 

Delta David Medarbetare 2014-04-24 

Delta Daniella Ledare 2014-04-24 

Delta Dagmar Medarbetare 2014-04-24 

Epsilon Ernst Ledare 2014-05-09 

Epsilon Emelie Medarbetare 2014-05-09 

 

 

Respondenterna inom varje organisation skall kunna beskriva relationerna mellan varandra (till 

ledare och medarbetare), vilket har varit ett krav från författarna och som också varit fallet i 

samtliga fall. Det är i denna process lämpligt att ställa kriterier i urvalet (Jacobsen, 2002). Antalet 

intervjuobjekt begränsades av tids- och resursmässiga skäl, men författarna har varit noggranna 

med att inga objekt saknades, i varje steg av urvalsprocessen (Ibid.). Författarna har vid kontakt 

med intervjuade organisation bett om antalet önskade intervjuer och utifrån beskrivning har 

tillfrågad ledare utsett lämplig anställd för intervju, utifrån tid på arbetsplatsen och kunskapsnivå. 

Författarna är medvetna om att antalet respondenter varierar mellan organisationerna, beroende 

på att den erhållna datan har varit olika tillfredställande. Det här tillvägagångssättet stöds av 

Jacobsson (2002), som hävdar att antalet respondenter bestäms utifrån användbarheten av den 

empiriska datan.   

 

När det gäller kategoriseringen i tabell 1 ovan, har författarna valt att använda ledare eller 

medarbetare i det här avsnittet för att förenkla för läsaren, då dessa respondenters positioner och 

roller beskrivs mer ingående i empiriavsnittet. Ett förtydligande gällande Arne, David och 

Dagmars positioner bör dock göras, för att undvika förvirring för läsaren. Arnes position som 

ställföreträdande chef ses av författarna som en medarbetare. Även om han kan ge information 

gällande både ledare- och medarbetarperspektiv, har författarna valt att endast kategorisera den 

individ i högst befattning inom respektive organisation som ledare. Samma argument gäller för 

David och Dagmar, som har rollerna som skiftledare, men som spenderar sin tid i den operativa 

verksamheten. Således anser författarna att David och Dagmar har tydligast tillhörighet bland 

medarbetarna, på en nivå lägre än Daniella, som kategoriserats som ledare på Delta.  
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3.4.3 Intervju 

 

Vid intervjutillfällena har allmänna frågor varit centralt inledningsvis, för att få intervjupersonen 

avslappnad och få fram det som intervjupersonen anser viktigt (Jacobsen, 2002; Trost, 2005).   

Ett sådant tillvägagångssätt är lämpligt vid insamlandet av känslig information, då människor 

tenderar att ha lättare för att dela med sig av sådan information och det lättare skapas en förtrolig 

stämning på detta sätt (Jacobsen, 2002).  Respondenterna har även fått möjlighet att komplettera 

sina svar om så önskats i slutet av intervjuerna, då författarna önskat fånga upp individuella 

tankar och perceptioner, vilka skulle kunna försvinna i och med intervjuernas semistrukturerade 

natur. Författarna har använt sig av bandinspelning vid intervjuerna och känt att detta är lämpligt, 

då detta underlättat flödet av intervjun. Det har också, vid flera tillfällen i efterhand, givit 

möjlighet att kontrollera vad som sagts under intervjun för att inte missa något. Författarna är 

dock medvetna om att bandinspelning kan begränsa intervjupersonens delgivande av information, 

men bedömdes som lämpligt då inga namn på organisation eller intervjuperson nämns i 

uppsatsen, vilket togs upp vid varje intervjutillfälle. (Jacobsen, 2002; Trost, 2005). Alla intervjuer 

har också utförts i respektive organisations lokaler, i konferensrum eller liknande, där 

respondenterna suttit ensamma med författarna, som också varit intervjuare i dessa fall.  

 

Förutom intervjuerna, har även frågeformulär använts som empirisk data. Detta frågeformulär är 

en översättning av Spreitzers (1995) tolv-itemskala, där påståenden kring de fyra kognitionerna 

av PE ringas in på en sjugradig likert-skala. Frågeformuläret finns här bifogat som appendix III 

och valet av Spreitzers (1995) skala beror på utsträckningen som den har använts i, vilket Seibert et 

al. (2011) anger vara 72% av 92 studier som gjorts rörande individuellt PE. De kvalitativa aspekterna, 

vilka varit fokus under intervjuerna, ger inte en lika konkret bild av nivån som denna skala, vilket är 

fokus i den här uppsatsen. Med komplexiteten kring ämnet PE och relationerna kring konceptet, anser 

författarna till den här uppsatsen att det är lämpligt att försöka fånga upp både kvalitativa variabler, 

då sådana tordes frambringa djupare svar, tillsammans med kvantifierbara. Frågeformuläret 

lämnades ut innan intervjun utfördes och respondenterna fick valmöjligheten att svara på 

frågorna i enrum, för att undvika att framkalla stress i intervjuarnas närvaro. Respondenterna fick 

även chansen att kommentera frågeformuläret och eventuella oklarheter kunde tydliggöras, om 

sådana fanns. 

 

Tidpunkten för intervjuerna har skett på olika dagar under arbetstid, beroende på respondenternas 

tillgänglighet. Författarna har även gett respondenterna möjlighet att ge förslag på tidpunkter för 

att förebygga stressade svar, vilket har resulterat i att respondenterna genomgående har gett ett 

lugnt och stabilt intryck.  Direkt efter intervjuerna har det som sagts transkriberats, för att 

underlätta ihågkommandet av intryck och reaktioner som snabbt glöms (Ejvegård, 2003). 

Tidsförloppet har varierat i hög grad, men generellt har inspelad tid varit mellan 30-60 minuter. 

Yin (2014) hävdar att intervjuer kan variera i tid, men vid val av kortare intervjuer är det mer 

vanligt att frågorna ligger inom relaterade ämnen genom mindre öppna frågor.  

Intervjuguiden som använts av författarna återfinns i Appendix I, men har under uppsatsens 

utveckling justeras i takt med att den teoretiska referensramen ändrats (Jacobsen, 2002). 

 

Vid tre intervjutillfällen har endast en författare deltagit som intervjuare. Detta var vid 

intervjuerna av Björn, Beatrice och David. För att förebygga att eventuella skillnader i 

respondenternas svar uppstår på grund av intervjuarens identitet, vilket kan ske enligt Jacobsen 
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(2002), har författarna utgått även i intervjuguiden efter kategoriseringar så att ingen viktig data 

faller bort. Den tydliga intervjuguiden har även fungerat som en guide för författarna. 

3.4.4 Analys av data 

 

Till att börja med har författarna valt att kategorisera den insamlade datan utifrån uppsatsens 

struktur i samtliga delar. Dock har detta medfört att t.ex. konceptet PE inte finns med i analys och 

empiri, då författarna anser att detta endast fungerar som en teoretisk bakgrund och således inte 

skulle fylla någon funktion i nämnda avsnitt. Detta har gjorts för att underlätta processen där 

relevant data skall väljas ut och analyseras (Alvesson & Sköldberg, 2008). Som utgångspunkt för 

kategoriseringen har teorierna från den teoretiska referensramen använts. Författarna är medvetna 

om att vissa punkter i kategoriseringen går in under varandra och de har därmed varit svåra att 

placera under en viss typ av kategori. Sedermera kan det uppfattas för läsaren att viss data anges 

på fler punkter. Författarna har valt detta tillvägagångssätt då det är centralt för uppsatsen att 

relevant data existerar under varje kategori.  Därefter har varje fall analyserats individuellt, kallat 

inomfallsanalys, för att senare jämföras med varandra, så kallad mellanfallsanalys. Detta 

tillvägagångsättet är lämligt vid fallstudier (Yin, 2014). Författarna har även valt att lägga till en 

analys av analysen, där uppseendeväckande upptäckter från analysens andra delar presenteras och 

diskuteras, samt upptäckta mönster gällande likheter och skillnader i mellanfallsanalysen. 
 

3.4.5 Operationalisering 

 

För att möjliggöra analys i form av att koppla den empiriska datan till den teoretiska, har 

operationalisering av teoretiska delar och koncept utförts. Genom att kategorisera dessa delar och 

koncept, har en intervjuguide formats med frågor inom kategorierna och sedermera skapat en 

sammanhängande intervjuguide. Intervjuguidens utformning har sedan gjort intervjuerna 

lätthanterliga, då den, enligt författarna, följer en röd tråd. 

 

 

3.5 Studiens trovärdighet 
Trovärdighetsbegreppet har delats upp enligt Jacobsens (2002) riktlinjer i validitet och 

reliabilitet. Dessa begrepp beskriver relevans och tillförlitlighet av studier.  

3.5.1 Validitet 

 

Datainsamling och analyser i denna studie har, av författarna, gjorts i enlighet med studiens syfte, 

vilket är delar av validitetsbegreppet (Yin, 2013; Svenning, 1999). Författarna vet samtidigt att de 

är partiska och feedback har använts under skrivprocessens gång, för att försäkra sig om att syftet 

faktiskt ska uppfyllas. Vidare har data från olika källor samlats in, för att kunna styrka det som 

presenterats i studien, vilket faller under Yins (2014) definition av datatriangulering, som stärker 

en studies validitet. För att stärka den interna valditieten har författarna, med bästa möjliga 

förmåga, kopplat teori och empiri på ett korrekt sätt och även varit noggranna vid utformning av 

intervjufrågor, vilka är delar av den interna validiteten enligt Svenning (1999). En 

problemställning som ska fånga studiens omfattning har skapats i ett tidigt stadium, vilket 

kopplas till den yttre validiteten (Yin, 2014).Vidare har författarna också försökt att skapa tydliga 
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och så snäva definitioner som möjligt, vilket Graziano och Raulin (2004) kopplar till 

begreppsvaliditet 

 

3.5.2 Realibilitet  

 

Författarna har i denna uppsats, med största noggrannhet, försökt att kontinuerligt anteckna och 

dokumentera varje steg av den. Detta innefattar processer och procedurer som gjorts i samband 

med denna och allt arbete som har gjorts. Sådan dokumentation är viktig för att eliminera 

relabilitetsproblematik (Yin, 2014) och sedermera göra studien repeterbar om inga förändringar 

sker, vilket kopplas till reliabilitet (Svenning, 1999). Vidare har även författarna vidtagit högsta 

möjliga precision vid dokumentation och mätningar då detta är en del av repeterbarhet, även 

kopplat till reliabilitet (Jakobsson, 2011) Författarna har även anammat mätningar och 

mätinstrument med ett kritiskt synsätt, då dess ofta är konstruerade av forskare själva (Ejvegård, 

2003).  

 

Vid insamling av den empiriska datan har författarna identifierat visst obehag att svara på frågor 

som kan upplevas som känsliga; bland dessa har relationsrelaterade frågor varit de tydligaste. 

Sådan återhållsamhet kan ha medfört att viss information inte presenterats eller vinklats på ett sätt 

som ses som allmänt accepterat och därmed äventyra tolkningsmöjligheterna. Problematiken 

kring subjektiva åsikter blir oundvikligen vinklad, då människor tenderar att ljuga både för sig 

själv och för andra, utan att alltid veta om det (Ariely, 2012). Författarna har dock, utifrån bästa 

förmåga, analyserat och samlat in information och då inriktningen av den här uppsatsen 

behandlar subjektiva upplevelser, kan problemet inte frångås totalt.   

3.6 Generaliseringsmöjligheter 
Då syftet med den här uppsatsen är att öka förståelsen kring PE och variabler kring detta koncept, 

finns det inte någon önskan om att kunna generalisera resultaten statistiskt. Inte heller 

problemställningen eller antalet intervjuobjekt gör det lämpligt att generalisera, då djupet av 

undersökningen prioriterats framför bredden av densamma. Att göra statistiska generaliseringar 

fungerar inte med ett lågt antal intervjuer, då de inte kan tänkas representera en större population 

(Saunders, Lewis & Thornhills, 2007). Istället för att göra generalisering som är applicerbara på 

en population, önskar författarna av den här uppsatsen att kunna skapa en ökad förståelse och dra 

lärdomar av resultaten, som ska kunna föras vidare till andra case än de som specificeras i den 

här uppsatsen. Att föra med sig resultat och dra lärdomar på detta sätt passar in på analytisk 

generaliserbaret, enligt Saunders et al. (2007). 

 

3.7 Forskningsetik 
Organisationer och respondenter som inkluderats i den här uppsatsen har gjort detta på frivillig 

basis, vilket motsvarar samtyckeskravet, enligt Bryman (2011). De har också givits rätten att vara 

anonyma, vilket Jacobsen (2002) poängterar som ett sätt att ge respondenterna större frihet att 

kunna vara ärliga. Författarna har valt att ge både organisation och respondenter fiktiva namn, där 

könstillhörighet inte reflekterar namnvalet, vilket kan ses som ett sätt att efterfölja 

konfidentialitetskravet, uppgifter om personerna ska behandlas med största möjliga 

konfidentialitet. (Bryman, 2011) Vid intervjutillfällena har röstinspelning godkänts av 

respondenterna innan inspelning startats. Detta verktyg är ett sätt att undvika missförstånd mellan 
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respondent och intervjuare och för att undvika att respondenterna störts mer än nödvändigt av 

inspelningen, vilket Jacobsen (2002) påpekar vara en negativ aspekt, har inspelningsverktyget 

placerats på ett sätt som upplevts diskret av författarna.  

Slutligen har respondenterna givits chansen att läsa vad vederbörande empiriska del, för att 

säkerställa att missförstånd och feltolkningar undvikits i högsta möjliga mån och eventuellt tas 

bort om så önskas, vilket även det är en del av Brymans (2011) samtyckeskrav.  
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4. Empiri 
I följande kapitel kommer den empiriska datan, i form av företagspresentationer och intervjuer 

att presenteras var för sig i avsnitt definierade i den teoretiska referensramen. När det gäller de 

olika individdelarna är redovisad data baserad på personliga intervjuer och återges i form av 

författarnas språk, förutom vid citat, där dessa är exakta återgivelser. Namnen på företagen är 

fiktiva, liksom på individerna, där könslig tillhörighet inte nödvändigtvis speglar verkligheten. 

Tabellen som presenteras för varje organisation, är en sammanställning av respondenternas svar 

på Spreitzers (1995) tolv-itemskala, vilken återfinns i Appendix III. 

 

4.1 Organisation Alfa  
Organisation Alfa är ett privat företag med cirka 60 kontor i Sverige, varav författarna har besökt 

ett med cirka 25 anställda. Antalet anställda överstiger 450 i hela sverigedivisionen och företaget 

arbetar inom revisions- och redovisningsbranschen. Företaget har tidigare funnits och drivits 

under annat namn, men har funnits i nuvarande form i mindre än tio år. 

Respondenterna från Alfa är: Anders, Arne och Adam. 

 

Anders är 29 år och har varit på företaget sedan 2008, d.v.s. innan nuvarande Alfa tog form. 

 

Arne är 30 år och har varit på Alfa sedan 2011, men arbetade bara extra under ett år, då han 

avslutade sin utbildning. 

 

Adam är 47 år och delägare sedan 1997 och har idag rollen som delägare och kontorschef. 
 

 

 Tabell 2. De kognitiva resultaten från Alfa 

 

 

4.1.1 Arbetsplatskarakteristiska faktorer 

 

För att beskriva arbetsplatskarakteristiska faktorer, gör Anders en jämförelse med byrån som den 

såg ut innan Alfa blev en nystartad byrå med många av de gamla anställda. Arne berättar hur Alfa 

ser ut strukturmässigt och han säger att den startade platt, men efter att ha vuxit, har strukturen 

ändrats något. När det gäller förändringen,  beskrivs det att strukturen blivit något mer hierarkisk, 

men att det fortfarande fokuseras på att hålla organisationen relativt platt. Vid beskrivningen av 

organisationen anser Anders att den inte är platt, men han upplever ändå inte den som särskilt 

hierarkisk och i jämförelse med sin föregående organisation, upplevs nivåerna som närmare 

Namn/Kognition Mening Påverkan Självbestämmande Kompetens Totalt 

Adam 21 21 19 20 81/84 

Anders 18 15 15 19 67/84 

Arne 21 21 20 20 82/84 

Totalt 60/63 57/63 54/63 58/63 230/252 
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varandra. Arne drar även paralleller till andra revisionsbyråer, där han menar att Alfa skiljer sig 

lite, då det finns en vilja att frångå den traditionella hierarkin och istället fokusera på att få ett 

engagemang från individer även på lägre nivåer. 

 

Adam berättar att organisationen är platt med mindre nivåskillnad mellan positioner, vilket också 

är så de vill ha det. Formellt finns det två ben: redovising och revision, vilka har två ansvariga 

som rapporterar till delägarna. Nedanför finns assistenter, enligt Adam. I företaget finns även en 

egen ekonomiavdelning samt administration. Vidare kommer Adam tillbaka till faktumet att 

organisationen bör ses som platt då det inte är ovanligt att nyanställda följer med en av cheferna 

och möter kund. Detta då det är viktigt att de ser chefen och inte behöver gå ensamma; det är 

istället en dialog med stor respekt. Tillvägagångssättet existerar även då det är mycket viktigt för 

Alfa hur de anställda möter kunder, vilket bottnar i att förtroende är en del av det som Alfa säljer. 

 

Alfa beskrivs, av Anders, som en organisation där teamwork står i större fokus och frihet erbjuds 

till den som vågar ta för sig och framföra sina åsikter. Även om åsikterna inte alltid omvandlas 

till konkreta åtgärder, menar Anders att åsikter alltid kan framföras, oavsett om det gäller positiva 

eller negativa sådana. På en fråga om hur Arne upplever stämningen på företaget, menar han att 

den är bra och återkopplar till att företaget säljer tjänster och bygger på att det är god stämning. 

Han menar också att företaget ser till att ha sekreterare som kommer och möter kunder, när de 

kommer på besök, för att få ett bra första intryck. Arne kopplar också stämningen till stressnivå 

och menar att det är viktigt att planera arbetsbelastningen på ett bra sätt, för att undvika hög 

stress. Adam beskriver att företaget, i dagsläget, besitter en överkapacitet på 1,25, men att 

organisationen förbereder sig för framtiden och för fler fakturerade timmar. Samtidigt beskrivs 

detta som viktigt vid kundbemötandet, då anställda ska må bra och efterfråga mer arbete istället 

för mindre vilket kan vara signalen vid allt för stressade medarbetare. Arne säger också att det 

inte funkar att bedriva tyranni, vilket Arne tror är det gamla stuket och tämligen vanligt i 

revisionsbyrån, men att Alfa strävar efter att vara annorlunda just där. 

 

4.1.2 Psykologiskt klimat 

 

Arne beskriver sin arbetsplats som bra, men att branschen är speciell, i och med att den är fylld 

av akademiskt utbildade personer, som jobbar väldigt enskilt. Enligt hans utsago krävs en hög 

individuell kapacitet för att bidra med något extra och även om individerna ingår i team, ansvarar 

var och en för en viss del. Kring resonemanget lägger Arne även till att företaget debiterar i tid, 

vilket ställer krav på varje enskild individ. 

 

Det finns en konkurrenssituation på Alfa, vilket Arne kopplar till akademikertätheten bland 

personalen. Han menar också att det medför vissa problem, inte minst när det gäller lönesättning, 

men samtidigt anser han inte att det påverkar stämningen och gemenskapen negativt. 

   

Rollfördelning 

 

Adam är en av fyra delägare i dagsläget, men också kontorschef på Alfa. Adam hävdar även att 

en av anledningarna att han valde att arbeta på Alfa var  möjligheten att vara spindeln i nätet och 

tillgänglig som coach. Idag gör han inte en enda revision själv, och medger att han inte ens kan 

datorprogrammet. Istället är Adams roll att ge råd och feedback till de anställda. 
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Det här för att Adam vill göra det han är bra på, samtidigt som de anställda kan programmet 

mycket bra. 

 

Idag har Anders rollen som revisor, men dock inte en auktoriserad sådan. Detta medför att han 

ägnar sig åt alla revisorssysslor, förutom att skriva på revisionsberättelsen. Han ägnar sig även åt 

marknadsföring och företagets profilering utåt. Anders menar också att han hoppas att 

organisationen uppskattar honom för vad han gör och samtidigt att han känner till sin roll, då han 

är en av dem som varit längst tid inom organisationen. Anders svarar dock, efter viss tvekan, att 

han känner sig värdefull för organisationen, då han känner till den relativt bra och den inte är 

särskilt stor för tillfället. När Anders frågas om han kan se sig själv i nuvarande roll om tio år, 

svarar han med ett enkelt nej. Han säger också att han inte ser sig själv inom organisationen hela 

livet. Detta till trots, menar Anders att han ser fram emot att gå till jobbet på morgonen, främst på 

grund av personerna som finns runt honom. 

 

Arne har rollen som ställföreträdande kontorschef, tillsammans med rollen som revisor på Alfa. 

När det gäller sin framtid, säger Arne att han ser en framtid inom nuvarande organisation, men att 

det är under förutsättningen att utvecklingen inte planar ut, utan att den fortsätter att utvecklas. 

Kopplat till detta, menar Arne också att han inte skulle kunna se sig själv i samma roll som idag, 

om tio år, utan att något måste hända, för nuvarande roll kan han  se sig själv  i  max två-tre år 

till. 
 

Stödjande ledarskap 

 

Som ledare anser Adam att det är viktigt att vara tillgänglig för individen, men inte allt för 

mycket, då Adam värnar om sin fritid också. Det skall heller inte vara möjligt att sitta och snacka 

skit alltid och Adam menar att om ledaren arbetat för att fixa hygienfaktorerna och en lön, är det 

möjligt att ställa krav tillbaka på de anställda. Adam tillägger att det är intressant att behålla de 

anställda så länge som möjligt, då varje individ är en investering.  

 

Alfa beskrivs också utifrån ledarskap av Arne, som säger att organisationen försöker hålla ett 

positivt ledarskap. Han jämför med erfarenheter, där tydligare hierarkiska nivåer är lättare att 

identifiera. Han säger själv att han förespråkar öppenhet, även om det ska vara möjligt att säga 

ifrån, när detta är lämpligt. Fortsättningsvis nämner han också empowerment och att han försöker 

att sprida energi och låter anställda göra mycket, men att det är bra att mäta saker, för att se till att 

det som görs är hållbart.  Arne menar också att mätningar gör det möjligt att finjustera 

verksamheten kontinuerligt. Ledarskapet mellan de fyra delägarna beskrivs,  av Arne, som något 

splittrat och därför finns en grupp som ska strömlinjeforma organisationen, så att delägarnas 

information ska kunna nå övriga organisationen. Att översätta på detta sätt är inte lätt, enligt 

Arne, då individerna är på olika nivåer och har olika kapacitet, vilket kräver att budskap 

individbaseras till viss del. 

 

Arne påpekar också att folk är olika självsäkra när de börjar på företaget; vissa är självsäkra när 

de  börjar, medan andra tar längre tid på sig att utveckla sådan självsäkerhet och Arne menar att 

det är något som tas hänsyn till. Han menar också att ledarskapet som han försöker att 

implementera bygger på att ge energi till de anställda, vilket är av särskild vikt, då det handlar om 

att sälja en tjänst och inte en produkt. Även Adam menar att det i ledarskapet är viktigt att få 

människan engagerad och tända glöden. Adam fortsätter med att säga att han som inspitatör och 
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engagerad vill få individen att känna glädje av att arbeta under honom, då en utveckling 

kompetensmässigt och som människa är centralt. Adam hävdar även att om individen känner 

detta, gör de anställda ett bättre arbete. 

 

 

Delaktigt beslutsfattande 

  

När det gäller sin situation att kunna påverka, uttrycker Anders att han är nöjd med hur mycket 

han kan påverka i dagsläget. Anders beskriver att dessa påverkansområdena gäller saker som är 

relaterade till sina arbetsuppgifter, även om till exempel lönenivåer ligger utanför hans 

påverkansområde. Sammanfattningsvis säger han att möjlighet ges att uttrycka sina åskter och 

påverka en del, så ja, han är nöjd. 

 

Arne berättar om kontorsmöten, där alla har chansen att framföra frågor, vilket kan ske anonymt 

om så önskas. Han berättar nämligen att det satts upp en klago- eller idélåda, där anställda kan 

ställa frågor eller vädra åsikter, utan att behöva framföra dessa under eget namn, vilket kan vara 

känsligt.  Adam nämner även att delaktigt beslutstagande är viktigt för att ingen skall känna sig 

överkörd. Dock påpekar han att angående självständighet finns det alltid lagar och regler som 

man måste rätta sig efter, samt delägarkollegors viljor. 

 

Kommunikation mellan anställda  

 

Kommunikationen på Alfa fungerar, enligt Arne, på ett bra sätt och ett nytt sätt, som inte bara 

innefattar att utskickandet av mail har börjat att användas. Nya sätt inkluderar istället 

gemensamma luncher och liknande sätt att dela information på. Arne berättar att det kan vara 

svårt att nå ut med information via mail under stressade perioder, då vissa inte känner att de har 

tid att flytta fokus. Kommunikationen beskrivs som öppen, när han pratar om kommunikationen 

generellt och berättar även att företaget har tillsatt två förtroendemän, med syftet att göra det 

lättare för de anställda att dela med sig av sina åsikter. Arne förklarar att detta gör att alla kan 

komma och prata om vad de vill, utan att ta hänsyn till respektive rolltillhörighet.  

 

När det gäller sin kommunikation, menar Arne att han är hårdare uppåt än nedåt. Detta 

exemplifierars genom att han själv kan tänka sig att ställa en chef eller delägare mot väggen, om 

något är fel. Samtidigt menar Arne att det inte alltid är lämpligt vid kommunikationen nedåt i 

organisationen, utan att det blir att prata runt situationen på ett annat sätt, för att hitta en lösning. 

Arne pratar också om att han gärna hade sätt ännu bättre och mer social stämning på Alfa, men 

påpekar att han tycker sig se en tydlig generationsväxling, där den yngre generationen är på ett 

annat sätt än personer från tidigare generationer. 

 

Även Adam uttrycker vikten av kommunikation för att situationen skall vara hållbar, utan att 

erkänna att problem existerar. Dock menar Adam att viss konkurrens på deläganivå existerar och 

ligger till visst hinder när det gäller den öppna kommunikationen, men inte när det gäller på andra 

nivåer inom organisationen.   

 

Utvecklingsmöjlighet, uppskattning och erkännande 
 

När Anders ombeds att beskriva vad som motiverar honom på sin arbetsplats, svarar han:  
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“Ansvar och att de faktiskt lyssnar på vad jag har att säga gör att jag får ett engagemang för 

något, för det är lönt att jag lägger ner tid och kraft och det är lönt att jag berättar vad vi kan 

göra eller så; så det gör mig motiverad.” Anders (Personlig kommunikation, 2014-04-16).  

 

Dock menar Anders att han inte ser en framtid i Alfa under hela livet, utan mest som en plats att 

lära sig på, vilket han påpekar också är fallet. Han berättar att han får testa på de flesta uppgifter i 

hela kedjan. Anders beskriver också en ―vanlig‖ arbetsdag, där stora variationer i arbetsuppgifter 

kan förekomma, både i form av vad som ska göras, men även storlek på företagskunder, även om 

det i grund och botten är  ―mycket siffror‖. Han säger också han lär sig något nytt varje dag och 

är jättetacksam för att han började på Alfa, istället för att sitta och göra samma sak varje dag på 

ett annat företag.  Anders påpekar dock att han känner att det finns uppgifter som är över hans 

kompetens, vilket han kopplar ihop med att stöta på nya saker varje dag. 

 

Även Arne ombeds att beskriva vad han uppfattar som motiverande och svarar att komma vidare 

är en motivator. Han säger sig vara motiverad av att ha kommit såhär långt i den här branschen 

och att det går att klättra inom Alfa, vilket ses som positivt och även Anders säger sig se denna 

möjlighet. Arne beskriver också att mindre ansvar skulle vara omotiverande för honom, då sådant 

utplanande eller att vara ‖inlåst‖ skulle göra honom rastlös och för att hålla motivationen uppe 

sitter, enligt Arnes egen utsago, han  med i några styrelser. Om det finns något som är över sin 

kompetens, menar Arne att svaret både är ja och nej. Detta tvetydliga svar förklaras med att han 

anser sig kunna ta till sig information kring det han inte kan, men när det gäller erfarenhet 

erkänner Arne att han gärna skulle ha mer av detta. 

 

Arne säger också: 

”Jag känner mig väldigt fri i mitt arbete.” Arne (Personlig kommunikation, 2014-04-16).  

 

Arne beskriver också att han ges väldigt fria tyglar att göra vad han tycker är bra och att detta 

fungerar som en personlig drivkraft. Han säger sig också känna sig värdefull för sin organisation, 

eller i alla fall hoppas på att han är det. Arne menar att hans arbetsdagar är väldigt olika och att 

ingen dag är den andra lik, vilket han säger är kul. På frågan om Arne ser fram emot att gå till 

jobbet, svarar han blixtsnabbt att han gör det och att det är kul. 

 

 

Även Adam säger att inga dagar är sig lika på Alfa. Det är dock inte ovanligt att dagen börjar 

med ett telefonsamtal till Arne. Vid frågan om vad som gör Adam motiverad hävdar han att: de 

anställdas engagemang och förmåga att ha huvudet påslaget är centralt. Adam gör även en 

liknelsen med ett fotbollslag, då det i Alfa är viktigt att alla i organisationen kan arbeta 

tillsammans, annars fungerar det inte. Det här är en prioritet för Adam, som gillar öppna 

diskussioner, där åsikter delas. 

 

På tal om framtiden hävdar Adam att den definitivt kommer att vara i Alfa, då det fortfarande 

finns mycket att göra. Det är entreprenörsglöden som driver honom och den tror Adam kommer 

att vara tänd till pensionen. Idéerna är det heller ingen brist på, då utveckling av organisationen 

fortfarande är mycket viktigt. Vid frågan om attityder och inställningen till arbetet, hävdar Adam 

även att det inte är några problem att gå till jobbet på morgonen, då han lever i jobbet. Det här 

medför att det är svårt att överanstränga sig och arbeta för mycket. 
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Överensstämmande mål 

 

Målen och visionen för företaget Alfa har gemensamt skapats tillsammans och samtliga 

respondenter berättar att de var med vid tillfället där de organisatioriska målen skapades. Anders 

berättar att dessa sattes upp gemensamt under en helg med aktiviteter. När målen sattes upp 

bestämdes och resonerades det kring hur och vart Alfa siktade, samt sätt att ta sig dit. Därför 

menar Anders att han vet vad de organisatoriska målen är. Även Arne berättar att målen sattes 

gemensamt under en helg och att dessa sedan följs upp under månatliga kontorsmöten, där det 

inte bara diskuteras mål, utan även annat. Arne pratar också om att det är bra att sätta upp många 

mål, för att tidigt kunna säga att några är uppfyllda och få en rörelse inom organisationen.’Utöver 

kontorsmötena, menar Adam också att det förekommer möten mellan delägare, angående 

expansionsplaner och dylikt. Adam anser dock att det är mycket viktigt att få alla bitar av 

organisationen att fungera innan en expansion är aktuell.  

 

För att skapa en vi-känsla med mål och prestationer, berättar Adam att kunderna och kostnaderna 

i företaget delas. Anders säger dock sig se en viss konkurrenssituation mellan anställda, där han 

identifierar några som ser till sitt eget bästa, snarare än företagets. Arne berättar också att 

individerna i organisationen har olika ambitionsnivå och mål när det gäller sitt arbete. Här 

påpekar han att det kan vara svårt att hitta en balans för att hantera arbetsplaneringen, när vissa 

prioriterar aktiviteter utanför arbetet och bara vill jobba sina åtta timmar, medan andra kan tänka 

sig att jobba över flera timmar om dagen. Dock säger Arne att företaget försöker att tillgodose 

personliga önskemål, där till exempel reducerad arbetstid kan vara ett exempel, men att dessa 

kanske inte alltid går att lösa på kort sikt, utan att sådana lösningar kan ta lite längre tid. 

 

Avslutningsvis på frågan om Adam vill tillägga något, påpekar han att han aldrig kommer att bli 

fullärd och att det alltid finns möjlighet att bli bättre. Lönen skall inte komma först i arbetet utan 

det skall hjärtat för organisationen göra. Det är människor med just den inställningen som 

företaget efterfrågar och som Adam försöker skapa. 

 

4.1.3 LMX 

 

Adam tror att han är väldigt omtyckt av personal, då han är engagerad och bryr sig om dem. 

Han anser sig även se organisationen utifrån ett grupperspektiv, då det är viktigt att enhetligt 

arbeta mot samma mål och få individen att känna sig bidragande till eventuell framgång. Tre 

ledord i relationen till anställda är: respekt, integritet och engagemang. Mer konkret menar Adam 

att detta är mycket viktigt då Alfas kunder måste mötas rätt och sen betraktar Adam även de 

anställda som representanter till Alfa och som hans förlängda arm. Sedermera är det meningen att 

kundbemötandet skall fungera som företagets nisch då detta skapar nya möjligheter för företaget, 

i form av nya kundkontakter och ―ringar på vattnet‖. Målet är att kunden skall tycka det är 

trevligt att träffa oss, samt uppleva oss som kompetenta. Detta medför att kunden känner sig 

trygg och öppnar sig för oss, enligt Adam. Adam relaterar även det här synsättet till ledarskap, då 

det är centralt att skapa en arbetsplats där de anställda hyser respekt för varandra, med bra 

arbetsbord och kunder.  

 

Anders berättar att han är nöjd med att ha en god och avslappnad relation till i alla fall en av sina 

chefer, i form av Adam, som han beskriver sig ha en särskilt god relation till. När det gäller 
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informationsflöde och förtroende, menar Anders att detta fungerar på ett bra sätt. Han berättar 

också att han värdesätter att saker som sägs i förtroende inte sprids vidare och kan kopplas 

tillbaka till honom och ge negativa effekter. Gällande förtroende i relationerna, tycker Arne att 

det kanske inte varit så bra, men även det på rätt väg och särskilt genom att implementera 

förtroendemän. Han skulle dock vilja ha mer öppenhet och en slopad hierarki, om han fick ändra 

på något gällande relationerna. Dock påpekar han att traditioner och tidigare inpräntade sätt 

fungerar som ett hinder för att kunna skapa sådan öppenhet och radera ut hierarki snabbt och 

istället kräver lång tid.   
 

4.1.4 Allmän relation 

 

På frågan om relationer i allmänhet på Alfa, säger Arne så här: 

 

”Jag tror att det är bra som det är idag, men det har inte varit bra.‖ Arne (Personlig 

kommunikation, 2014-04-16).  

 

För att exemplifiera det,  säger Arne att han känner att förbättringsarbetet inte är klart än, men att 

det är på rätt väg.  

 

Samarbetekompetens 

 

Anders beskriver att han uppfattar sin relation till sin chef och andra anställda som bra, men 

påpekar att han inte är en person som söker konflikter, utan försöker att hålla sig i god med de 

flesta, även om det krävs att säga ifrån ibland.  Det lyfts också fram att Anders känner att han kan 

gå till vem som helst och fråga saker, oavsett om det är en chef eller någon som är ny på 

arbetsplatsen. Även Arne upplever att det råder god gemenskap utifrån sin roll, men menar 

samtidigt att det är oerhörda specialistkompetenser som finns inom företaget och att den sociala 

biten därför är av sekundärt intresse. Innan delningen var det annorlunda, då de anställda hade 

individuella kunder. Nuvarande tillvägagångssättet har hjälpt till att skapa en gemenskap som inte 

fanns innan, enligt Adam.  

 

Gällande just arbetskamrater, berättar Anders att den sociala och mer personliga biten är viktig 

för honom och inte bara det arbetsmässiga. Anders tillägger också att han tycker att det är 

naturligt att vissa passar bättre ihop med varandra än andra. Frågan ställs, om Anders fick ändra 

relationerna på något sätt, vad han skulle vilja göra då och svaret blir att förbättra de lite mindre 

goda, men samtidigt att det är naturligt att alla inte kommer lika bra överens. Anders menar att 

sådana skillnader kan bero på att individerna i relationer befinner sig på olika nivåer eller inte 

jobbar så mycket tillsammans och beskriver att han har bäst relationer till individerna han jobbar 

mycket med och nära. Han tycker dock att sammanhållningen kan förbättras på Alfa. 

 

När det gäller allmänna relationer på Alfa, menar Adam att dessa är goda, medan relationen  till 

delägarkollegor är mer ansträngd, då alla har bestämda åsikter. Detta bidrar till att det ofta 

behöver jämkas, vilket han beskriver kan vara mycket svårt när individerna har bestämda åsikter. 
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Överbryggning av sociala indelningar  
 

Anders får frågan om han upplever att det finns informella grupperingar på Alfa och svarar ja. 

Även Arne menar att finns det tydliga informella grupper på Alfa, trots att han upplever 

gemenskapen som god. Dessa motsättningar ser Adam främst mellan redovisning- och 

revisionsavdelningen, men dock inte klättringsmässigt mellan anställda. Arne ser det både som 

positivt och negativt, då en sådan grupp kan fungera som en trygghet för personerna i gruppen, 

men samtidigt är det önskvärt att uppnå den trygghetskänslan inom hela organisationen istället.  

 

Anders menar att det görs aktiviteter för att minska dessa klyftor, men inte tillräckligt mycket. 

Arne berättar också att det görs justeringar för att sammanfoga de informella grupperna och 

särskilt kompetensmässigt. Adam berättar också att god stämning på arbetsplatsen är en prioritet, 

då han säger sig ogilla negativ energi skarpt. Anders menar dock att det förmodligen inte finns 

tillräckligt stor vilja från personalens sida och kopplar till egna erfarenheter inom idrotten. Vidare 

menar Anders att det är svårt att få samma lagsammanhållning på en arbetsplats som till exempel 

ett fotbollslag, där hela laget får belöningen att stå överst på pallen, medan olika incitament 

existerar på ett företag. Gällande incitament, säger Anders att han inte får några bonusar om det 

går bra, medan cheferna har den ekonomiska biten.   

 

Anders menar att rutiner som inte sitter till 100%, till följd av att företaget vuxit och fått två olika 

avdelningar och bildat ett glapp däremellan, gör honom mindre motiverad eller rentav 

omotiverad. Även Adam är inne på samma sak och säger att det som han upplever som mindre 

motiverande är onödiga diskussioner och prestigekrig mellan hierarkier, vilket endast tar onödig 

energi och kan skapa klyftor i verksamheten. Adam menar även att sådana 

diskussioner/konflikter kan skjutas upp eller hoppas över. Adam skiljer även på ledare och 

expert, och anser sig inte ha problem med att anställda är mer kompetenta än han är; istället ser 

han det som positivt för organisationen.  

  

Underlättande av andras empowerment och nätverksmobilisering  

 

Adam nämner Arne vid ett par tillfällen under intervjun. Det är tydligt att Adam ser sig själv i 

Arne, vilket han även medger. Adam tillägger att det är fantastiskt vilket driv och energi Arne 

besitter. Adam uttrycker samtidigt rädsla för den dagen när han själv vaknar och inte brinner 

längre. Angående Arne, berättar Adam att han blev erbjuden ett jobb som kontorschef för en 

större firma, men förhoppningsvis stannar hos Alfa, vilket Adam tror att han kommer göra, då 

Alfa erbjuder mycket mer för individen.  

   

Vidareförandet av arv 

 

Både Adam och Arne berättar att faddrar kopplas till medarbetarna för att ta hand om 

nytillkomna, då det ofta är mycket att tänka på som ny. Det blir som ett lärlingssystem där de 

som arbetat två-tre år hjälper nya att bli varma i kläderna, enligt Adam. Hur dessa mentorer tas 

fram, vet Arne inte riktigt, men nämner kapacitet och pedagogisk förmåga som två faktorer för att 

kunna bli en fadder. Han poängterar också att det är svårt att titta på om faddern är kompatibel 

med den nyanställde och att detta därför inte är en faktor som tas i stor beaktning när faddrar ska 

utses. Det finns även en personalhandbok som ger väldigt mycket, hävdar Adam. 
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4.1.5 Författarnas intryck av Alfa 

 

Vid intervjutillfället på Alfa kände sig författarna oerhört välkomna till arbetsplatsen. Den 

öppenhjärtliga känslan återfanns också innan, under och efter intervjuerna, då respondentern gav 

ett öppet och trevligt intryck utan inslag av besvär eller stress. Öppenheten innan intervjuerna 

sågs i hur de tre respondenterna verkade kunna prata om organisationen, sig själva och varandra 

inför varandra, vilket också märktes under intervjuerna, då respondenterna uppfattades svara 

ärligt och dela med sig av personliga intryck utan att känna sig obekväma. Samtliga tre 

respondenter uppfattades också som väl införstådda i vad Alfa står för och verkade också trivas 

inom organisationen. Det pratades också om en ‖Alfa-anda‖, vilken tycktes tydlig hos samtliga 

tre. Brister och styrkor togs upp och författarnas intryck var att dessa identifierats och arbetas 

med för att förbättra och förstärka, även om respondenterna tyckte att detta arbete var av 

varierande framgång. Författarna upplevde också att både Adam och Arne pratade om sitt arbete 

på Alfa på ett extremt engagerat och passionerat sätt, men utan att överdrivet skönmåla och släta 

över just brister och saker som skulle kunna förbättras inom organisationen.  

 

 

4.2 Organisation Beta 

Organisation Beta är en offentligt organisation och har kontor runt om i Sverige. Organisationen 

har mer än 10000 anställda, verksamma på myndigheter över hela Sverige, varav författarna har 

besökt en. Beta har funnits i mer än 100 år. 

Respondenterna från Beta är: Beatrice och Björn. 

 

Beatrice är 51 år, har varit på företaget sedan 1989 och har sedan fem månader tillbaka rollen 

som kontorschef. Tidigare har Beatrice arbetat som sektionschef och innan det som medarbetare 

 

Björn är 59 år,  har varit på Beta sedan 1974 och är en av det besökta kontorets medarbetare. 
 

Tabell 3. De kognitiva resultaten från Beta 

 

 

4.2.1 Arbetsplatskarakteristiska faktorer  

 

Beatrice är kontorschef på Beta och kallar organisationen för en klassisk linjeorganisation, men 

att relativt få nivåer finns. Det har blivit allt tydligare roller på Beta med detaljbeskrivningar hur 

arbetet skall gå till. Beatrice menar att det blir allt svårare att arbeta från eget huvud, då 

enhetligheten över hela Sverige gör att arbetet måste detaljbeskrivas.  

Namn/Kognition Mening Påverkan Självbestämmande Kompetens Totalt 

Björn 17 4 18 18 57/84 

Beatrice 16 16 15 20 67/84 

Totalt 33/42 20/42 33/42 38/42 124/168 
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Björn är en medarbetare i organisationen och över honom, hierarkiskt, sitter sektionschefer samt 

kontorschef. Björn hävdar att det inte finns något speciellt avstånd mellan nivåerna, men hävdar 

ändå att den mesta interaktionen med ledare sker med sektionscheferna. Kontorschefen delegerar 

därmed till sektionscheferna, som delegerar nedåt till medarbetarna. Det här tillvägagångssättet 

anser Björn är positivt, då cheferna kan hantera viktigare saker. Björn hävdar även att det har 

fungerat på detta sätt under ledning av tidigare kontorschefen och således inte något som 

implementerats nyligen. Sedermera sker kommunikationen mellan ledare och medarbetare på ett 

vertikalt sätt, då det följer nivåerna.  

 

“Vi har ett tydligt ramverk som vi måste utgå ifrån.” Björn (Personlig kommunikation, 2014-04-

10) 

 

Björn hävdar dock att arbetsmiljön har blivit allt mer öppen, på initiativ att skapa en nivålös 

organisation. Tidigare delades ansvar upp på de olika cheferna i organisationen. Idag har Björn 

en mer styrd roll och får uppgifter tilldelade sig, istället för en mer fri roll som erbjöds innan. Det 

här innebär att möjligheterna att tänka och vara kreativ som medarbetare har minskat drastiskt.  

4.2.2 Psykologiskt klimat 

 

Det psykologiska klimatet kommer här att behandlas utifrån faktorerna som Carless (2004) 

relaterar till PE. 

 

Rollfördelning 

Rollfördelningen på Beta är väldigt tydlig med klara ansvarsområden. Björn är nöjd med sin roll 

på företaget och ser positivt på sitt arbete. Beatrice är även hon nöjd med sin roll, men skulle 

gärna förändra förutsättningarna att påverka vad som händer i organisationen. När det gäller 

framtiden menar Beatrice att hon inte är särskilt intresserad av att ha den rollen hon har nu, om 

tio år. Hon påpekar dock att hon gärna har en annan ledningsroll med ansvar och menar att det 

finns roller med stort strategiskt inflytande som skulle vara intressanta, både inom Beta och 

utanför. Även Björn skulle gärna vilja ändra sin roll för att påverka mer, vilket hintar om att 

Björn inte är helt nöjd med sin roll. När det gäller fördelningen av roller är det tydligt att Beatrice 

använder sina sektionschefer för att interagera med medarbetarna i vardagen. Sedermera är 

anställd-ledarrollen explicit i organisationen. När det gäller arbetsuppgifter är roller tydliga även 

där, då Björn vet exakt vad som väntar på morgonen när han kommer till jobbet.  

”Ibland kan det kännas lite att man skulle vilja göra något på eget bevåg, men det gör man 

kanske inte, då får man ta en dialog med sin chef.” Björn (Personlig kommunikation, 2014-10-

04) 

 

Stödjande ledarskap 

I arbetet anser Björn att medarbetarna blir sedda. vilket medför att individen känner sig värdefull 

för organsiationen. Det är även det här som gör Björn motiverad i arbetet, genom att känna att 

han gjort ett mycket bra jobb och en fulländad granskning. Enformiga arbetsuppgifter är mindre 

populärt och mindre motiverande enligt Björn. Intrycket ges att kontakten med kontorschefen är 
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bristande och endast sker vid enstaka tillfällen. Istället fungerar sektionscheferna som en 

medlande faktor mellan parterna. Björn hävdar att det ändå känns öppet i relationen till 

kontorschefen, men har svårt att beskriva relationen ytterligare. Beatrice beskriver sitt eget 

ledarskap som ett ledarskap byggt på visioner utan att peta i detaljer. 

För att berätta om sammanhållning och gruppsämja, tar Beatrice upp att hon lägger stor vikt vid 

personalens välmående och att de trivs och har kul på sin arbetsplats. Hon är delaktig tillsammans 

med sektionscheferna vid individuella samtal med medarbetarna, men annars är det 

sektionscheferna som för hennes talan i vardagen. Som ledare är hon delaktig i flera relationer 

och  menar att hon jobbar med olika typer  av motivation mot sina anställda: dels det hon kallar 

grundnivå, men också lite djupare motivation. Den grundläggande motivationen kopplar Beatrice 

till att sympatisera med vad företaget sysslar med, medan den djupare motivationen handlar om 

att förklara och berätta att Beta jobbar för en vettig sak och att det de gör ger någonting tillbaka. 

Hon säger också att i den vardagliga relationen, rörande motivation, handlar det om att se till att 

folk trivs och har kul, även om det inte behöver innebära att de går runt och skrattar. 

 

Delaktigt beslutsfattande 

 

Betas verksamhet präglas starkt av regleringar från regering och riksdag, vilket påverkar 

medarbetarnas självständighet i hög grad. Det uppfattas även som svårt att påverka då förslag 

måste vidareföras över chefens huvud, enligt Björn. Förslag från medarbetare utvärderas för 

övrigt på årsbasis, vilket gör att det kan ta långt tid innan det händer något.  

 

”Så stor påverkan har man inte, mycket styrs ju uppifrån, vad man skall göra. Detta gör att 

möjligheten att påverka på den egna enheten inte är speciellt stor.” Björn (Personlig 

kommunikation, 2014-04-31) 

 

Beatrice menar också att de lokala delarna av organisationen fått mindre utrymme att påverka 

organisationen under det senaste decenniet och att mycket av styrningen sker från just 

huvudkontoret. Som Beatrice återigen påpekar har de givit de lokala cheferna mindre att säga till 

om under senare tid.  Hon menar också att hon framfört kritik gällande denna typ av styre till alla 

sina chefer, då detta varit ett problem även tidigare och att hon gärna är öppen med det. Gällande 

den här ändringen eller förskjutningen av styrning, menar Beatrice att det blivit lite hårdare och 

svårare att arbeta utifrån eget huvud nu. Hon påpekar dock att det fortfarande finns visst utrymme 

att vara kreativ och konstruktiv inom vissa områden, men att de löpande uppgifterna, som hon 

jämför med produktion, blivit mer synliga nu. Beslutsfattandet på Beta är alltså inte särskilt 

deltagande och beslut  som tas, kommer oftast från högre ort 

 

Kommunikationen mellan anställda 

Kommunikationen mellan de anställda är inte övertygande bra på Beta, då medarbetarna har 

bristande kunskap i vad de andra arbetar med i organisationen. Sedermera är arbetet ganska 

individuellt ur Björns perspektiv.  
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Utvecklingsmöjlighet, uppskattning och erkännande 

Det är inte så viktigt att avancera för Björn som för de yngre i organisationen, varav 

personlighetstyp nämns även som en faktor kring detta. Möjligheter att pröva på mer 

komplicerade arbetsuppgifter existerar, dock med ett måttligt intresse från Björns sida. Både 

Björn och Beatrice nämner även att det är vanligt att både medarbetare och ledare tar 

vidareutbildningar, då regler och förordningar ändras och gör det nödvändigt.  

 

Medarbetarna på Beta utvärderas årligen i form av svårighetsgrad och kvalitet på arbetet vilket 

Björn hävdar är en form av belöningssystem. Vid sådana tillfällen sitter medarbetarna ner med 

sektionscheferna och eventuellt kontorschefen, vilket Björn inte anser vara pressande. Att få 

uppskattning betyder högre lön på Beta. Trots en centralisering sätts lönerna på individuell basis, 

även om där finns begränsningar för de olika positionerna, kan bra prestationer ge högre lön. 

Beatrice berättar att skillnaderna i lönekuvertet kan bero på bakgrund, erfarenhet, men också just 

prestation. Hon menar också att hon gärna hade sett större möjlighet att individbasera 

ersättningen, då hon ser det som det främsta instrumentet för att visa uppskattning för bra 

prestationer, även om individuella utvecklingsplaner kan göras, för att stimulera enskilda 

individers utveckling. Björn menar även att ett gott arbete förstärker hans motivation på 

arbetsplatsen.  

”När jag har samlat in all info och gjort en riktigt bra granskning. När man har gjort en bra 

prestation och har koll på alla bitar” Björn (Personlig kommunikation, 2014-04-31). 

 

 

Överrensstämmande mål 

Betas mål kommer uppifrån utan påverkan från medarbetarna i organisationen. Senare görs 

uppföljningar om organisationen nått målen eller ej. Målens specifikation kan uppfattas som 

relativt diffusa, då de ofta gäller hela sektionen eller kontoret. Björn hävdar även att arbetet i 

vardagen inte präglas utav dessa. 

Organisatoriska mål och prestationer vågar Beatrice inte beskriva för kontoret i fråga, men 

generellt inom Beta menar hon att akademikertätheten gör att individerna inom organisationen 

gärna tycker till och uttrycker sina åsikter kring mål och hur organisationen ska ta sig dit. Hon 

berättar också att hon tycker att det ska finnas en allmän anda kring målen, men under ett formellt 

förändringsarbete, som Beta genomgår just nu, har individen ett ansvar att komma och uttrycka 

åsikter och synpunkter om denne har några. Beatrice vet dock inte om målen alltid är så tydliga 

för alla medarbetare och framför allt inte som vägledande riktlinjer, men menar att det finns 

struktur kring hur de ska förmedlas och formas inom organisationen. Hon säger också att målen 

och prestationerna uttrycks i form av mycket text, vilket Beatrice tror ögnas igenom och inte tas 

in i full skala av individerna inom Beta. 

4.2.3 LMX  

 

En vanlig dag för Beatrice inkluderar inte så mycket involvering i småsaker, utan delegering till 

andra och större frågor, vilket hon tycker passar sig själv. Förutom motivation, berättar Beatrice 

att hon ofta diskuterar med både chefer och underställda för att lära känna både individerna och 
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verksamheten, eftersom hon inte haft sin post särskilt länge. Björn har en liten annan bild, vilket 

kan tydas från faktumet att han har svårt att beskriva relationen till kontorschefen, men även att 

båda parter hävdar att den mesta kontakten sker med sektionscheferna. Även feedback tas upp 

och Beatrice menar att hon försöker återkoppla till medarbetare och chefer; inte bara till 

individuella prestationer, utan även när det gäller organisationens helhet. Dock påpekar hon att 

det är viktigt att hitta en bra balans mellan det individuella och helheten, för att kunna förankra 

och hitta relevans hos respektive individ, när denna återkoppling sker. Hon nämner också att man 

har månatliga uppföljningar, tillsammans med tartialuppföljningar, så just återkoppling är något 

som arbetas aktivt med.    

 

Beatrice ombeds att beskriva relationerna som hon försöker att upprätthålla och tar upp att hon 

inte ser någon skillnad på individer i sina arbetsroller och personliga roller, vilket gör att hon 

värdesätter respekt och intresse för varandra. Hon säger också att hon försöker lära känna 

individerna, dock utan att gå in på allt för personliga detaljer. Dock menar Beatrice att hon inte 

har några problem med individer som anförtror sig saker till henne, men att hon inte ber om detta 

förtroende, utan snarare tillåter individer att lämna ut så mycket de vill. Hon nämner också att det 

är normalt att det kan vara av strategiskt intresse att lämna ut vissa saker som chef, även om så 

inte är fallet för henne och att hon värdesätter öppenhet hos chefer.  Beatrice säger också att hon 

gärna delegerar ut uppgifter, vilket hon kopplar till förtroende till folket som omger henne. Dock 

påpekar hon att det är viktigt att återkoppla hur det har gått. Som slutsats menar hon att 

människor är enkla och vill bli sedda och uppskattade, vilket personer kan möjliggöra, medan en 

organisation inte kan göra detta för en individ. 

 

Relationen till Björn kan ses som relativt formell, då Beatrice någon gång i månaden presenterar 

information för alla medarbetare på kontoret. Annars interagerar inte Beatrice med Björn i 

vardagen, vilket kan relateras till att Beatrices kontor ligger lite avsides från kontorslandskapet. 

Björn har heller inte lärt känna Beatrice på ett personligt plan, vilket Beatrice hävdar sig försöka.  

 

4.2.4 Allmänna relationer 

 

Under denna rubrik presenteras relationer utifrån Christens (2012) relationskomponent av PE och 

dess beståndsdelar.  

 

Samarbetskompetens 

 

Beatrice uttrycker vikten av att det finns en solidaritet gentemot varandra på Beta. Beatrice har 

högsta ansvaret för detta, men begär bara återkoppling från sektionscheferna hur det går. 

Sedermera är Beatrice inte nere och deltar för att göra samarbetet bättre mellan avdelningar och 

individer. Av Björns resonemang, samarbetar inte medarbetarna i någon högre grad, då han har 

vissa arbetsuppgifter som han sköter individuellt. Det finns dock punkter som han inte kan fullt 

ut, vilket kräver att han samarbetar med medarbetare på Beta.  

 

Överbryggning av sociala indelningar 
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För att berätta om sammanhållning och gruppsämja, tar Beatrice upp att hon lägger stor vikt vid 

personalens välmående och att det trivs och har kul på sin arbetsplats. Hon nämner också att det 

finns en trivselkommitté inom Beta, samt en kafeteria, som hon menar är uppskattade inslag. 

 

Underlättande av andras empowerment och nätverksmobilisering 

 

När det gäller eventuella konflikter baseras dessa vanligtvis på två saker; att någon anser att en 

annan inte gör sitt jobb tillräckligt bra, eller att någon annan framhäver sig själv för mycket och 

har svårt att glädjas åt andras framgångar. Även om det inte uttrycks explicit, vittnar det, enligt 

författarna, om en viss konkurrenssituation på Beta. Det nämnda belöningssystemet ses också 

som en komponent som påverkar de allmänna relationerna i Beatrices ögon. Detta då den 

monetära biten fördelas till medarbetarna. Björn känner dock inte till någon särskild 

konkurrenssituation på arbetsplatsen, men kan ändå relatera till att det finns en viss 

gruppindelning på arbetsplatsen. Detta är främst de yngre och äldre som håller sig för sig själva. 

Annars anser Björn att stämningen på arbetsplatsen är god. 

 

Vidareförandet av arv 

 

Beta är en akademikertät organisation, där inte bara ledarna har specialistkunskaper, utan även 

medarbetarna i de lägre leden. Detta medför att det inte finns något naturligt informationsflöde av 

kunskap mellan ledare och medarbetare, vilket endast sker vid formella möten, där allmän 

information om kontoret diskuteras. Medarbetarna på Beta ansvarar istället själv för att inneha 

kunskapen som krävs i arbetet.  

 

4.2.5 Författarnas intryck av Beta 

 

Intrycket som gavs författarna på organisationen Beta var en viss rädsla för att öppna sig om 

relationerna både till medarbetare och ledare, samt även vissa punkter som kan uppfattas som 

negativt för verksamheten. Tilläggas kan även att medarbetarna inte uppfattades som nära 

varandra i arbetet. Trots akademikertätheten upplevdes det inte som att medarbetarna utbytte 

kunskap och information, vilket kunde relateras direkt till belöningssystemet, vilket båda 

respondenterna tyckte var positivt för organisationen, men som av relationerna att döma, kan 

uppfattas som negativt för verksamheten.  

 

 

4.3 Organisation Delta  

Delta är ett privat industriföretag i Sverige. Det är en del av en större koncern, med över 200 

anställda inom berörd del och Delta har funnits i mer än 100 år. 

Respondenterna på Delta är: Dagmar, Daniella och David. Även Doris kommer att nämnas när 

det gäller Delta och Doris är Daniellas chef och har rollen produktionschef. 

Dagmar är 48 år gammal och har jobbat på Delta i över 20 år, uppdelat i två olika perioder. Idag 

har hon rollen som skiftledare ute på golvet. 
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Daniella började som avdelningschef på delta vid årskiftet 2013/2014 och fyller 41 år under 

2014. 

David har jobbat på Delta sedan 2008, är 36 år gammal och har samma roll som Dagmar, d.v.s. 

skiftledare  ute i produktionsverksamheten.  

 

Tabell 4. De kognitiva resultaten från Delta 

 

4.3.1 Arbetsplatskarakteristiska faktorer 

 

Utifrån arbetsplatskarakteristiska faktorer, säger Daniella att hon inte vill beskriva organisationen 

som riktigt platt, men beskriver att det inte finns så många mellannivåer och att det därför är 

snabba och lätta beslutsvägar. Även David tycker att avståndet till cheferna är kort och han 

känner att han kan prata med båda sina närmaste chefer, Daniella (avdelningschefen) och hennes 

chef, Doris (produktionschefen). Dagmar menar dock att det är rätt så långt mellan nivåerna, även 

om hon känner att hon har ganska mycket att säga till om. Hon fortsätter med att det är tydligt 

vilka som är ovanför i hierarkin, och att deras beslut måste följas. Dagmars upplevelse är att 

hennes åsikt respekteras ovanifrån, men det är ändå tydligt att det existerar en nivåskillnad och 

hög respekt till överställda. 

 

Trots att Dagmar pratar om att hon upplever en tydlig nivåskillnad tycker hon att när hon pratar 

med produktionschefen och dem, så är vi likställda, inte riktigt, men ändå rätt så högt upp när de 

inte är här. Om jag säger något är det ju precis som att Doris har sagt något enligt henne. David 

berättar att Daniella och Doris är relativt nya, vilket har inneburit en del förändringar. Doris 

beskrivs ha kommit in relativt ‖snällt‖, men succesivt blivit hårdare, även om hon beskrivs som 

rättvis och lätt att prata med. Den nye avdelningschefen, Daniella, som bara varit på sin post i 

fyra månader, beskrivs av David som en bra injektion med många idéer. Han säger dock att 

idéerna kräver en del förändring och kommer att ta lång tid, då de involverar många funktioner 

inom Delta; men han ser positivt på föreslagna förändringar och hoppas att de går igenom. 

 

När det gäller övrig struktur menar Daniella att arbetsmiljön är tuff inom branschen, men 

samtidigt upplever hon en god stämning på Delta. Hon fortsätter med att fungerande maskiner 

med rätt instruktioner och personer med rätt instruktioner kan sänka stressnivåerna; även om de 

psykosociala faktorerna är svåra att peka ut. Precis som instruktioner, menar Daniella att regler 

och normer finns och måste finnas, för att undvika anarki. Hon pekar på vikten av att ha regler 

och tydlighet för skift och grupper, så att det bli en tydlig rutin och visar i vilken riktning Delta 

ska gå. Dock påpekar Daniella också att det är viktigt att släppa fram kreativitet och liknande 

Namn/Kognition Mening Påverkan Självbestämmande Kompetens Totalt 

Daniella 17 14 15 15 61/84 

Dagmar 19 15 14 19 67/84 

David 19 17 19 19 74/84 

Totalt 55/63 46/63 48/63 53/63 202/252 
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saker, men att det kan ske i andra forum. När det gäller regler, berättar Dagmar att arbetet är 

väldigt självgående med inslag av regler och normer, som baseras på individernas skyldighet 

gentemot organisationen.  

 

När det gäller organisationskultur och om David sett något typiskt för Delta, eller om det finns 

något ‖som sitter i väggarna‖, menar han att typiskt för Delta är ‖kaos‖. Han exemplifierar det 

genom att berätta hur saker och lösningar ofta diskuteras fram på möten, för att sedan rinna ut i 

sanden, då ingen riktigt tar tag i att utföra förslagen. Det enda Dagmar kan komma på som typiskt 

för Delta, är att tjänstemän och produktionsarbetare är uppdelade. Daniela säger att alla 

organisationer har en kultur och svarar vidare: 

 

”Det är talesätt med att det sitter i väggarna och kulturen kan man ändra på, men det krävs 

insatser för att göra detta.” (Personlig kommunikation, 2014-04-24) 

 

4.3.2 Psykologiskt klimat 

 

Det psykologiska klimatet kommer här att behandlas utifrån faktorerna som Carless (2004) 

relaterar till PE. 

 

Rollfördelning 

 

Dagmar upplever att hon har  individer både över och under sig i organisationen, vilket upplevs 

som ett dilemma. I situationer tvingas Dagmar företräda de olika parterna, vilket gör att Dagmars 

roll i organisationen är svår. En önskan är att alla i organisationen skulle testa hennes roll, för att 

se hur det är. Det är även tydligt att Dagmar känner sig ouppskattad främst av medarbetarna 

under. Hon påpekar ändå att hon trivs med sin roll som skiftledare, men hävdar även att vissa 

dagar är tyngre än andra och hänvisar till att vissa medarbetare tenderar att arbeta sämre och 

långsammare än andra. 

 

 David känner att hans roll är oklar och det är mycket att göra, men att den känns lägre än 

förman, även om han känner att han är just förman ibland. Trots viss negativitet ser David ändå 

en framtid för både organisationen och sig själv inom den, även om han beskriver att han gärna 

vill klättra inom den. David får frågan om han ser fram emot att gå till jobbet på morgonen och 

svarar: 

 

”Nu när jag har den här rollen känner jag ett mycket stort ansvar att jag måste vara här.” 

(Personlig kommunikation, 2014-04-24) 

 

David berättar dock att han har fått en medhjälpare i sin roll, vilket gör att han känner lite mindre 

press och får känslan av att kunna vara ledig ibland. Dock säger både David och Dagmar att de 

ofta tänker på arbetet och ibland ringer till Delta för att påminna om saker eller fråga hur saker 

går, när de är hemma. Båda uppfattar detta som jobbigt vissa gånger. När det gäller Daniella och 

rollen hon har, menar hon att hon kan tänka sig att ha samma roll/position som idag, om tio år, 

men att den då utvecklats på något sätt. 
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Stödjande ledarskap och kommunikation mellan anställda 

Gällande ledarskap berättar Daniella att hon stött på olika typer av stilar och teorier kring 

ledarskap, men att hon tror på en kombination av olika stilar. Hon tycker att det är viktigt att 

involvera personalen, vilket också framgår när hon blir frågad om hon är bekant med uttrycket 

‖morot och piska‖, där hon säger att hennes sätt att dela ut morot kan vara att skapa en 

involverande miljö.  Daniella säger också att hon ser det som att ledarskapet går ut på att hitta det 

bästa kända sättet att angripa varje dag eller situation på. Daniella säger också:  

 

”Jag anser faktiskt att alla är värdefulla, beroende på var man är någonstans.” Daniella 

(Personlig kommunikation, 2014-04-24) 

 

David berömmer båda sina nya chefer och deras sätt att ge mer beröm och uppskatta anställda för 

goda insatser, än vad som gjorts på företaget tidigare. Dagmar beskriver Daniellas ledarskap som 

direkt och precist, vilket  hon uppfattar som positivt. 

 

David säger dock att det har varit mycket att göra de senaste sex-tolv månaderna och att det 

upplevs som stressigt bland de anställda. David menar att stressen påverkar stämningen 

medarbetarna emellan, då vissa även blivit långtidssjuka och att folk verkar känna av stressen och 

att det inte sker så mycket kommunikation dem emellan.  

 

Delaktigt beslutsfattande 

Sin beslutsmakt och möjlighet att påverka ser David som hög, då han upplever att han är 

involverad i mycket och att cheferna lyssnar på hans idéer. Dagmar däremot upplever att hennes 

beslutsauktoritet är varierande, beroende på om överställda finns på arbetsplatsen eller ej. Hon 

menar att hon kan ta beslut i större grad när cheferna gått hem för dagen, men om hon känner att 

det är något större beslut som måste tas, ringer hon någon och diskuterar fram en lösning. 

Dagmar avslutar också med att hon tycker att det känns bra och att hon tar beslut som känns bra 

för henne och att accepterar eventuella reprimander för fel beslut.  

 

Daniella pratar om hur hennes möjligheter att påverka ser ut och hon menar att hon har ganska 

stor möjlighet att ta beslut. Lite större beslut eller beslut utanför hennes ramar lämnar hon över 

till Doris eller någon annan chef, men samtidigt säger hon att hennes roll är att kunna ta lite 

tuffare beslut och sedan ta konsekvenserna för det. Hon säger att hon försöker ta beslut som är 

bra för verksamheten och att hon känner att det är en fördel att hon har mandat att fatta många 

beslut. 

 

Utvecklingsmöjlighet, uppskattning och erkännande 

David berättar att han skulle kunna ha samma roll om tio år, men om han ser ett stopp för hur 

långt han kan nå inom Delta, kommer han troligtvis att byta jobb. Han säger sig dock se en 

möjlighet att kunna klättra, även om den är svår och näst intill omöjlig. Han säger också att han 

genom åren blivit bättre på att kunna hantera olika människor och förstå att det krävs olika sätt att 

prata och angripa varje individs problem, om denne vill komma och prata. Dagmar säger däremot 
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att det finns saker på arbetsplatsen som hon inte klarar av. I dagsläget finns det ingen möjlighet 

att lära sig heller, säger hon. Det är även dessa orsaker som hindrar och sätter stopp i arbetet, 

vilket upplevs som omotiverande.  

 

När det gäller det dagliga arbetet är arbetsuppgifterna relativt monotona, men det finns 

möjligheter att variera sig, anser Dagmar. Även David säger att det ibland känns roligt och ibland 

tråkigt att gå till jobbet och beskriver sina dagar som varierande, där det inte riktigt finns någon 

vanlig dag. Daniella säger att hon absolut ser fram emot att gå till jobbet på morgonen och att en 

vanlig dag egentligen bara har en fast punkt, vilket är ett morgonmöte där föregående och 

nästkommande dygn gås igenom. Hon säger också att hon ser en framtid för företaget och sin 

roll, men att saker behöver utvecklas.  

 

Daniella berättar att hon hellre informerar för mycket än för lite, även om hon försöker plocka ut 

och sortera informationen innan hon för den vidare, för att det ska vara relevant för mottagarna. 

Hon menar att det kan vara jobbigt med för mycket information, men hellre att folk får för 

mycket information än för lite, för då kan de välja vad de vill sålla bort; så det är viktigt att 

informationen når ut. När det gäller prestationer är feedbacken mer konkret från ledningen nu, 

enligt Dagmar. Hon säger att den ges en gång i veckan, då de anställda får information rörande 

varje maskin och dess prestation under den gångna veckan. Just återkoppling och att ge sådan, 

lägger David stor vikt vid och han berättar att han gärna vill ha återkoppling oavsett om det gäller 

något extra bra eller extra dåligt.  

 

När det gäller återkoppling för goda prestationer, tycker David att det är nödvändigt att få höra 

positiv återkoppling när något bra har utförts. Han fortsätter resonemanget med att berömma båda 

cheferna och deras sätt att ge mer beröm och uppskatta anställda för goda insatser, än vad som 

gjorts på företaget tidigare. David säger också att han känner sig värdefull för organisationen och 

menar att beröm från chefer och andra kollegor hjälper till att känna sig värdefull. Känslan av att 

känna sig uppskattad av organisationen delas också av både Dagmar, men även Daniella, som 

fortfarande känner att hon kan långt ifrån allt, men är nyfiken på att lära sig.  

 

Dagmar tror, precis som David, att tillvägagångssättet med feeback är mycket uppskattat av 

arbetarna på ‖golvet‖, som gillar den positiva feedbacken och ser den som motiverande. Hon 

säger följande:  

 

”Jag vet inte hur många år man har sagt att istället för att få en tårta så hade folk uppskattat att 

istället få feedbacken att man gjort något bra. Detta ökar ju självkänslan.‖ Dagmar (Personlig 

kommunikation, 14-04-24).  

 

David, som frågas om han kan beskriva om något som är motiverande på Delta, ger följande svar:  

 

”Ja, det är det lilla; när cheferna kommer och driver en rätt igen.” David (Personlig 

kommunikation, 14-04-24) 
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Överensstämmande mål 

När det gäller organisatoriska mål, berättar Daniella att dessa förmedlas i pappersform, visuellt på 

tavlor och veckoavstämningar. Det finns också veckoplaner, körplaner och beläggningskapacitet. 

Dessa mål arbetas även utifrån på golvet, i form av daglig styrning och veckostyrning, gällande 

bemanning på maskinerna, men även en längre, strategisk styrning. Daniella påpekar också att 

det är motiverande att kunna se resultat som ett arbete av något som gjorts tillsammans. 

 

Dagmars uppfattning när det gäller mål är att information om mål och prestationer erhålls på 

årsbasis då vd:n informerar angående nya kunder och framtiden. Intrycket ges att informationen 

angående mål är mindre konkret och enligt Dagmar gäller det bara att hålla igång maskinerna och 

uppnå vad som efterfrågas av kunden. 

 

David pratar om Deltas mål och prestationer och att de tas upp på ett årligt möte, men även 

kvartalsrapporter från cheferna och till viss del även på skiftledarmöten. David menar att han tror 

att folk känner till hur det går för Delta och att målen som sätts upp oftast ändras på något sätt 

och därför är svåra att hålla. 

 

4.3.3 LMX 

 

Daniella säger att hon, i relationer, värdesätter tre saker framför allt: förtroende, transparens och 

prestigelöshet. De tre orden och att var och en tar ansvar för sina handlingar, tycker hon är viktigt 

och gärna ska spegla organisationen. Relationen till chefer och anställda ser inte Daniella så stor 

skillnad på, utan hon vill gärna ha en prestigelöshet, där hon ser en verksamhet med ett 

gemensamt mål. Sedan kan de olika befattningarna och kompetenserna betyda att vissa 

arbetsuppgifter riktas därefter, men i grund och botten ser hon ett kollektiv. Att det finns hinder 

för att nå dessa ledord i relationerna tycker hon är självklart. Hon nämner att det kan finnas 

språkliga, åldersmässiga och kompetensmässiga hinder, men hon har inte hunnit upptäcka dessa 

inom Delta än. Hon säger också att det kan vara en av svårigheterna; att hitta sådana hinder. 

 

David beskriver också avståndet till cheferna som kort och han känner att han kan prata med både 

Daniella och Doris. David berättar också att han ser Daniella som en förbättring gentemot sin 

förra chef, då han upplever att det är mycket lättare att komma och prata med Daniella, även när 

någonting känns jobbigt.  

David berättar också att andra anförtror sig och delar med sig till honom när de mår dåligt, vilket 

han kan uppleva som jobbigt och för mycket vissa stunder.  

 

Dagmar berättar att hon tycker att relationerna till sina överställda upplevs som bra generellt. Hon 

håller med Davids resonemang kring både Daniella och Doris och att de känns lätta att prata med. 

Dock menar Dagmar att det i det vardagliga arbetet inte sker någon större interaktion mellan 

ledare och anställda, utan Dagmar företräder ledningen ute på golvet efter att på morgonmötet 

erhållit information. Just morgonmötet är en fast punkt, enligt Daniella. Det finns även vissa 

andra fasta möten för henne, men annars kan dagarna se olika ut och även innehålla kortare 

möten, vilka Daniella gärna håller ute på golvet, så att det kan ske i närhet till maskiner och 

personal, vilket sådana möten kan handla om. 

 



49 
 

När det gäller informationsflödet menar Dagmar att det i organisationen stundtals är bristande, 

och nödvändig information kanske inte når Dagmar förrän efter en vecka. 

David menar dock att all information inte kommit ut tidigare, men att de nu får informationen och 

att han är involverad mer och blir tillsagd att delta på möten, för att kunna föra vidare 

informationen i större grad. Utöver vidareförandet av informationen på det sättet, tar David upp 

att den delas på dagliga möten; både i tal och skrift.  

 

David menar också att det inte bara är informationsbiten som blivit bättre på Delta, utan även att 

det finns större förtroende nu än tidigare. Daniella säger, i relation till detta, att hon inte ska 

kunna allt och att det därför finns andra chefer och medarbetare som hon kan förlita sig till. 

Förtroendemässigt hävdar Dagmar att det existerar ett ömsesidigt förtroende mellan ledare och 

anställda, men påpekar samtidigt att detta förtroende lätt kan bli förgånget om misstag görs.  

 

4.3.4 Allmän relation  

 

Under denna rubrik presenteras relationer utifrån Christens (2012) relationskomponent av PE och 

dess beståndsdelar.  

 

Samarbete 

 

Det vardagliga samarbetet fungerar relativt bra, trots viss konkurrens och baktalande kollegor 

emellan, enligt David. När David tänker på skiftet där han jobbar, säger han att det fungerar bra. 

Dagmar säger att hon värdesätter kamratskap och att individerna i organisationen skall hjälpas åt 

i större utsträckning, men att det här är en faktor som fattas i organisationen just nu. Dagmar 

upplever nämligen att en del individer bara arbetar för den monetära ersättningen och inte 

frivilligt hjälper till i onödan. 

 

När det gäller samarbeten säger Daniella att hon uppfattar dessa som goda, men poängterar att 

hon inte varit på Delta så länge. Hon säger dock att det finns viss konkurrens internt och att hon 

gärna bryter ner den, vilket går i linje med hennes tankar om prestigelöshet. Dagmar tror att 

grupperingarna  är som en del av kulturen i Delta, där individer arbetar i grupper och betraktar 

endast denna grupp som enhetlig istället för hela organisationen. 

 

Överbryggning av sociala indelningar 

Enligt Dagmar finns en tydlig ‖vi och de‖-känsla på arbetsplatsen, där tjänstemännen och 

skiftarbetarna bland andra utgör parterna. Gemenskapen på arbetsplatsen är bristande och stora 

grupperingar existerar. Detta både mellan (1) skift, (2) tjänstemän och skiftarbetare, samt (3) 

ledare och medarbetare. Dagmar säger också följande: 

 

”Tjänstemännen är tjänstemännen och vi är vi.” Dagmar (Personlig kommunikation, 14-04-24) 

 

Även David pratar om att det finns vissa motsättningar och problem skiften emellan. Framför allt 

berättar han att det pratas mycket bakom ryggen på personer, vilket är en sak han gärna hade 

förändrat när det gäller relationerna på Delta. Han berättar också att skitsnacket tidigare var mer 
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öppet och att folk skrattade åt när andra gjorde fel, men att det nu sker mer bakom ryggarna på 

varandra. Främst pratar man om folk på andra skift, vilket gör att det blir viss uppdelning mellan 

skiften, enligt David. Han menar dock att företaget, just nu, inte gör något för att motverka denna 

gruppering, då det främst fokuseras på produktionen, då orderläget är pressat. Dagmar håller med 

om att det i dagsläget inte görs mycket för att föra skiften närmare varandra, utan istället att det 

alltid kommer att finnas ett visst agg mot varandra. Skiften tar över efter varandra och misstag 

påverkar nästkommande skift, enligt Dagmar.   

 

En viss konkurrens existerar i organisationen, men bara mellan skift, men inte ur 

avancemangssyfte, enligt Dagmar. Daniella ser, även hon, en viss konkurrens och att vissa vill 

hålla inne på särskild kompetens för att göra sig oumbärliga. Daniella menar att det är bättre om 

den går ut till flera, eftersom organisationen jobbar mot samma mål. Dock vet inte Daniella om 

konkurrensen påverkar gruppsämjan och skapar informella grupper, men hon menar att det är 

mycket möjligt.  Även David tror att det finns en viss konkurrenssituation på företaget, men att 

detta kan vara bra, då det får folk att visa framfötterna på ett annat sätt. Han ser också att vissa 

skulle kunna bli hämmade av sådan konkurrens och berättar bland annat att det gör honom 

omotiverad när han ser att vissa individer är sämre än andra och gör fel som borde kunna 

undvikas. Just att personalen inte når upp till önskad kompetensnivå är något som Dagmar också 

tycker är omotiverande, tillsammans med icke-fungerande maskiner. 

När Daniella frågas om det görs något för att sammanfoga eventuella informella grupper menar 

hon att det görs vissa teambuildingsaktiviteter och hålls möten där alla involveras. Hon säger att 

hon kan se vissa starka ledare inom grupperna, som ofta kommer fram och ställer frågor och 

pratar, men att det är viktigt att komma ihåg de lite tystare personerna också. 

 

Underlättande av andras empowerment och nätverksmobilisering 

Daniella beskriver att hon blir motiverad av möjligheten att lära sig en ny bransch och nya 

människor, där det är en utmaning att få dem att samverka i team, trots olika bakgrunder. Hon 

säger också att det motiverar henne att komma till sin arbetsplats och få det att fungera och hjälpa 

sina anställda att förbättra deras situation och hjälpa dem att göra sitt bästa. Vidare pratar hon om 

att det inte alltid går smärtfritt i personalfrågor och att alla inte arbetar i symbios, men att det 

handlar om att utveckla personalen och sen se resultat av förändring. 

 

David säger att hans skift avsätter en halvtimme någon gång per vecka, där de kan sitta och prata 

och dricka kaffe, för att lära känna varandra bättre. David tycker att de spenderar så pass mycket 

tid på arbetet att de ska kunna ha kul och trivas tillsammans, vilket har gjort att de även träffats 

utanför arbetstid. 

 

Vidareförandet av arv 

Daniella vet inte riktigt hur det fungerar när det tas in nya på företaget, utan berättar att hon håller 

på att titta på det just nu; men hon vet att det finns planer för olika typer av anställningar, dock 

inte riktigt hur det fungerar.  Enligt Dagmar är det så att nya personer i organisationen får en 

upplärningsfas, då den nya individen blir införstådd med rutiner och arbetsuppgifter av någon 

mer erfaren medarbetare. David håller med och säger att han har viss inblandning vid 

nyrekrytering och särskilt till sitt skift, där han ansvarar för att nya får utrustning och någon som 

lär dem respektive maskin. David påpekar också att han inte bara tillhandahåller nya individer 
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med material, utan även finns där vid eventuella frågor och berättar om hur det fungerar på Delta. 

Dagmar pratar om denna upplärningsfas som en process som funnits länge i organisationen, men 

som på senare tid har formaliserats.  

 

4.3.5 Författarnas intryck av Delta 

 

Författarna välkomnades av Daniella ute i produktionsverksamheten och författarna fick intrycket 

av en, för dem, typisk industrimiljö, vilket innefattar buller och maskiner i rörelse. Innan 

författarna påbörjade intervjun uppfattades det att relationerna mellan tjänstemän och 

produktionspersonalen verkade vänlig och avslappnad, men det syntes också tydligt vilka som 

tillhörde respektive kategori, då klädseln skiljde sig väsentligt åt. Att tjänstemän och 

produktionsarbetarna tillhörde varsin kategori uppfattades också genom att tjänstemännen hade 

kontor, som i och för sig kunde tittas in på utifrån produktionen, men dock fanns där. Författarna 

uppfattade också respondenterna som ärliga när de svarade på frågorna, även när det gällde viss 

kritik och negativa aspekter kring Delta, där baktalandet mellan skiften kom på tals från både 

Dagmar och David. Daniella, som beskrev att hon var ny och inte riktigt satt sig in i sin roll till 

fullo än, angav att hon inte hade sett så mycket av detta, vilket författarna också tolkade som ett 

ärligt svar, även om de två övriga respondenterna gav ett motsatt intryck.  

 

 

4.4 Organisation Epsilon  
Epsilon har över 1000 anställda totalt, uppdelade på sju myndigheter runt om i Sverige. Epsilon 

är en offentlig verksamhet och kan agera relativt fritt trots att myndigheten är rikstäckande. 

Organisationen har, i sin nuvarande form, funnits i mindre än tio år.  Respondenterna från 

Epsilon är: Ernst och Emelie. 

 

Ernst är 53 år gammal och är kontorschef sedan sex månader, efter att de senast 25 åren arbetat 

på en annan myndighet bland annat i chefspositioner.  

Emelie är 44 år gammal och är en medarbetare som har arbetat på kontoret sedan 2008.    

 

Tabell 5. De kognitiva resultaten från Epsilon 

 

4.4.1 Arbetsplatskarakteristiska faktorer 

 

Namn/Kognition Mening Påverkan Självbestämmande Kompetens Totalt 

Ernst 17/21 16/21 18/21 20/21 71/84 

Emelie 21/21 19/21 16/21 19/21 75/84 

Totalt 38/42 35/42 34/42 39/42 146/168 
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Ernst hävdar, på tal om organisationsstruktur, att Epsilon har varit väldigt detaljstyrd med tydliga 

hierarkiska nivåer och ansvarsområden. Han nämner processorganisationen som en struktur som 

organisationen vill lämna bakom sig och istället strävar mot en matrisorganisation. Sedermera 

sker det en förändring som ett antal chefer på myndigheten har pressat fram, på grund av en 

föråldrad organisation enligt Ernst. Istället påpekar kontorschefen att mer ansvar skall tryckas ut 

till medarbetarna, samt minska detaljstyrningen angående hur saker skall göras och få individen 

att tänka själv. Hierarkiskt sett, har det varit stora avstånd, då beslut oftast fattades av ledare på 

högre nivåer. Detta vill Ernst komma ifrån då han nämner att medarbetarna skall känna ett 

ägandeansvar för sina arbetsuppgifter.  

 

”Vi har haft en ledning som varit detaljstyrd, där ledningen går in och styr individerna i detalj. 

Den har även varit en väldigt auktoritär, då man som ledare backar hem och frågar sin chef 

istället för att fatta beslut själv. Nu vill vi istället skaffa ett mer ägandeansvar och resultatansvar 

som ska vara ute i organisationen på ett helt annat sätt. Vi går från en hierarkiskt till att mer 

trycka ut ansvar i linjen.” Ernst (Personlig kommunikation, 2014-05-09).  

 

Han är dock tydlig att påpeka att det är nödvändigt att ha kvar en form av hierarki, då cheferna 

inte skall ses som jämlikar; det är ändå chefen som ibland måste fatta tuffa beslut. Emelie har 

märkt förändringen som har skett och anser inte att det är stora avstånd till cheferna, tvärtom ser 

hon inget problem att vända sig till Ernst eller närmsta chefen som är gruppledare. Hon är även 

nöjd med sin beslutsauktoritet. Tydligt är att Ernst har varit chef tidigare, då han vet exakt vilka 

frågor som ligger på hand bord och gruppchefens. Sedermera finns det en tydlig rollfördelning 

och hierarki då medarbetarna skall vända sig till den närmsta chefen i första hand. När det gäller 

Emelies roll är det tydligt vad den innefattar, då det varje vecka kommer ett schema över vad som 

skall göras. Viktigt är dock att särskilja tydliga roller från att vara detaljstyrd i sina 

arbetsuppgifter.  

 

4.4.2 Psykologiskt klimat 

Det psykologiska klimatet kommer här att behandlas utifrån faktorerna som Carless (2004) 

relaterar till PE. 

 

 

 

Rollfördelning 

 

Det är tydligt vad som förväntas av medarbetare och ledare, och Ernst arbetar med att rollerna i 

organisationen skall vara glasklara. Sedermera skall medarbetarna veta i vilka frågor de får 

besluta själva och i vilka frågor andra ska besluta. Emelie trivs med sin roll på Epsilon, då hon får 

utrymme att utvecklas, inte för att hon strävar efter att bli ledare i framtiden, men ändå bli mer 

kompetent på sitt arbete. Ernst trivs också med rollen och det stora ansvar som ligger på hans 

axlar, detta då storleken på myndigheten låter honom få stor beslutsrätt över allt som händer på 

Epsilon. Han påpekar även att om han inte fick det stora ansvar han har fått skulle han 

förmodligen söka sig någon annan stans. Således, angående rollfördelning, har rollerna blivit 

mycket tydligare på Ernst initiativ.  
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Stödjande Ledarskap 

 

Ernst hävdar att det inte är hans arbetsuppgift att finnas till för medarbetarna och i det dagliga 

arbetet. Det är istället tydligt att det här ansvaret ligger på gruppcheferna. Emelie är inne på 

samma spår och menar att det känns väldigt öppet till cheferna. Hon hävdar även att det inte är 

långa avstånd till sin närmsta chef, så dit kan hon vända sig om hon vill diskutera något. Sedan 

om det är något som behöver föras vidare, pratar närmsta chefen med sin chef (Ernst). Viktigt att 

påpeka är dock att Ernst vill leda genom sina underchefer, och ingenting lämnas åt slumpen. Om 

Ernst vill förändra någonting i ledarskapet mot underställda, förs en diskussion med 

gruppcheferna för att få ut budskapet. 

 

Delaktigt beslutsfattande 

 

Emelie hävdar att hon är nöjd med den beslutsauktoritet som ges, men menar även att 

gruppcheferna ibland kan peka med hela handen och bestämma i detalj. I vilken fråga det gäller 

avgör hur delaktig Emelie är i beslutsfattandet. Ernst hävdar: 

 

”Det skall bara finnas en ram, sen ska man våga ta besluten själva. Om en medarbetare kommer 

till mig vill jag alltid vända tillbaka frågan; hur vill du lösa detta?” Ernst (Personlig 

kommunikation, 2014-05-09). 

 

Ernst menar även att medarbetarna inte kan vara med och delta i alla beslut, men när det gäller 

arbetsmiljöfrågor och annat för vi alltid en diskussion med medarbetarna.     
 

Utvecklingsmöjlighet, uppskattning och erkännande 

 

Ernst menar att hans tid på Epsilon är begränsad i den roll han har nu. Framtiden är osäker på om 

den är i Epsilon eller någon annanstans. Något som är klart är att Ernst strävar efter att utvecklas 

hela tiden. Som medarbetare hävdar Emelie att de som vill utvecklas kan göra det och avancera 

till högre positioner i verksamheten. Hon nämner även att några av gruppcheferna tidigare varit 

vanliga medarbetare. Emelie är dock nöjd med sin position i dagsläget, och strävar inte att  ta en 

chefsposition i framtiden 

 

Ernst sysslar inte med återkoppling på arbetsuppgifter, utan det sker genom individuella samtal 

mellan medarbetare och gruppchef. Emelie har en positiv inställning till dessa samtal, då man 

som medarbetare kan lyfta fram ämnen som är viktiga. Emelie hävdar även att ledarna verkar ha 

bra koll på vad medarbetarna gör i organisationen och därmed förbises inga ansträngningar.  

 

Kommunikation mellan anställda 

 

Ernst vill gärna undvika mejl och föredrar istället att kommunicera ansikte mot ansikte. Det här 

tänket försöker han applicera i organisationen på alla nivåer och har uppmanat sina underchefer 

att ta fram kommunikationskontrakt till medarbetarna, för att få en enhetlig kommunikation inom 

organisationen. Det skall vara glasklart hur och vad individerna i organisationen kommunicerar 

på vilket sätt. Sedan menar Ernst att han försöker ställa upp möten varannan vecka för att 

informera alla anställda om vad som händer på kontoret. Han menar att individerna inte kan bli 

för informerade, så det trycker Ernst särkilt för. Sedan är det även vanligt att Ernst kommunicerar 
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med hjälp av sina gruppchefer. Från Emelies perspektiv är kommunikationen öppen till både 

medarbetare och chefer. Det finns möjlighet att uttrycka sina åsikter, även om det inte alltid blir 

som medarbetarna vill, är det ändå bra. På Epsilon finns grupper med olika kompetens och de 

olika grupperna interagerar med varandra i arbetet. Enligt Emelie är detta positivt, då 

medarbetarna lär sig genom att fråga varandra. Klimatet mellan medarbetare är även mycket 

hjälpsamt, enligt Emelie. 

 

Överrensstämmande mål 

 

Målet med förändringarna i organisationen är att få medarbetarna att relatera till målen på ett 

annat sätt. Ernst talar om ett ägandeansvar, då ansvaret för målen blir personligt viktiga för 

medarbetarna. Emelie påpekar även att det är bra att medarbetarna får vara delaktiga i 

måluppsättningen, och alla har målbilder att arbeta utifrån.  

4.4.3 LMX 

 

Det finns en distans mellan ledare och anställda på Epsilon. Relationen till anställda är mycket 

medveten av Ernst, då han vill behålla en integritet som ledare när de tuffa besluten måste fattas. 

Ernst påpekar även att han försöker implementera samma tänk till de underställda gruppcheferna. 

Sedermera finns det ingen personlig relation mellan ledare och anställda på Epsilon. Ernst menar 

dock att företaget förlitar sig väldigt mycket på den enskilde individen, vilket påverkar relationen 

som upprätthålls till anställda och att förtroendet för varandra måste vara högt. Följande citat 

exemplifierar hur Ernst interagerar med underställda. 

 

”Social men inte privat.” Ernst (Personlig kommunikation, 2014-05-09). 

 

Emelie är nöjd med relationen till cheferna och hävdar att det känns öppet i alla relationer. Hon 

menar även att det är mycket positivt att cheferna inte avskärmar sig från medarbetarna utan sitter 

i kontorslandskapen tillsammans med de anställda. Emelie menar även att hon inte samarbetar 

med Ernst dagligen, utan det arbetet sker med gruppcheferna. Annars är förtroendet till ledarna 

högt och hon tycket att de gör ett bra arbete.    

4.4.4 Allmänna relationer  

 

Under denna rubrik presenteras relationer utifrån Christens (2012) relationskomponent av PE och 

dess beståndsdelar.  

 

Samarbetskompetens 

 

Ernst menar att relationerna påverkas av att myndigheten är så pass liten och möjligheten att 

påverka, som individ, är mycket större. I det dagliga arbetet märks detta inte av, enligt Emelie, då 

alla medarbetare är mycket hjälpsamma. Samarbetskompetensen på företaget är relativt hög, då 

de formella avdelningarna fungerar bra tillsammans. Sedermera är nätverksmobiliseringen god, 

men den kan förbättras enligt Emelie, då det ofta är samma personer medarbetarna informellt 

umgås med.  

 

Överbryggning av sociala indelningar 
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När det gäller de sociala indelningarna i verksamheten, är de mindre betydande, vilket är Emelies 

upplevelse. Ernst upplever också att det finns informella grupper, men påpekar att det inte 

inverkar på gruppsämjan på arbetsplatsen. Det görs dock ingenting för att föra grupperna närmare 

varandra och Ernst menar istället att det som ledare är viktigt att handla i tid, annars kan det 

påverka verksamheten negativt.  

 

Underlättande av andras empowerment och nätverksmobilisering 

 

Individernas perspektiv på konflikter skiljer sig på Epsilon. Som person är Emelie ingen streber 

som strävar efter att utvecklas och nå toppen av hierarkin och kanske är det därför hon inte anser 

sig se konkurrenssituationen som finns på myndigheten. Hon ser heller ingen konkurrenssituation 

mellan de olika grupperna utan kommunikationen fungerar mycket bra. Ernst har ett annat 

perspektiv som kontorschef och anser att det finns en tydlig konkurrenssituation, speciellt som ny 

kontorschef så märks det mer tydligt. Vanliga konkurrenssituationer är att medarbetare och 

gruppchefer vill visa framfötterna för kontorschefen, samt att de har olika agendor och istället för 

ett gå till gruppchefen som medarbetare, vänder de sig till kontorschefen. I sådana situationer är 

Ernst alltid tydlig med att få individen att vända tillbaka. Som ledare är det viktigt att vara 

vaksam på situationer när gruppsämjan påverkas, menar Ernst. Han fortsätter med att berätta att 

för att underlätta andras empowerment krävs det att individerna ser sunt på relationerna på 

arbetsplatsen, vilket en konkurrenssituation påverkar. Som en del av förändringen har även mer 

ansvar lagts på medarbetarna. Ur Emelies perspektiv är detta positivt, då medarbetarna hjälper 

varandra mer och visar omsorg för varandra.  

 

Vidareförandet av arv 

 

Ur Emelies perspektiv är utbytet av kunskap och information mycket positivt i verksamheten, då 

de olika kunskapsområdena kompletterar varandra genom att kommunikationen är öppen och 

hjälpsam. När medarbetare anställs är hanteringen av dessa individer välfungerande, då de får 

handledning samt får möjlighet att besöka huvudkontoret för att lära sig om företagets olika 

processer. När en individ varit frånvarande under en längre tid, erbjuds det även hjälp för att 

kommer in i vardagen igen. Denna process görs mycket bra i organisationen enligt Emelie, då 

organisationen har ett hjälpsamt klimat, där individerna anstränger sig för varandra.  

 

4.4.5 Författarnas intryck av Epsilon 

 

Intrycket som gavs författarna, var att medarbetaren trivdes väl i organisationen och gav en 

förskönad bild av processerna i organisationen som en annan medarbetare kanske inte hade 

angett. För övrigt kändes klimatet som öppet precis som respondenterna har angett. Tilläggas kan 

även göras att utseendet på organisationen är ett kontorslandskap, där ledare och medarbetare satt 

tillsammans och arbetade.  
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5. Analys 
I det här kapitlet kommer inomfallsanalyser att presenteras först, vilket följer samma upplägg 

som i teori- och empiriavsnittet. Inomfallsanalyserna efterföljs av en mellanfallsanalys, vilken 

kommer att koppla an till den tabell som finns i denna del och främst fokuserar på sådant som 

framkommit tydligt i inomfallsanalyserna. 

 

5.1 Inomfallsanalys- Alfa 

 

 

5.1.1 Arbetsplatskarakteristiska faktorer 

 

Samtliga respondenter på Alfa upplever organisationen som relativt platt, där nivåerna är nära 

varandra och de anställdas välbefinnande sätts i fokus. Således är Alfa att betrakta som en 

organisation med organisk struktur (Burns & Stalker, 1994, Shamir & Howell, 1999). Att 

organisationen är relativt ny kan också kopplas till att den är i ett tidigt stadie och således är den 

organiska strukturen lämplig (Burns & Stalker, 1994). Dock menar Arne att organisationen 

genomgått en viss förändring och gått mot en mer hierarkisk struktur, vilket är kopplat till en 

mekanisk struktur (Burns & Stalker, 1994). Även om respondenterna på Alfa tycks veta sina 

roller, beskrivs dessa som breda när det gäller arbetsområden, vilket kopplas till den organiska 

strukturen (Mischel, 1973; Quinn och Spreitzer, 1997), som även påpekar att individer måste 

känna förtroende för att kunna prestera inom en sådan struktur. Arne menar att förtroendet inte 

varit så bra tidigare, men att det är bra nu och sedermera passar Alfa också in på Quinn och 

Spreitzers (1997) beskrivning av en organisk struktur. Arne berättar även hur både relationer och 

förtroende blivit bättre på Alfa och kopplat till förändringen från en plattare organisation, till en 

något mer hierarkisk, om än fortfarande relativt platt, där Alfa är idag; tyder siffrorna från 

kognitionsfrågeformuläret på höga nivåer av uppfattade kognitioner och sedermera hög nivå av 

PE. Alfa visar upp sidor från både organisk och mekanisk struktur, där branschen traditionellt är 

hierarkisk och Arne menar att det är svårt att frångå sådant tänk helt, men att Alfa ändå försöker 

vara lite unika i sitt tänk och fokusera på engagemang från individer även på lägre nivåer. Quinn 

och Spreitzers (1997) resonemang passar därför in på Alfa, då det bygger på att en organisation 

kan tillämpa en mix av strukturerna och nå höga nivåer av PE, medan Dust et al. (2014) 

förespråkar organisk struktur i relation till PE.  

 

5.1.2 Psykologiskt klimat 

 

Rollfördelning 

 

Rollfördelningarna på Alfa förefaller sig tämligen klara, då Adam säger sig göra det han anser sig 

bäst på, medan Anders uttrycker att han vet sin roll och Arne trivs i sin roll, om än att han önskar 

en annan på längre sikt. Relaterat till Seibert et al. (2011) och resonemanget att rollidentifikation 

kopplas till att individer känner att deras arbete är mer meningsfullt, tordes de högt angivna 

nivåerna gällande meningskognitionen påvisa just detta. Arnes tankar om att inte vilja stanna i 
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samma roll kopplas också till att Kraimer et al. (1999) menar att individer med hög uppfattning 

av kompetens söker sig till mer utmanande uppgifter, vilket stämmer överens med just Arne. 

Dock framstår inte Anders och Arnes roller som väldefinierade gällande just ansvarsområden och 

förväntningar, utan båda beskriver hur varierande deras arbete är och Arne berättar även att han 

tycker sig ha mycket frihet. Samtidigt berättar Arne om mätningar som görs gällande 

prestationer, för att kunna justera verksamheten. Sådana mätningar kan tolkas inom just Carless 

(2004) kopplingar mellan tydlig rollfördelning och väldefinierade ansvarsområden och 

förväntningar, vilket tyder på ett bra psykologiskt klimat för PE. 

 

Att både Adam och Arne ser en framtid inom oranisationen tyder på en hög nivå av PE (Avey et 

al., 2008; Harris et al., 2009), vilket resultaten från frågeformuläret också visar gällande dessa 

individer. När det gäller Anders och att han inte ser en framtid i sin roll och förmodligen heller 

inte inom organisationen och ur det hänseendet skulle han därför inte betraktas som lika 

empowered som Adam och Arne, vilket siffrorna från frågeformuläret också tyder på. Adam, 

som har den högsta befattningen av tillfrågade respondenter inom Alfa, upplever hög nivå av PE-

kognitionerna, men Arne, som har en lägre befattning, säger sig upplevda högre nivå av 

kognitionerna, vilket gör att resonemanget gällande en positiv relation mellan befattning och nivå 

av PE från Maynard et al. (2012), inte stödjs. Dock upplever Anders, som har lägst befattning 

inom Alfa, lägst nivåer av PE-kognitionerna, vilket gör Maynard et al. (2012) resonemang 

applicerbart för Anders.  

 

Stödjande ledarskap 

 

Ledarskapet, som på Alfa bedrivs av främst Adam, men också av Arne, beskrivs av Arne, som ett 

försök till positivt ledarskap med empowermentinslag, medan Adam poängterar vikten av att 

finnas till och få sina underställda att känna glädje. Enligt denna beskrivning av sitt ledarskap, 

skulle det kunna ses som ett tydligt sätt att stödja via sitt ledarskap, vilket Carless (2004) 

förespråkar ur ett PE-hänsende. Att förmedla ett stödjande ledarskap verkar också fungera, då 

både Arne och Anders, även om den senare var något tveksam, känner sig värdefulla för sin 

organisation. De säger även att de ser fram emot att gå till jobbet och samtidigt redovisar högt 

uppfattade nivåer gällande kognitionsfrågeformuläret. Anders, som också känner ett starkt 

förtroende till sin chef och även kan fråga vem som helst om han behöver hjälp, kan även detta 

kopplas till det stödjande ledarskapet, enligt Carless (2004) definition och således vara positivt 

för nivån av PE.  

 

Utifrån Adams beskrivning av sin roll och sitt ledarskap, men också Arne och Anders 

beskrivning, tycks Adam ha fragment av de fem delar Arnold et al. (2000) kopplar till att leda 

empowered styrkor och det Fong och Snape (2013) kallar empowermentledarskap. Coaching, 

informerande, att bry sig och interagera och deltagande beslutstagande framgår tydligt i Adams 

ledarskap och det enda som inte framkommer tydligt av Arnold et al. (2000) fem beteenden, är att 

föregå med gott exempel. Dock kan kopplingar göras mellan detta föreslagna beteende och att 

han vill skapa en vi-känsla inom organisationen och samtidigt förmedla glädje till sina anställda 

och även väljer att göra det han tycker sig vara bäst på. Likheterna mellan empowermenledarskap 

och transformativt ledarskap, som kopplas ihop med PE av bland andra Pieterse et al. (2010), 

finns också, då Fong och Snape (2013) menar att empowermentledarskap är en snävare definition 

än transformativt sådant. Utifrån frågeformulär och intervjuer, tycks respondenterna vara 

empowered, vilket också stödjer Arnold et al. (2000) i koppling mellan dessa fem beteenden och 



58 
 

empowered arbetsstyrkor, men också kopplingen mellan transformativt ledarskap och PE (Dust et 

al., 2014; Joo & Lim, 2012). 

 

Delaktigt beslutsfattande 

 

Samtliga tre respondenter pratar om beslutsfattande på Alfa. Adam berättar att det är viktigt för 

honom, då han inte vill att någon ska känna sig överkörd, Arne berättar om allas möjlighet att 

uttrycka åsikter på möten och Anders uppger  att han är nöjd över sin beslutsmakt, som han 

identifierar som stor i en del lägen. Enligt dessa beskrivningar, skulle Carless (2004) punkt kring 

delaktigt beslutsfattande på arbetsplatsen innebära att denna faktor är att betrakta som god på 

Alfa. Spreitzers (2008) koppling till individers möjlighet att sätta egna mål och prestation är även 

att betrakta som god på Alfa, då målen arbetas fram av de anställda. Dock är kognitionen 

självbestämmande den kognitionen som uppfattas ha lägst nivå av respondenterna på Alfa, vilket 

talar om en något motsägelsefull bild av hur mycket de egentligen beslutar och kan bestämma 

kring sitt eget arbete. Siffrorna från frågeformuläret gällande självbestämmande uppfattas också 

som något motsägelsefulla mot författarnas intryck av respondenternas tankar kring denna 

kognition.  

 

Kommunikation mellan anställda 

 

Kommunikationen tas upp främst av Arne, som beskriver att den är god och att åtgärden med 

förtroendemän har vidtagits för att förbättra möjligheterna när det gäller stödjandet kollegorna 

emellan. Carless (2004) tar upp denna faktor gällande det psykologiska klimatet kopplat till PE 

och att det handlar om god kvalitet mellan anställda och huruvida dessa stödjer varandra. På Alfa, 

där miljön och kommunikationen beskrivs som relativt stödjande och uppskattande generellt, 

tordes därför kvaliteten på kommunikationen vara hög, vilket också kännetecknar en empowered 

grupp (Chen et al., 2007). Återkopplat till frågeformuläret och svaren som angavs där, bör 

respondenterna på Alfa betraktas känna sig tämligen empowered, då de redovisar höga nivåer när 

det gäller tre av fyra kognitioner och där den fjärde och sämst betraktade kognitionen fortfarande 

bör räknas som högt uppfattad i nivå. Dock nämner Arne att den sociala biten och 

akademikertätheten skapar en viss atmosfär, där den sociala biten blir sekundär och sedermera 

förhindrar explicit kommunikation, men han säger också att han tror att detta är på väg att ändras 

till det bättre, även om kommunikationen redan är på en hög nivå i organisationen Alfa. Just 

akademikertätheten och en hög utbildningsnivå kopplas till hög nivå av PE, enligt Spreitzer 

(1996), även om Seibert et al. (2011) menar att den kopplingen inte är signifikant, men i fallet 

Alfa, med höga uppfattade nivåer av PE-kognitionerna, tordes Spreitzers (1996) resonemang 

applicerbar. Sett till författarnas intryck från besöket på Alfa, uppfattades också 

kommunikationen som öppen och ärlig, även om inget direkt intryck gavs gällande hur stödjande 

medarbetarna var mot varandra. 

 

Utvecklingsmöjligheter, uppskattning och erkännande  

 

Respondenterna på Alfas beskrivning av sina varierande arbetsdagar, samt att samtliga tre 

berättar om motiverande faktorer på Alfa, kan knytas an till Carless (2004) teori gällande denna 

faktor. Carless (2004) och Hart et al. (2000) beskriver hur organisatioriskt stöd för att individer 

blir aktivt hjälpta med kompetens- och karriärsmässig utveckling, är att betrakta som positivt. 

Anders beskriver att det är lätt att klättra om så önskas, vilket även Arne håller med om och 
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sedermera kan relateras till ett klimat med utvecklingsmöjligheter, enligt Carless (2004) och Hart 

et al. (2000).  Även Anders beskrivning av att han blir engagerad och blir lyssnad på, går att 

relatera till utvecklingsmöjlighetsfaktorn, men även uppskattning och erkännandefaktorn, 

presenterad av Carless (2004). Även Seibert et al. (2011) menar att vikten av återkoppling är 

viktig för att individer ska kunna uppfatta en hög nivå av PE och för Anders del tycks 

erkännandet och att faktiskt bli sedd betyda att han känner engagemang att fortsätta att utvecklas, 

vilket kopplas till följande citat: 

 

“Ansvar och att de faktiskt lyssnar på vad jag har att säga gör att jag får ett engagemang för 

något, för det är lönt att jag lägger ner tid och kraft och det är lönt att jag berättar vad vi kan 

göra eller så; så det gör mig motiverad.” Anders (Personlig kommunikation, 2014-04-16).  

 

Överensstämmande mål 

 

Alfas mål är, enligt samtliga respondenters utsago, satta genom att individerna inom 

organisationen diskuterat fram dessa gemensamt. Adam beskriver också att det är viktigt med en 

vi-känsla och att kunduppdelningen numera ser ut som den gör och även att han efterfrågar folk 

som har hjärta för organisationen. Således tycks Alfa vidta åtgärder i största möjliga mån, för att 

nå överensstämmande mål mellan organisation och individerna i den, vilket Carless (2004) 

kopplar ihop med motivation och arbetsplatstillfredsställelse. Sett till motivationen och 

tillfredsställelsen verkar båda dessa vara relativt bra hos respondenterna på Alfa, då de uppger att 

de ser fram emot att gå till jobbet, samt identifierar motivationsfaktorer på sin arbetsplats. 

Respondenterna tordes således känna hög tillfredsställelse kring sitt arbete, vilket kopplas till hög 

nivå av PE (Dust et al., 2014; Ergeneli et al., 2007), som också framkommer av svaren från 

frågeformuläret.  

 

Dock ser Anders vissa problem med konkurrenssituationer inom organisationen, där han säger sig 

se individer som sätter sitt eget bästa före organisationen och sedermera kan frågan ställas 

huruvida individer inom Alfa verkligen delar målen med organisationen, eller detta är ett sätt att 

kunna vinna fördelar för sig själva och eventuellt kunna klättra inom organisationen. Utifrån det 

Anders säger, är det därför svårt att säga om Alfa lyckats att överlappa och sammanfoga 

individuella och organisatioriska mål, enligt Carless (2004) rekommendation. Baserat på 

redovisade tankar kring mål, bör dock målen ses som väl överensstämmande. 

 

Gällande just målen och respondenterna, kan författarna bara uttala sig ytterligare om intrycket, 

vilket var att samtliga respondenter tycktes dela en gemensam anda, vilken också pratades om. 

Således ser författarna ytterligare en faktor som rimligtvis borde kopplas till Carless (2004) punkt 

gällande överensstämmande mål, men också till Seibert et al. (2004), som menar att 

empowermentklimat präglas av en delad uppfattning gällande struktur, praktik och principer 

används för att främja empowerment. Samtliga respondenter uppgav också att de kände till 

målen, vilket Spreitzer (1995) menar är en förutsättning för förekomsten av PE.  

.  

 

5.1.3 LMX 
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Adam tror sig vara omtyckt av sina anställda och Anders menar att han tycker att relationen till 

Adam är oerhört god och säger att han tror att den är ovanligt god för att vara mellan ledare och 

anställd. Således kan den här relationen ses vara av god karaktär, vilket Chen et al. (2007) 

kopplar som en förutsättning för högkvalitativt LMX och Chen och Klimoski (2003) menar även 

att en sådan relation gör att den anställde är mer benägen att vilja nå sin ledares förväntningar. 

Anders, som värdesätter att hon kan säga saker i förtroende till sin chef, utan att de sprids vidare, 

är inne på att både förtroende- och informationsdelning fungerar bra inom organisationen Alfa. 

Denna tilltro kan kopplas till Bartram och Casimirs (2007) resonemang när det gäller att individer 

med tilltro till sin ledare, vill prestera bättre, men även till informationsutbytet, som är en central 

del av LMX (Chen et al., 2007; Aryee & Chen, 2006). Informationsdelningen, som av Siegall och 

Gardner (2000) relateras till kognitionen kompetens, där både Arne och Anders upplever höga 

nivåer, tordes därför fungera väl inom Alfa.  

 

Förtroendet är positivt relaterat till upplevd nivå av PE (Gómez & Rosen, 2001), vilket också kan 

kopplas till åtgärden med förtroendemän, som Arne tar upp. Han menar också att det är ett sätt att 

kunna förbättra förtroendesituationen på Alfa, vilken han säger har varit sämre tidigare, men att 

den nu börjar att förbättras. Kopplat till PE-kognitionerna, är dessa, som tidigare nämnts, 

upplevda som oerhört höga på Alfa. Därför kan också antagandet göras att LMX är av hög 

kvalitet inom organisationen, vilket också kan kopplas till Scandura och Pellegrini (2008) som 

menar att högkvalitativt LMX är starkt relaterat till positiva utfall av PE. 

 

5.1.4 Allmän relation 

 

Greasly et al. (2008) menar att välfungerande relationer är viktigt för att empowerment ska 

fungera i organisationer och även Christens (2012) menar att fungerande relationer kan kopplas 

till den kognitiva delen av empowerment och en högre utsträckning av tänkande och 

reflekterande individer, vilket kan jämföras med Arnes tankar kring relationer inom Alfa.  

 

”Jag tror att det är bra som det är idag, men det har inte varit bra.‖ (Personlig kommunikation, 

2014-04-16).  

 

För att exemplifiera det, menar Arne att han känner att förbättringsarbetet inte är klart än, men att 

det är på rätt väg. Trots att relationerna inte verkar helt perfekta, enligt Arnes utsago, upplever 

samtliga respondenter höga nivåer av PE-kognitionerna. 

   

Samarbetskompetens 

 

För att bryta ner relationerna till Christens (2012) relationsempowermentfaktorer, där samarbetet 

är en av dessa, menar Anders att han kan gå till alla och fråga om hjälp om det behövs. Dock 

nämner Arne att individerna på Alfa besitter hög specialistkompetens och sätter sina jobb primärt 

och det sociala sekundärt, vilket skulle kunna passa in på Christens (2012). Denna koppling kan 

göras kring samarbetskomponenten, som inte alltid betyder att individer måste samarbeta i alla 

lägen, utan istället väljer när detta är lämpligt. Utifrån Anders och Arnes resonemang, tordes 

detta vara precis vad som sker på Alfa, då hjälp och samarbeten kan nås vid behov, men att 

arbetet annars sker enskilt och utan för mycket social aktivitet. Adams liknelse vid ett fotbollslag, 

där alla ska kunna arbeta tillsammans för att det ska kunna funka, talar om en önskan om att få 
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samarbeten att fungera på Alfa. När det gäller samarbete, menar Siegall och Gardner (2000) att 

teamwork främst är kopplat till kognitionerna mening och påverkan, vilka anges som maximalt 

upplevda av Arne och Adam, medan Anders anger lägre upplevda värden kring dessa 

kognitioner. Anders tycker att det är lätt att gå och fråga vem som helst om hjälp, även om han 

inte känner att han har så nära relation till alla på Alfa och således skulle dessa faktorer kunna 

relateras till Anders lägre nivåer gällande uppfattning av påverkan och mening och därmed göra 

Siegall och Gardners (2000) resonemang applicerbart.  

 

Adam påpekar dock att det finns vissa svårigheter i samarbetet delägarna emellan, då starka 

åsikter skiljer dessa åt i vissa frågor. Samarbetet mellan delägarna skulle därför kunna förbättras 

för att nå en högre nivå av PE hos dessa, enligt Christens (2012) teori. Dock ska det påpekas att 

Adam påvisar nästintill maximalt upplevd nivå av PE och därför tordes förbättringar gällande 

upplevda kognitioner vara av försvinnande procentuell betydelse. 

 

Överbryggning av sociala indelningar 

 

Att sammanfoga eventuella indelningar tas upp av Christens (2012) när det gäller relationer, men 

också av Quinn och Spreitzer (1997), som menar att konflikter mellan anställda eller avdelningar 

är negativt för empowerment. Både Arne och Anders berättar att de två grenarna inom Alfa 

skapar viss uppdelning. Chistens (2012) menar att relationer som korsar sociala uppdelningar 

framhäver ytterligare dimensioner kring PE och att personer med förståelse kring denna faktor 

också besitter större förmåga att skapa sådana korsande relationer. Anders berättar att Alfa 

försöker att sammanföra de båda avdelningarna, men att det inte riktigt lyckas och säger att han 

tror att det beror på en otillräcklig vilja bland personalen. Adam poängterar också att han är emot 

konflikter och negativ energi och att det är en prioritet med god stämning på Alfa. Enligt svaren 

från respondenterna uppfylls inte riktigt kraven för att kunna överbrygga dessa indelningar och 

sedermera besitter inte personerna i ledande positioner tillräckligt med förståelse för att lyckas, 

om Christens (2012) resonemang ska följas. Däremot ska det påpekas att respondenterna 

fortfarande ser gemenskapen som god på Alfa, men Anders nämner även att han skulle vilja 

förbättra de lite sämre relationerna, om han fick ändra något när det gäller just relationsbiten på 

Alfa. 

 

Underlättande av andras empowerment och nätverksmobilisering 

 

I sin roll som coach tordes Adam uträtta aktiviteter som passar in under Christens (2012) 

komponent, som innefattar underlättande av andras empowerment. Särskilt med tanke på att han 

beskriver hur han vill inspirera och få individer under honom att känna glädje i sitt arbete. Även 

Arne passar in under denna komponent, då Christens (2012) menar att mer empowered individer i 

det här hänseendet, förmedlar omtänksamhet och identifikation av andras förmågor. Arnes tankar 

kring hur olika individer kommer in i organisationen med varierande nivå av tro på sig själv och 

att anpassning måste göras därefter, tillsammans med beskrivningen av hur Arne vill leda, gör att 

han definitivt kan ses som en inidivid som underlättar andras empowerment, enligt Christens 

(2012) resonemang.  

 

När det gäller nätverksmobilisering, som även det är en av Christens (2012) presenterade 

komponenter i relationsempowerment, rör detta att tillåta och framhäva individers inblandning i 

beslutstagande. Arnes beskrivning av kontorsmötena, där anställda får komma med förslag och 
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framföra åsikter, kan ses som en sådan aktivitet och utifrån denna punkt kan Arne ses som en 

relationsempowered individ, då han säger sig ha kommit med detta förslag, vilket Christens 

(2012) menar tyder på en sådan individ.  

 

Vidareförandet av arv 

 

Både Adam och Arne berättar om hur Alfa slussar in nya medarbetare med hjälp av en fadder, 

som varit på företaget i några år och besitter någon form av pedagogisk förmåga. Christens 

(2012) menar att ledare för vidare sin kunskap i syfte att lära adepter som ska ta över dem och 

samtidigt att ett sådant mentor-adept-förhållande ska vara positivt för båda parter. Huruvida det 

är ledare som fungerar som faddrar på Alfa framgår inte, utan bara att dessa har viss erfarenhet 

och ska kunna lära ut. Adam berättar också att det finns en personalhandbok som ger mycket och 

eftersom denna punkt av Christens (2012) handlar om att skapa beteende-, känslomässiga och 

kognitiva förändringar hos den som lärs upp, skulle en sådan handbok kunna ses som en aktivitet 

under denna komponent. Dock är det inget som Christens (2012) listar och krasst sett är det svårt 

att se en handbok som en relation, men möjligtvis ett verktyg för att förstärka mentorskapet.  

 

5.1.5 Signifikativt för Alfa 

 

Signifikativt för Alfa tycks den enhetliga andan och öppna klimatet vara. Trots att det talas om 

individuella arbetsuppgifter tycks respondenterna, vilket även var intrycket författarna fick, 

uppleva att Alfa är en transparent organisation. Respondenterna tycks också ha 

överensstämmande upplevelser av kognitionerna, i jämförelsen mellan intervju och vad som 

angivits i frågeformuläret.  

 

Adam och Arne upplevs också som lika i de flesta avseenden och båda upplever det mesta som 

oerhört positivt kring sin arbetssituation på Alfa, medan Anders är något mer försiktigt positiv 

och även anger lägre upplevda nivåer av PE-kognitionerna.  
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5.2 Inomfallsanalys- Beta  

5.2.1 Arbetskontext 

 

Arbetsplatskarakteristiska faktorer 

Som chef på Beta hävdar Beatrice att det är en linjeorganisation med relativt få nivåer. Hon 

påpekar även att det här inte innebär att beslutsfattande kan delegeras nedåt i organisationen, utan 

mycket styrs ovanför Beta och Beatrice från högre instanser. Den centraliserade styringen och 

nedåtgående delegeringen som upplevs inom Beta, är också tydligt kopplade till den mekaniska 

strukturen (Burns & Stalker, 1994). Björn arbetar två nivåer under Beatrice och insisterar på att 

det inte existerar något speciellt avstånd mellan nivåerna, samt att mycket ansvar delas ut till de 

anställda. Delegeringen av arbetet följer nivåerna, då Beatrice främst interagerar med 

sektionscheferna som sedan för informationen vidare till medarbetarna. En organisation med få 

nivåer och därmed korta beslutvägar är signifikativt för den organiska organisationsstrukturen 

(Quinn & Spreitzer, 1997). Vanligt är dock att fördelarna med denna organisationsstruktur kan gå 

förlorade om verksamheten är byråkratisk och reglerad. Det kan vara fördelar som ett kreativt och 

innovativt beteende hos medarbetare och ledare (Burns & Stalker, 1994; Dust et al., 2014; Quinn 

& Spreitzer, 1997).  Då förmågan att vara kreativ och arbeta från eget huvud har reducerats 

kraftigt sedan de många regleringarna genomfördes, enligt Beatrice, kan just dessa fördelar ses ha 

gått förlorade . Björn instämmer och önskar i samma veva att möjligheten att ta egna initiativ 

efterfrågas av honom och att arbetet har blivit allt för styrt, vilket tyder på en mekanisk struktur 

inom Beta (Burns & Stalker, 1994). 

 

Då förmågan att ta egna initiativ reduceras, menar Spreitzer (1995) att individen förlorar den 

aktiva inställningen till sin arbetsroll, vilket är relaterat till PE. Samtidigt menar Björn att 

enhetligheten av en rikstäckande verksamhet överskuggar chansen att ta egna initiativ. Sedermera 

är det lätt att i medarbetarrollen inta en passiv position i väntan på att bli styrd. Att Björn har 

svårt att definiera relationen till Beatrice förtydligar att kontakten med kontorschefen är 

bristande, vilket inte är signifikativt för en verksamhet med få nivåer och korta avstånd. Beta har 

således väldefinierade roller och en stark reglering av vad som förväntas av varje individ enligt 

Björn, vilket är kännetecken för den mekaniska strukturen (Mischel, 1973; Burns & Stalker, 

1994, Shamir & Howell, 1999). Det är även välkänt hur belöningar fördelas i organisationen, 

vilket både Beatrice och Björn menar, då den monetära ersättningen fungerar som ett 

belöningssystem. Ett tydligt belöningssystem är, enligt Spreitzer (1995),  bra i arbetet med PE.  

 

Sedermera finns det inslag av både den organiska och mekaniska strukturen i Beta, vilket kan 

vara positivt för verksamheter (Quinn & Spreitzer, 1997). Det går dock inte att ignorera att den 

mekaniska strukturen är dominant i verksamheten, även om individerna hävdar att avstånden i 

hierarkin är korta. Dominansen av den mekaniska strukturen tordes inte vara lämplig ur ett PE-

perspektiv, då varken Quinn och Spreitzer (1997) eller Dust et al. (2014) ser den mekaniska 

strukturen som främjande för höga nivåer av PE.  Den i huvudsak mekaniska strukturen skulle 

också kunna förklara varför Beta redovisar de lägst uppfattade nivåerna av PE, då denna struktur 

inte är positivt relaterat till höga nivåer av PE.  
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5.2.2 Psykologiskt klimat 

 

Utifrån ett medarbetarperspektiv har både Beatrice och Björn arbetat på Beta under många år. 

Enligt Avey et al. (2008) och Harris et al. (2009) tyder detta på att nivån av PE är hög. Av de fyra 

kognitionerna att döma, är nivån av PE relativt jämn, förutom vid kognitionen påverkan. PE skall 

betraktas som ett koncept bestående av de fyra kognitionerna och om en kognition är begränsad,  

påverkas hela konceptet (Spreitzer, 2008). 

 

Rollfördelning 

 

Båda individerna från Beta skulle önska att deras roll blir marginellt förändrad i organisationen, 

beroende på deras möjligheter att påverka vad som händer. Björn hade tidigare en roll han trivdes 

med, då friare händer gavs. Numera är arbetet mycket styrt och arbetsrollen förändrad till det 

sämre. Björns upplevda nivå av PE kan därmed reducerats, då individers upplevelse av sin 

arbetsroll inverkar på känslor av empowerment (Spreitzer, 1995). Beatrices upplevelse av sin 

arbetsroll påverkas negativt av att chefernas inflytande på organisationen har reducerats. 

Sedermera är det lockande att i framtiden söka andra interna tjänster med mer ansvar för 

Beatrice, vilket betyder att även Beatrice upplevelse av sin arbetsroll inte är helt positiv.  

 

För övrigt  är rollerna väldefinierade i Beta, då både Björn och Beatrice är på det klara vad som 

förväntas av dem. Dust et al. (2014) menar att detta reducerar PE-nivån, medan Seibert et al. 

(2011) hävdar att det stärker meningskognitionen och därmed PE. På Beta verkar rolltydligheten 

fått en negativ effekt då främst Björn trivdes bättre innan rollbytet. Björn hävdar att han arbetar 

utifrån ett tydligt ramverk, och regelbundet görs det uppföljningar hur personalen presterar.  Just 

förväntningar och klara ansvarsområden kopplar Carless (2004) till det psykologiska klimatet, 

vilket är positivt för PE och sedermera motsäger Björn denna faktor.  

 

Beatrice, som är relativt ny på arbetet, men som varit chef innan också, ser också en klarhet i sin 

roll då ansvar är tydligt uppdelat i relation till sektionscheferna. Är dessa arbetsuppgifter 

monotona och mindre inspirerande har de en negativ effekt på PE (Spreitzer, 1995). Björn hävdar 

även att sådana arbetsuppgifter är mindre omtyckta av honom, men att han främst kan arbeta med 

mer stimulerande uppgifter.  

 

Stödjande ledarskap 

 

Det är svårt för Beatrice att utöva ett stödjande ledarskap, då interaktionen i vardagen med de 

anställda inte är vanligt förekommande. Kanske hindrar rollen i dagsläget kontorschefen från att 

bedriva ett stödjande ledarskap, vilket Beatrice menar är fallet, då den coachande biten i vardagen 

överlåts till sektionscheferna. Således försvårar detta Beatrices arbete att skapa ett psykologiskt 

klimat, där ledarskapet är stödjande, vilket Carless (2004) positiv kopplar till PE. Av Arnold et al. 

(2000) teori kring empowermentledarskap och beteenden, står inte Beatrice för en stor del av 

dessa.  När det gäller coachning, interagerande, och delaktigt beslutsfattande, agerar Beatrice på 

annorlunda sätt. Övriga beteenden: att visa omsorg och föregå med gott exempel, finns det vissa 

inslag av i Beatrice ledarskap. Ur Björns perspektiv finns det inget som avskräcker att ta kontakt 

med Beatrice, men har även svårt att beskriva ledarskapet som Beatrice bedriver. Enligt Beatrice 

själv, leder hon genom visioner då anställda ofta vet hur de skall göra utan att konsultera med 

henne. Detta ledarskap är transformativt och är relaterat till ett stödjande ledarskap (Houghton 
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och Yoho, 2005; Bass, 1999). Då stödjande ledarskap innebär hur stödda de anställda känner sig 

(Carless, 2004), är detta ledarskap inte tydligt från Beatrice och inte relaterat till det 

transformativa ledarskapet, vilket sannolikt beror på att vissa inslag från Arnold et al. (2000) 

empowermentledarskap inte existerar i organisationen, utifrån Beatrice ledarskap. Inte heller kan 

det uppfattas som att Björn ser empowerment som en del av sin identitet, vilket Zhang och Bartol 

(2010) kopplar till empowermentledarskap.  

 

En närmare relation, enligt båda parter, existerar till sektionscheferna, vilket kan tyda på att en 

högre grad av LMX existerar på dessa nivåer, som relateras till empowerment ledarskap (Fong & 

Snape, 2013). Det transformativa ledarskapet leder till högre grad av innovation och kreativitet 

hos individer (Pieterse et al., 2010). På Beta har den byråkratiska kulturen tagit överhanden och 

begränsar handlingsutrymmet för de anställda (Quinn & Spreitzer, 1997). Sedermera är det 

mycket svårt för en  ledare förespråka empowerment i organisationen. 

 

Delaktigt beslutsfattande:  

 

De anställda på Beta är inte delaktiga i beslut som berör verksamheten, och en önskan att få fatta 

beslut på eget bevåg finns, enligt Björn. Spreitzer (1995) och Carless (2004) menar att 

beslutsauktoritet och information måste ges till de anställda, för att de skall kunna känna sig 

delaktiga i beslutsprocessen och empowered. I Beta kan det bli svårt, då även Beatrice, som chef, 

upplever att beslutsprocessen är allt för centraliserad. Då även målen är styrda utanför Beatrice 

och Björns kontroll, påverkas prestationer av arbetsuppgifter negativt (Spreitzer, 2008). Hur 

delaktiga individerna får vara i beslutfattandet kan även relateras till kognitionen påverkan, som 

uppenbart är mycket låg hos Björn. Beatrice hävdar dock att det finns möjlighet för medarbetarna 

att vara kreativa i sitt arbete men bara genom vissa arbetsuppgifter. Sedermera sätts både ledare 

och medarbetare på Beta i en passiv situation när det gäller beslutsfattande, vilket är negativt för 

PE (Spreitzer, Janasz och Quinn, 1999;Spreitzer, 1995). 

 

Beatrice anser sig kunna påverka i högre utsträckning än Björn, vilket Maynard et al. (2012) 

hävdar kan bero på att individer med högre befattning tenderar att ha en högre nivå av PE. Det är 

dock viktigt att ta med i beräkningen att individer har olika inställning till empowerment och 

beroende på till exempel självförtroende, kan det innebära att individer kan vara nöjda med att 

påverka i mindre utsträckning, utan att komma ifrån faktumet att en sådan individ inte utvecklar 

känslor av PE (Spreitzer, 1995). Faktum är dock att Björn önskar att påverka mer  i 

organisationen och att han därför inte är att betrakta som nöjd med den låga påverkansfaktorn. 

 

Kommunikation mellan anställda 

 

Hur de anställda kommunicerar och kvalitén på relationen är relaterat till PE (Carless, 2004). Där 

ingår även hur stödjande de upplever att medarbetarna är mot varandra. På Beta är 

kommunikationen i arbetet sällan förekommande och de anställda arbetar mest självständigt, 

enligt Björn. Beatrice påpekar även att vanliga konflikter i verksamheten ofta är relaterade till 

konkurrenssituationer och att individer framhäver sig själva för mycket. I relationen till 

medarbetare hävdar Greasly et al. (2008) att de anställda bör se sunt och underlätta för varandra, 

vilket inte är fallet när det gäller dessa konkurrenssituationer. För att individer ska våga fatta 

beslut själva, är det viktigt att de känner stöd från medarbetarna, där en förutsättning är att 

kommunikationen medarbetare emellan fungerar utan hinder (Conger & Kanungo, 1988; Thomas 
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& Velthouse, 1990). Kommunikationen mellan anställda kan därmed förbättras avsevärt, då de 

inte stödjer varandra och interagerar i det vardagliga arbetet, vilket Björn insisterar på och menar 

att det oftast är vid formella sammanhang (möten) som medarbetarna får information kring vad 

kollegorna sysslar med.  

 

Utvecklingsmöjlighet, uppskattning och erkännande  
 

När det gäller utvecklingsmöjlighet, erbjuds medarbetarna på Beta regelbundna 

vidareutbildningar, då förändringar i praxis är vanligt förekommande. Att medarbetarna erbjuds 

detta och uppmuntras att göra det, tyder på att organisationen är positivt inställd till att utveckla 

sina medarbetare, vilket också är en positiv del av det psykologiska klimatet, kopplat till PE 

(Carless, 2004). Björn anser att viljan att utvecklas, främst hos de äldre medarbetarna, är mindre 

än hos de yngre, som kommer in med mer drivkraft. Empowered individer besitter viljan att testa 

nya utmaningar och utvecklas, vilket är en del av Quinn och Spreitzers (1997) 

empowermentcykel och således är Björns uttalande att betrakta som att de yngre är mer 

empowered än de äldre på Beta. Beta är även en starkt byråkratisk organisation, där regler och 

praxis måste följas utan marginaler. Sådana organisationer är typiska som förhinder till PE 

(Quinn & Spreitzer, 1997). I utvecklingsintentioner hävdar Kraimer et al. (1999) att individer 

med högre utbildning tenderar att prioritera sin personliga utveckling i högre utsträckning än 

andra. Detta skede är upptäckt på Beta då de nyanställa ofta är akademiker och visar framfötterna 

i verksamheten, vilket kan kopplas till resonemanget kring utvecklingsintentioner och högre 

utbildning, av Kraimer et al. (1999).  

 

Att anställda känner uppskattning och får feedback från ledare är viktigt i 

empowermentprocessen (Carless, 2004; Seibert et al., 2011). På Beta ges främst feedback och 

uppskattning i belöningsprocessen, enligt Björn. Beatrice skulle gärna vilja utöka detta system 

och göra det ännu mer individbaserat. Således upplever de anställda att uppskattning kommer i 

samband med belöningssystemet. Spreitzer (1995) menar att ett tydligt uttalat belöningssystem 

kan vara positivt för verksamheter, vilket bådar gott för Beta, då både Beatrice och Björn är 

positivt inställda till systemet. Arbetet i vardagen blir dock inte särskilt uppmärksammat, enligt 

Björn. Händelseförloppet talar dock emot Spreitzer (1995), då författarna upptäckt att de 

allmänna relationerna påverkas av belöningssystemet (mer under avsnitt 5.2.4). Seibert et al. 

(2011) menar att uppskattning vid bra prestationer kan höja nivån av PE. Björn kopplar an till 

detta och hävdar att han blir motiverad av: 

 

”När jag har samlat in all info och gjort en riktigt bra granskning. När man har gjort en bra 

prestation och har koll på alla bitar.” Björn (Personlig kommunikation, 2014-04-31). 

 

Av ovanstående citat att döma, bör ledare på Beta även utveckla systemet för feedback, då det 

skulle förstärka mening-, självbestämmande- och påverkankognitionerna (Siegall & Gardner, 

2000).  

 

Överensstämmande mål 
 

Det är svårt för individer att relatera till och fullt ut acceptera mål om de inte är delaktiga i 

processen att ta fram dem (Spreitzer, 1995). På Beta beskrivs det att målen inte är påverkbara alls 

från medarbetarnas perspektiv. Även chefer känner att deras påverkan att influera målprocessen 
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brister enligt Beatrice. Björn arbetar inte efter några specifika mål i vardagen, och relaterar inte 

till dem i någon större grad. Det är viktigt att, i den här processen, få individen att arbeta för 

målen och se dem som sina egna (Carless, 2004), vilket Beta inte visar några tydliga tecken på. 

 

Delningsgraden och information om mål är även är viktigt i det psykologiska klimatet (Spreitzer, 

1995; Quinn & Spreitzer, 1997). På Beta får medarbetarna information en gång i månaden om 

eventuella förändringar, där det dock inte talas särskilt explicit om mål, enligt Beatrice, då det 

istället är något medarbetarna ögnar igenom och lägger undan. Sedermera är det, enligt Spreitzers 

(1995) resonemang, tydligt att medarbetarna i organisationen inte relaterar till målen då de inte är 

delaktiga i processen att skapa dem. Från Beatrice perspektiv görs det heller inget för att förändra 

situationen, vilket igen kan relateras till passiviteten i arbetsrollen och därmed låg nivå av PE 

(Spreitzer, et al., 1999). 
 

5.2.3 LMX  

 

Relationen mellan ledare och medarbetare bör vara av god karaktär i en empowered organisation. 

Relationen bör underbyggas av ömsesidigt förtroende för varandra (Gómez & Rosen, 2001; 

Ergeneli et al., 2007). Beatrice menar att ansvarsutdelning är viktigt för att förtroende skall 

skapas och använder det på arbetsplatsen. Björn instämmer i resonemanget att ansvar delegeras ut 

till medarbetarna, vilket skapar förtroende. Trots förtroendet så interagerar inte Beatrice och 

Björn med varandra i vardagen i större utsträckning. Det sker sällan utbyte av information och 

kunskap, och när det gör det sker det i formella sammanhang.  Enligt Chen et al. (2007) och 

Aryee och Chen (2006) fungerar den dagliga interaktionen med utbyte av information som en 

förstärkning av PE. Björn och Beatrice menar istället att interaktionen sker i nivå med 

sektionschefer, således nivån mellan Beatrice och Björn. Författarna kan inte uttala sig om hur 

hög nivån av LMX är till mellanchefen, men utifrån den erhållna datan är nivån av LMX inte 

uppenbart hög mellan Beatrice och Björn, men heller inte obefintlig, då båda parter har 

inställningen att det är viktigt med öppenhet och ser inga problem med att på ett personligt plan 

söka kontakt.   

 

Ledarskapet i organisationer ligger som en grund för LMX och PE (Chen et al., 2007). Arnold et 

al. (2000) och Fong och Snape (2013) identifierar ledarskapsbeteenden i form av interaktion och 

delaktigt beslutsfattande. Den här delen av LMX är bristande i relationen mellan Beatrice och 

Björn. Den upptäckta anledningen är organisationens mekaniska struktur med tydligt uppdelade 

roller. Det tillhör inte Beatrice vardag att leda på det här sättet, vilket påverkar nivån av LMX i 

relationen mellan Beatrice och Björn, samt den centraliserade organisation, där beslutsfattandet 

kommer från högre instanser. Kopplingen mellan LMX och uppfattningen av PE beskrivs av 

Chen et al. (2007) som tydlig, men då kvaliteten på LMX inte är uppenbar inom Beta, skulle 

avsaknaden av kvalitet inom denna relation kunna förklara varför uppfattade nivåer av PE och 

dess kognitioner inte är så höga på Beta. 

5.2.4 Allmänna relationer 

 

Precis som Christens (2012) hävdar, har relationer en stor del av individers upplevelse av 

arbetsplatser. Förändringar på senare år har medfört att inställningen till relationer i allmänhet har 

förändrats på Beta.  
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Samarbetskompetens 

 

Det individbaserade belöningssystemet i arbetet medför att individer arbetar för sin egen vinning 

istället för organisationens, vilket skulle kunna uttrycka sig i att de organisatoriska målen inte tas 

på allvar och negligeras av de anställda. Även Beatrice menar att konflikter baseras på att 

medarbetare tar för stor plats och framhäver sig själva. Utifrån författarnas intryck, och Beatrice 

uttalande angående konflikter, kopplar författarna att belöningssystemet har en hämmande effekt 

för samarbetskompetensen på Beta. Enligt Christens (2012) riktlinjer påverkar det 

samarbetetskompetensen och hur samarbetet sker i organisationen. Det inverkar även i hur 

individer ser på sina relationer, och dess sundhet som är relaterat till PE (Greasly et al., 2008). 

Sedermera finns det en tendens på Beta att solidariteten gentemot kollegor blir bristande och 

arbetet lidande. Menon (2001) adderar att PE:s effekter ofta kan spåras till medarbetarna i 

organisationer, och dess framgång eller misslyckande kan spåras till ledningen. 

Samarbetskompetensen kan även relateras till kontextvariabeln teamwork, som Siegall och 

Gardner (2000) förklarar är viktig för PE. Således görs det inte tillräckligt från ledarna på Beta 

för att förbättra samarbetet mellan medarbetarna. En anledning till detta kan vara den låga 

påverkan som Björn upplever sig ha (ibid.). 

 

Överbryggning av sociala indelningar 

 

Utbytet av kunskap och information på arbetsplatser är mycket beroende på individens 

upplevelse av generella relationer. Christens (2012) hävdar, genom sin relationskomponent till 

empowerment, att en organisation där kommunikationen flödar mer fritt, kan utnyttja en större 

kapacitet. På Beta brister kommunikationen i den grad att Björn har svårt att hålla koll på vad 

kollegorna arbetar med. Enligt Beatrice görs det ändå aktiviteter för att överbrygga de sociala 

indelningarna och förebygga informella grupper, i form av en trivselkommité och ett gemensamt 

fikarum. Enligt Björn är detta inte tillräckligt, då han fortfarande ser informella grupper i 

verksamheten, vilket Christens (2012) föreslår ska överbryggas. Positivt är dock att de informella 

gruppernas negativa inverkan på verksamheten beskrivs som ringa.  

 

 

Underlättande av andras empowerment och nätverksmobilisering 

 

I Beatrices bild av verksamheten skapas konflikter av, vad författarna tolkar som en 

konkurrenssituation, då anställda har svårt att glädjas åt andras framgång samt av att individer 

framhäver sig själva. Det går heller inte att ignorera sambandet till hur belöningar utdelas i 

verksamheten.  Således när det gäller underlättande av andras empowerment, finns det flera 

hinder i verksamheten till denna faktor av de allmänna relationerna. Hinder som även tas upp av 

Quinn och Spreitzer (1997) som negativa, där konflikter är en central del, just i relationen mellan 

individer. Att underlätta andras empowerment, vilket Christens (2012) kopplar till empowered 

individer, uppfattas inte heller i någon tydlig utsträckning på Beta, vilket tordes kunna förklara 

varför individerna inom organisationen inte känner sig särskilt empowered. 

 

Vidareförandet av arv 

 

Att få medarbetarna att utvecklas i sin arbetsroll ses även som centralt, då ledaren måste föra 

vidare kunskap och information (Christens, 2012). När det gäller nyanställningar, berättar varken 
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Björn eller Beatrice hur processen ser ut kring dessa, utan istället om hur formella möten sker 

regelbundet på Beta, där information delges medarbetarna om verksamheten. Dessa möten är 

valfria, men enligt Beatrice är anslutningen stor. Andra relaterar även denna faktor till PE då det 

är svårt att informera för mycket (Arnold et al., 2000; Spreitzer, 1995). 

 
5.2.5 Signifikativt för Beta 
 

När det gäller enskilda kognitioner anger Björn en mycket låg nivå av påverkan och därmed 

begränsas PE, då det bör ses som ett koncept beroende av alla fyra kognitioner (Spreitzer, 1995). 

Beta är även mycket centralstyrt, eftersom beslut om verksamheten fattas utanför Betas kontroll 

när det gäller mål, förändringar och arbetsmiljö. Sedermera är det svårt för en medarbetare på 

Beta att uppleva PE (Spreitzer, 1995; Spreitzer, 2008; Carless, 2004) Utmärkande på Beta är även 

distansen och nivåskillnaden mellan Beatrice och Björn, som är stor, trots respondenternas 

uttryckande att Beta skall vara en nivålös organisation. Intressant är även kommunikationen 

mellan medarbetarna, som enligt Björn är bristande samt det monetära belöningssystemet. Det är 

viktigt för PE att medarbetarna sprider empowerment mellan varandra (Christens, 2012; Quinn & 

Spreitzer, 1997). För författarna är det uppenbart att konkurrensen på arbetsplatsen är en faktor 

som motverkar detta, då konkurrens uppstår i att medarbetarna vill ta del av det monetära 

belöningssystemet. Detta talar emot Spreitzers (1995) teori, att ett tydligt uttalat belöningssystem 

är en viktig förutsättning för PE. 
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5.3 Inomfallsanalys- Delta 

 

 

5.3.1 Arbetsplatskarakteristiska faktorer 

 

När det gäller strukturen på Delta, beskriver Dagmar den som relativt platt och att avsaknad av 

mellannivåer bidrar till att beslutsvägarna är snabba och lätta. Denna beskrivning stämmer bäst 

överens med Dust et al. (2014) organiska struktur. Dock menar Dagmar att det finns en tydlig 

rollfördelning i form av tjänstemän och övriga anställda, vilket, enligt Dust et al. (2014), är 

typiskt för den mekaniska strukturen. Daniella beskriver också att det är viktigt med regler på 

Delta, för att motverka anarki, men poängterar också att kreativitet måste få finnas. Sådant 

resonemang gör att Delta dels passar in på den mekaniska strukturen, enligt Dust et al. (2014), 

medan kreativitet främst kopplas till den organiska strukturen, enligt Burns och Stalker (1994).  

Daniella menar också att branschen  är tuff och att tydliga regler och instruktioner kan hjälpa till 

att motverka tuffhet i form av till exempel stress. 

 

Att informationen kommer uppifrån, är de tre tillfrågade på Delta överens om, men även att 

denna når ut på ett bra sätt till anställda och David påpekar att just informationsdelningen blivit 

bättre under senare tid. Dust et al. (2014) kopplar den mekaniska strukturen till att mål, syfte och 

vision börjar i toppen av hierarkin och sedan måste gå vidare till anställda, medan den organiska 

strukturen även inkluderar att underställdas behov tillfredsställs, genom till exempel samarbete. 

Just samarbetet tycks vara något både Dagmar och David saknar, då de nämner att folket i 

produktionen främst jobbar enskilt och inte riktigt har tid att hjälpa varandra och därför skulle 

Delta främst kunna beskrivas ha en mekanisk struktur. Även om Davids beskrivning av Delta, där 

det typiskt sett råder kaos, är raka motsatsen till resonemanget kring denna struktur, som tordes 

återfinnas i stabila miljöer (Shamir & Howell, 1999; Dust et al., 2014). Detta ska inte vara 

optimalt för främjandet av PE, då en kombination, alternativt en organisk struktur 

rekommenderas av Dust et al. (2014) och Quinn och Spreitzer (1997). De tre respondenterna är 

även överens om att organisationen befinner sig i ett läge av förändring, vilket gör en organisk 

struktur mer lämplig (Burns & Stalker, 1994). 

  

5.3.2 Psykologiskt klimat 

 

Ett rimligt antagande när det gäller utbildningsnivå, är att Daniella har högre utbildningsnivå än 

både Dagmar och David, då hon innehar en chefsposition. Enligt Spreitzer (1996) och Maynard 

et al. (2012) skulle detta innebära att Daniella är mer empowered. Dock visar resultatet från 

frågeformuläret att så inte är fallet och även om detta inte kan ses som ett perfekt mått på nivån 

av hur empowered en individ är, ger det fortfarande en viss fingervisning, vilket också gör att 

Seibert et al. (2011) resonemang kring att utbildningsnivå inte har någon signifikant koppling till 

nivå av PE, mer korrekt.  

 

När det gäller medarbetarperspektivet och Seibert et al. (2011) positiva kopplingar mellan ålder 

och varaktighet på företaget och PE, skiljer sig David och Dagmar både i ålder och tid på 

företaget.  Dagmar är mer än tio år äldre än David och har varit på företaget i ungefär lika många 
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år fler. Denna skillnad till trots, påvisar David högre upplevd nivå när det gäller kognitionerna, 

vilket motsäger resonemanget från Seibert et al. (2011).  

 

Rollfördelning  

 

Både Dagmar och David, som har samma befattning, men på olika skift på Delta, beskriver hur 

deras roll inneburit mer och mer arbete den senaste tiden. David beskriver också att han inte 

riktigt vet vad som förväntas av honom, medan Dagmar ser på sin roll som en företrädare för 

individer både över och under henne i organisationen. Carless (2004) pekar på tydlighet gällande 

förväntningar och ansvarsområde inom respektive roll, vilket därför inte passar in på situationen 

som beskrivs av Dagmar och David.  Seibert et al. (2011) kopplar även rolltydlighet till att 

individer känner att deras arbete är mer meningsfullt, då de tydligare kan se sin roll i det stora 

hela och i Dagmar och Davids fall tycks inte så vara fallet. Däremot påvisar dessa relativt stor 

mening när det gäller sitt jobb, vilket är motsägelsefullt till Seibert et al. (2011) och att 

rolltydlighet främjar känslan av just meningsfullt arbete.  

 

Både David och Dagmar uppfattar också viss stress i sin roll och när det gäller för hög belastning 

som påverkar fritiden, menar Quinn och Spreitzer (1997) att det är negativt för empowerment. Då 

de känner ett visst behov av att ringa till företaget på sin fritid, kan det dock kopplas till 

organisatoriskt engagemang, vilket Avolio et al. (2004) ser som ett positivt utfall av PE, men att 

de ibland ser det som jobbigt kan kopplas till för hög arbetsbelastning och ett hinder för 

empowerment (Quinn & Spreitzer, 1997).  Återkopplat till redovisade uppfattningar gällande PE-

kognitionerna, anser författarna här att det är svårt att argumentera för att stressen skulle föreligga 

ett hinder för deras uppfattning av PE. Detta då både Dagmar och David redovisar relativt höga 

nivåer av kognitionerna, även om Dagmar och David gav intrycket av att vara mindre positivt 

inställda än siffrorna säger. 

 

Alla tre respondenter på Delta säger också att de kan tänka sig att ha samma roll som idag, om tio 

år. Dock poängterar Daniella att rollen bör ha utvecklats på något sätt, i så fall. Detta är något 

motsägelsefullt, då Kraimer et al. (1999) menar att individer med hög uppfattning av kognitionen 

kompetens i större grad tycks söka nya, utmanande arbetsuppgifter och inte nöja sig med 

karriärutvecklingen. Då David och Dagmar båda uppfattar höga nivåer av just kompetens, tycks 

resonemanget från Kraimer et al. (1999) inte applicerbart hos David och Dagmar, medan 

Daniella, som redovisade lägre nivåer kring kompetens (förklaras av hennes korta tid på Delta), i 

större utsträckning vill utveckla sin roll. 

 

Stödjande ledarskap 

 

Daniella beskriver sitt ledarskap som situationsanpassat, då hon inte tror att det finns ett sätt som 

är bäst till alla typer av situationer och beskriver även att hon gärna involverar personalen när det 

är möjligt. Davids beskrivning av Daniellas ledarskap stämmer väl överens med vad hon 

uttrycker själv och David menar även att Daniella är duktig på att ge återkopplingar och även 

som stöd när det behövs. Just stödjande ledarskap kopplas ihop med PE av Carless (2004), men 

även Maynard et al. (2013) kopplar ett stödjande ledarskap till PE och framför allt när det gäller 

grupper. Dock kopplas sådant stödjande ledarskap till transformativt ledarskap av Houghton och 

Yoho (2005), vilket Daniella inte säger sig utöva i ren form, utan snarare som ett inslag 

tillsammans med andra typer av ledarskapsstilar.  



72 
 

 

Daniella och hennes ledarskap kan också, utifrån hennes egna och David och Dagmars 

beskrivningar, visa spår av olika ledarskapsstilar. Hon påvisar alla fem beteenden som Arnold et 

al. (2000) kopplar till att leda empowered arbetsstyrkor och det Fong och Snape (2013) kallar 

empowermentledarskap, där samtliga respondenter menar att Daniella bryr sig om sina anställda 

och att information delas ut. Som hon själv beskriver det, vill hon även delegera arbetsuppgifter 

när det är möjligt och finnas där för sina underställda och hjälpa dem att bli bättre, vilket stämmer 

väl överens med Anold et al. (2000) coachingbeteende. Huruvida Daniella vill föregå med gått 

exempel är den minst uttryckta delen av dessa fem beteenden, men hon uppger att hon ser alla 

som en del av ett kollektiv och gärna vill skapa en prestigelöshet där alla har samma värde, vilket 

tyder på att hon inte ser sig själv som något bättre än sina underställda. Således tordes Daniellas 

ledarskap också vara lämpligt för att nå höga nivåer av PE, enligt Arnold et al. (2000), men då 

likheterna finns med det transformativa ledarskapet enligt Yukls (2013) definition, skulle 

Daniellas ledarskap även ses som PE-kompatibelt ur den synvinkeln (Joo & Lim, 2012; Pieterse 

et al., 2010).  

 

Spreitzer (1995) menar att ledare blir mer effektiva vid en hög nivå av PE, då de känner sig mer 

kompetenta, men i Daniellas fall påvisas en relativt låg nivå av just kompetenskognitionen. 

Gällande just uppfattade kognitioner påpekar Daniella att hennes korta tid på Delta bidrar till en 

lägre uppfattad nivå och därför är det svårt att analysera denna faktor utifrån Daniella som 

respondent.  

 

Delaktigt beslutsfattande och kommunikation mellan anställda 

 

Som Daniella beskriver, innefattar hennes ledarskap att personalen inkluderas vid beslut om det 

är möjligt, vilket stämmer överens med Carless (2004) faktor kring delaktigt beslutsfattande. 

Under denna punkt kan också Spreitzers (2008) resonemang, kring att individer som får vara med 

och påverka målen som sätts upp också kan återspegla resultatet, kopplas in. Just om de anställda 

får vara med och sätta målen framgår inte riktigt när det gäller situationen på Delta, men att de 

blir informerade om dem och ges återkoppling är tydligt, då samtliga respondenter svarat detta. 

David menar också att målen ändras kontinuerligt, vilket skulle kunna kopplas till just Spreitzers 

(2008) resonemang. Dagmar beskriver även att han tar besluten han känner för, vilket han tycker 

känns bra och denna åsikt delas av David. Trots att respondenterna beskriver att de kan påverka 

och ta beslut i relativt hög omfattning, påvisar deras uppfattning gällande självbestämmande 

relativt låga nivåer, där främst Dagmar och Daniella gör gällande på begränsad uppfattning av 

denna kognition.  Denna kognition är också främst relaterad till delaktighet i prestationer och 

kommunikation med ledare, enligt Siegall och Gardner (2000). Eftersom respondenterna berättat 

om god kommunikation med ledare, tordes orsaken kring låg uppfattning av självbestämmande, 

ligga i delaktighet gällande prestationer och att ansvarstagandet inte är tillräckligt högt.  

 

Både David och Dagmar beskriver att de kan kommunicera väl med sina arbetskamrater, även om 

stress på arbetsplatsen gör att detta inte sker särskilt mycket. Kvaliteten på kommunikationen 

mellan anställda, som både Carless (2004) och Dust et al. (2014) tar upp i relation till PE, 

fungerar, enligt Davids utsago, bra på hans skift. Även Dagmar tar upp att kommunikationen på 

sitt skift är god, men att hjälpsamhet och stödjande inte är så tydligt, då vissa låter sina kollegor 

slita som djur, medan de själva sitter på en stol och tittar på. Även kvaliteten på stödjandet 

kollegor emellan tas upp av Carless (2004) och sett till denna del, kan Dagmars beskrivning inte 
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betraktas som att sådant stödjande återfinns på Delta. Dock menar David att det finns 

motsättningar mellan skiften och att baktalande av kollegor är tydligt, vilket även Dagmar tar upp 

och även här framgår att den stödjande naturen inte går att finna på Delta. Sett till skiften 

individuellt, skulle därför kommunikationen kunna beskrivas som god, men totalt sett framstår 

kommunikationen mellan anställda och särskilt den stödjande delen av kommunikationen som 

bristfällig. Kopplat till Chen et al. (2007) resonemang, skulle därför den totala gruppen 

förmodligen inte ses som empowered, då kommunikationen ses som något ansträngd.  

 

Uppskattning och erkännande 

 

Carless (2004) tar upp uppskattning och erkännande som en del av det psykologiska klimatet och 

David påpekar att förändringen på Delta, där nya chefer kommit in på flera nivåer, lett till att han 

får mer feedback, vilket han säger sig uppskatta och motiveras av. Även Dagmar menar att 

feedbacken är oerhört uppskattad hos både sig själv, men hon säger också att de andra verkar 

uppskatta det och följande citat illustrerar, enligt författarna, att Dagmar föredrar feedback 

snarare än konkreta belöningar: 

 

”Jag vet inte hur många år man har sagt att istället för att få en tårta så hade folk uppskattat att 

istället få feedbacken att man gjort något bra. Detta ökar ju självkänslan.‖ Dagmar (Personlig 

kommunikation, 14-04-24). 

 

Huruvida självkänslan är samma sak som en ökad känsla av kompetens, vilket Seibert et al. 

(2011) kopplar samman med återkoppling, är inte helt säkert, men respondenterna på Delta 

uttrycker i alla fall en tydlig önskan om just uppskattning och erkännande. David påpekar också 

att han inte bara vill ha positiv återkoppling, utan även negativ, ifall han gjort något dåligt och 

måste förbättra något.  

 

Utvecklingsmöjligheter  

 

När det gäller möjligheter att utvecklas och klättra inom Delta, ger både David och Dagmar 

intryck av att detta är svårt och nästan omöjligt. David säger dock att han troligtvis byter jobb om 

han kommer till insikten att det är omöjligt att kompetensutvecklas och klättra. När det gäller 

Hart et al. (2000) och Carless (2004) sätt att inkludera utvecklingsmöjligheter i psykologiskt 

klimat, kan David och Dagmars beskrivningar av Delta ses som negativa ur detta perspektiv. Alla 

respondenter på Delta säger sig dock ha varierande arbetsuppgifter, vilket uppfattas som bra och 

Seibert et al. (2011) kopplar även utmanande arbetsuppgifter till de fyra kognitionerna. Huruvida 

arbetsuppgifterna är utmanande framgår inte tydligt utifrån respondenternas svar, men Dagmar 

säger också att vissa av uppgifterna är oerhört monotona och därför är det svårt att se hur dessa 

kan ses som utmanande ur Seibert et al. (2011) perspektiv. 

 

Trots att de inte ser några stora utvecklingsmöjligheter, menar David och Dagmar att de kan se 

sig själv på delta om tio år och sådan vilja att stanna kvar på sin arbetsplats kopplar Avey et al. 

(2008) och Harris et al. (2009) till hög nivå av PE. Sådan hög nivå överensstämmer också relativt 

väl med vad Dagmar och David angett i frågeformuläret, men kanske inte riktigt vad som 

framkommit i intervjuerna, då båda menar att de inte alltid ser fram emot att gå till jobbet och 

inte alltid tycker att det är så kul. Detta kan kopplas till Aryee och Chens (2006) och  Carless 

(2004) resonemang att individer med hög nivå av PE känner större jobbtillfredsställelse, men 
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samtidigt påpekar Carless (2004) att en negativ inställning inte har någon större påverkan på PE. 

Huruvida det är en negativ inställning från David och Dagmar som kommer fram eller om de inte 

riktigt känner sig tillfredsställda är svårt att avgöra, men författarna upplever här att 

respondenterna är mer benägna att vara mindre tillfredsställda, snarare än bara negativt inställda.  

 

Överensstämmande mål 

 

Samtliga tre respondenter menar att organisationens mål är tydliga för dem, men både Dagmar 

och David menar att dessa inte betyder så mycket för dem i det dagliga arbetet. Här menar 

Carless (2004) att individuella mål bör överensstämma med organisationens mål, vilket inte 

verkar vara fallet hos Dagmar och David på Delta. Daniella uttrycker dock att hon försöker ta 

beslut som gagnar organisationen och att hon ser alla på företaget som ett kollektiv med ett 

gemensamt mål, vilket stämmer överens med Carless (2004) målöverensstämmande. Samtliga 

respondenter anger dock att de vet vad Deltas mål är och hur det går för företaget, vilket Spreitzer 

(1995) tar upp som viktiga faktorer när det gäller förekomsten av hög nivå av PE. 

 

Ingen av respondenterna uttrycker heller något som typiskt för Delta som organisation, men 

Daniella menar att alla organisationer har en organisationskultur och således något typiskt för 

dem. David tycker att Delta karakteriseras av ‖kaos‖. När det gäller organisationskultur och om 

Daniella har uppmärksammat något som ‖sitter i väggarna‖, säger hon: 

 

”Det är talesätt med att det sitter i väggarna och kulturen kan man ändra på, men det krävs 

insatser för att göra detta.” Daniella (Personlig kommunikation, 2014-04-24) 

 

När det gäller en gemensam uppfattning, menar Seibert et al. (2004) att organisationer med delad 

uppfattning kring hur principer, struktur och praktik används för att nå ett empowering klimat, 

präglar just ett sådant klimat.  En sådan gemensam uppfattning tycks inte att finna på Delta. 

 

5.3.3 LMX  

 

När det gäller relationen mellan ledare och anställd, menar både Dagmar och David att de känner 

att de får chansen att uttrycka sina åsikter gentemot sina chefer och även att de är lätta att prata 

med. Båda anger också att de har förtroende för Daniella, som är deras närmaste chef och 

samtidigt menar Daniella att hon kan komma och diskutera med sina underställda, vilket tyder på 

en god nivå av LMX (Chen et al., 2007; Aryee & Chen, 2006). Daniella säger sig också se inslag 

av att de anställda vill prestera väl och vara med och påverka, vilket Bartram och Casimir (2007) 

kopplar till att anställda måste känna tilltro till sin chef för att göra. David och Dagmars resultat 

från frågeformuläret gällande kognitionerna påvisar relativt höga siffror gällande dessa och både 

Chen (2006) och Ergeneli et al. (2007) menar att LMX och tilltro till sin chef är kopplade till högt 

uppfattade nivåer av kognitionerna. Även Ergeneli et al. (2007) resonemang kring att 

ansvarstagande ledare står bakom sina anställda under svåra tider, syns på Delta, då David menar 

att Daniella är lätt att prata och dela saker med, när David känner att något är jobbigt eller svårt. 

Sedermera tordes relationen mellan ledare och anställda på Delta vara av god karaktär, både i 

form av informationsdelning och förtroende och i båda riktningar.  Just informationsdelningen 

relateras, av Siegall och Gardner (2000), till kognitionen kompetens, där både David och Dagmar 

upplever höga nivåer. Daniella menar att hennes korta tid på företaget gör att hon känner att hon 
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inte riktigt kan så mycket som hon önskar än, vilket också reflekteras i hennes uppfattning av 

kompetens. Det som dock tycks vara negativt ur ett LMX-hänseende, är att det, enligt Dagmar, 

inte sker något direkt utbyte i vardagen mellan chefer och anställda och därför ser författarna att 

LMX-nivån inte bör betraktas som hög inom Delta.  

 

5.3.4 Allmänna relationer  

 

Samarbetekompetens och överbryggning av sociala indelningar 

 

Relationerna, ur ett allmänt perspektiv, beskrivs som goda på Delta, av samtliga tre respondenter. 

När de frågas lite mer specifikt hur det fungerar arbetarna emellan, menar dock både David och 

Dagmar att det pratas väldigt mycket bakom ryggarna på varandra och främst skiften emellan. 

Dagmar tar även upp att tjänstemän och produktionsarbetarna är tämligen uppdelade och när det 

gäller grupperingarna menar David att lite görs från företagets håll för att motverka dessa. 

Daniella menar dock, men påpekar samtidigt sin korta tid på Delta, att möten och vissa 

teambuildingsaktiviteter anordnas för att sammanföra dessa grupper. Sett till Christens (2012)  

komponent av relationer kopplat till PE, där överbryggning av sociala indelningar bör göras, 

saknas detta på Delta, vilket också avspeglar sig i att det finns tydliga uppdelningar. Samarbetet 

på respektive skift upplevs som fungerande, vilket även det är en komponent av Christens (2012) 

relationsempowerment, men att just samarbetskompetensen sträcker sig till gränsen för varje skift 

och sedermera hämmas den totala kompetensen av uppdelningen,  enligt David och Dagmars 

beskrivningar. Negativ inställning mellan anställda och avdelningar kopplas även negativt till 

empowerment av Quinn och Spreitzer (1997). Daniella ser att det finns vissa hinder kring 

relationerna och att alla inte riktigt ser till organisationens bästa och menar att hon gärna vill 

bryta ner sådan konkurrenssituationer, vilket skulle kunna ses som en aktivitet under Christens 

(2012) övebryggning av sociala indelningar-faktor. Att nå ett bättre samarbete, kopplar Siegall 

och Gardner (2000) till kognitionen mening,  som å andra sidan upplevs som relativt hög av både 

David och Dagmar. I det här fallet anser därför författarna att Sigegall och Gardners (2000) 

koppling mellan teamwork och mening inte visar sig. 

 

Underlättande av andras empowerment och nätverksmobilisering  

 

Christens (2012) relationskomponenter gällande underlättande av andras empowerment och 

nätverksmobilisering, där en samlad gemenskap och hjälpa andra, verkar även de vara av 

bristande karaktär på Delta. Dagmar beskriver gemenskapen som bristande och David berättar att 

varje person jobbar för sig i det dagliga arbetet på grund av högt tryck, vilket talar om att lite görs 

för att hjälpa varandra, i den mening som Christens (2012) föreslår. Daniellas beskrivningar av 

hur möten används för att få individerna på Delta att arbeta efter samma mål, skulle kunna 

kopplas till Christens (2012) nätverksmobilisering, men då Dagmar och David inte upplever att 

så är fallet, kan aktiviteterna inte ses som framgångsrika när det gäller relationsbiten. David och 

hans skift kan dock ses som uppfyllande i Christens (2012) nätverksmobiliseringsfaktor, då de 

faktiskt försöker att förbättra sin situation genom att försöka skapa en bättre gemenskap på 

skiftet. Kopplat till uppfattade nivåer av kognitioner, kan det också ses att David är den som 

redovisar högst nivåer av dessa. Spekulativt skulle detta kunna kopplas till att han är mer 

relationsempowered, vilket Christens (2012) kopplar till att sådana individer i större grad ägnar 

sig åt bland annat nätverksmobilisering och underlättande av andras empowerment. 
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Vidareförandet av arv 

 

Att föra vidare arv, när det gäller Deltas värderingar, görs när en ny individ börjar på företaget, 

enligt samtliga respondenter. Christens (2012) menar att detta är en investering som bör göras 

från någon erfaren och på ett bra sätt till sin efterträdare och som dessutom är positiv för både 

den lärande och den som blir upplärd. Kriterierna för vem som ska lära ut är inte riktigt klara på 

Delta, men Daniella berättar att hon precis börjat sätta sig in i detta och att det existerar planer, 

men inte hur de fungerar. David berättar också att han haft ansvar för upplärning under några år, 

men att han inte vill ha det längre, för att det är tråkigt och tar tid. Just den inställningen från 

David talar emot Christens (2012) ömsesidiga positiva aspekt av ett sådant upplärande.  

 

5.3.5. Signifikativt för Delta 

 

Utifrån presenterad analys, har författarna identifierat några tydliga saker, som kommer att tas 

upp i mellanfallsanalysen. Det första är att uppfattningarna gällande arbetsplatsen är väl 

överensstämmande respondenterna emellan, när det gäller vad som framkommit under 

intervjuerna. Dock skiljer sig uppfattningen av kognitionerna när det gäller frågeformuläret och 

gällande Daniella, tas det i beaktande att hon själv nämnt att hennes siffror påverkats av hennes 

korta tid på arbetsplatsen och att de troligtvis varit högre om hon tillfrågats om några månader.  

 

Relationerna mellan ledare och anställda verkar, enligt respondenternas beskrivningar, bättre än 

relationen mellan anställda, trots att det finns en uttalad kultur där chefer är chefer och arbetare är 

arbetare. Att relationerna mellan de anställda är något bristfälliga verkar också vara något som är 

tydligt för respondenterna, även om Daniella inte verkar se det lika tydligt, men ändå utförs inga 

tydliga åtgärder för att förbättra dessa i dagsläget.  

 

Tydligt är också att de anställda verkar påverkas negativt av stressen och det Daniella kallar den 

tuffa miljön, vilket hon också tror sig ha vissa lösningar till att kunna motverka. 

 

 

 

5.4 Inomfallsanalys- Epsilon 
 

5.4.1 Arbetsplatskarakteristiska faktorer 

 

Strukturen på Epsilon är under förändring, om än bara på ett överskådligt plan. Under den 

närmsta tiden kommer förändringar att ske som påverkar verksamhetens utseende och 

individernas ansvarsområden. När individerna uttalar sig verkar det dock som att förändringarna 

har kommit en bra bit på vägen. Dust et al. (2014) menar att den organiska strukturen på 

verksamheter är passande under hektiska miljöer under förändring, då arbetsroller inte är särskilt 

definierade och individer tillåts att tänka själva. Målet med förändringarna är att få individen att 

våga tänka själva under ansvar, enligt Ernst. Sedermera bör organisationsstrukturen, enligt Dust 
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et al. (2014), vara åt det organiska hållet för att optimera verksamheten. Epsilon är i dagsläget en 

organisation med tydliga ansvarsområden, det är även explicit vilken roll varje ledare har och 

deras ansvarsområden, vilket karakteriserar en mekanisk strukturerad organisation (Burns & 

Stalker, 1994). Kommunikationen mellan medarbetare och ledare är även formaliserad, då den 

sker främst vertikalt, vilket även det tyder på den mekaniska strukturen (Burns & Stalker, 1994), 

vilket också kopplas an till att medarbetarna ska vara medvetna om vilka frågor som går till 

vilken individ. Formaliseringen sker i den grad att kommunikationskontrakt upprättas. Det här 

tillvägagångssättet är mycket likt den mekaniska strukturen, där kommunikationen följer de 

hierarkiska nivåerna och arbetsroller har ett tydligt ansvar. (Quinn & Spreitzer, 1997). Samtidigt 

vill kontorschefen ha en organisation som fungerar informellt, speciellt med syfte på 

medarbetarna som istället skall kommunicera informellt och undvika mejlkontakt.  

 

Inom Epsilon, tycks både den mekaniska och organiska strukturen finnas i organisationen, vilket 

både kan uppfattas som både positivt och negativt för medarbetarna (Dust et al., 2014; Quinn & 

Spreitzer, 1997). På Epsilon har förändringen som skett uppfattats som positivt, då Emelies 

uppfattning av den hierarkiska uppdelningen är god. Förändringen bör också betraktas som en 

förändring mot en mer organisk struktur, även om organisationen redan betraktas som sådan i 

vissa avseenden och således tordes detta kopplas positivt till uppfattningen av PE (Dust et al., 

2014; Quinn & Spreitzer, 1997).  

5.4.2 Psykologiskt klimat 

 

Rollfördelning 

 

Rollfördelning är mycket tydlig på Epsilon, både utifrån ansvarsuppgifter och i relationerna till 

varandra, vilket Carless (2004) kopplar till psykologiskt klimat. Tanken är även att i framtiden ha 

mindre definierade roller för att få individer att tänka själva, berättar Ernst. Enligt Seibert et al. 

(2011) är det positivt för individer med konkreta roller, då de ser en meningsfullhet med 

arbetsuppgifterna. Enligt det Emelie redovisar gällande kognitionerna,  kan detta ses ha stor 

effekt, då hon ser en mycket tydlig mening med arbetet hon gör eftersom meningskognitionen är 

mycket hög. Medarbetarna har en möjlighet att byta roller för att variera arbetet på Epsilon. Det 

är vikigt för empowerment hur individen upplever sin roll i organisationer, vilket kan förstärkas 

av att individer får mer ansvar (Spreitzer, 1995). Ernst menar att mer abstrakta roller skall 

förstärka medarbetarens relation till målen, vilket talar emot Seibert et al. (2011) resonemang.  

 

Stödjande Ledarskap 

 

När det gäller ledarskap försöker Ernst stötta gruppcheferna, som i sin tur stödjer medarbetarna i 

det dagliga arbetet. Således är det möjligt att det finns ett stödjande ledarskap på Epsilon 

(Carless, 2004), och en förutsättning för PE (Houghton & Yoho, 2005). Författarna kan här 

endast förlita sig på Emelies beskrivning av gruppchefernas ledarskap.  Medarbetarna på Epsilon 

anser sig även stödda av cheferna, enligt Emelie. En sådan uppfattning kan också kopplas till att 

det stödjande ledarskapet är av positiv karaktär, kopplat till upplevelser av PE (Carless, 2004) 

och således en möjlig förklaring till högt uppfattade nivåer av PE och dess kognitioner från 

Emelies sida.  

 

Delaktigt beslutsfattande 
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Ett delaktigt beslutsfattande, där anställdas åsikter beaktas vid beslut, är relaterat till PE (Arnold 

et al., 2000). På Epsilon sker ofta diskussioner mellan ledare, och beslut tas, vilket är positivt 

kopplat till det psykologiska klimatet kopplat till PE, enligt Carless (2004). Sedermera är det en 

ständig vägning av vad som bör tas upp med medarbetarna på Epsilon. Ur perspektivet från 

medarbetarna kan de påverka i en tillfredställande grad, vilket är Emelies bild. Utifrån 

kognitionen påverkan, anser hon sig även kunna påverka i högre grad än vad Ernst upplever. 

Sedermera uppnår organisationen fördelarna från att involvera medarbetarna i denna process, 

vilket leder till en högre kvalitet i arbetet (Spreitzer, 2008). Det går dock inte att ignorera den 

hierarkiska kulturen som fortfarande existerar i organisationen, enligt kontorschefen. Han menar 

även att denna kultur fortfarande sitter i väggarna och hos en del medarbetare. Ur Ernst och 

Emelies perspektiv har detta förändrats i större utsträckning, men det finns fortfarande utrymme 

för förbättring gällande denna punkt, vilket kan förklara varför Ernst och Emelie uppfattar lägre 

nivåer av kognitionerna påverkan och självbestämmande.  

 

Kommunikation mellan anställda 

 

Kommunikationsflödet mellan anställda är mycket fritt på Epsilon, vilket är en är en fördel för att 

höja nivån av PE (Dust et al., 2014). Organisationen består av olika avdelningar med 

kompetenser som varierar. Kommunikationen mellan medarbetare är mycket viktig för PE 

(Christens, 2012), vilket också Carless (2004) kopplar till det psykologiska klimatet och att 

kvaliteten på kommunikationen mellan anställda ska vara så hög som möjligt. Även Quinn och 

Spreitzer (1997) menar att samarbetet mellan medarbetare gör att PE sprider sig i organisationer. 

Ur Emelies perspektiv fungerar detta bra, då det endast ses som positivt att söka hjälp bland sina 

kollegor istället för att fråga chefen. Som ledare ser Ernst tydligare att det existerar blandad 

rivalitet mellan medarbetarna och avdelningarna som påverkar kommunikationen, det här är 

negativt för PE då medarbetarna bör se sunt på sina relationerna som existerar i organisationerna 

(Greasly et al., 2008).  Av framkommen data, är det därför svårt att bedöma huruvida 

kommunikationen mellan anställda är av god kvalitet eller inte på Epsilon. 

 

Utvecklingsmöjligheter, uppskattning och erkännande 

 

Medarbetarna i organisationen får feedback från gruppcheferna på individuella samtal. Sedermera 

deltar inte kontorschefen i dessa samtal. Centralt är att individerna får någon form av 

uppskattning och från ledare, då det kan höja framtida prestationer (Seibert et al., 2011). 

Problemet är att med masshantering av ärenden, som organisationen är sysselsatt med, kan det 

vara svårt att upptäcka de individuella prestationerna. Förändringarna som sker i organisationen, 

där ett ägandeskap införskaffas, är att individuella prestationer skall synas mer. Chen et al. (2007) 

hävdar att en större närhet till ledaren är positivt för medarbetare och istället för att endast 

kommunicera via gruppcheferna skulle det sedermera vara positivt för medarbetarna på Epsilon 

att interagera med kontorschefen och gå ifrån den tydliga rollindelningen som organisationen 

upprättat. Trots att avståndet är stort till kontorschefen, anser Emelie att medarbetarna blir 

uppmärksammande vid bra prestationer, vilket Carless (2004) kopplar till det psykologiska 

klimatet och att uppskattande och erkännande är positivt. 

 

Utvecklingsmöjligheterna på Epsilon är positiva för medarbetarna, enligt Emelie, som menar att 

det går att avancera inom organisationen om så önskas. Ett sådant klimat ses som positivt ur ett 
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PE- perspektiv, då Carless (2004) menar att ett gott psykologiskt klimat innefattar att 

kompetensmässig utveckling stödjs, vilket tycks vara fallet på Epsilon. Det är dock inte alla som 

vill utvecklas inom organisationen, vilket tyder på att individer inte är empowered då nya 

utmaningar inte omfamnas (Quinn & Spreitzer, 1997).  

 

Överensstämmande mål 

 

Ett av målen med den nya inriktningen för verksamheten är att medarbetarna skall känna för sina 

arbetsuppgifter på ett bättre sätt. Carless (2004) menar att om medarbetare kan relatera till 

organisatoriska mål gör de ett bättre arbete. På Emelie har omstruktureringen redan gjort skillnad 

då de människor hon hjälper i sitt arbete motiverar henne. Det kan relateras till 

meningskognitionen att medarbetare vet vad det arbetar för, vilket överrensstämmer med Emelies 

höga nivå på denna kognition. Att tillägga är även att medarbetarna får vara med att påverka 

måluppsättningen, vilket är positivt då det hjälper medarbetarna att relatera till målen (Spreitzer, 

1995). Överrensstämmelsen av mål mellan Emelie och organisationen kan därmed konstateras ha 

liknande mål, vilken Menon (2001) kopplar till ledningen. Den förändring som skett har 

sedermera haft en positiv effekt för PE utifrån medarbetares omsorg för arbete.  

5.4.3 LMX 

 

Utifrån relationen mellan Ernst och Emelie existerar ingen hög grad av LMX, då dessa parter 

endast interagerar med varandra varannan vecka, på formella möten. I det vardagliga arbetet finns 

inte Ernst som stöttning utan han har separata uppgifter. Således är det svårt att arbeta efter hans 

förväntningar, vilket tyder på en låg grad av LMX, vilket är negativt för PE (Chen & Klimoski, 

2003). LMX kan även infinna sig om relationen till ledaren är av god karaktär, vilket är fallet på 

Epsilon (Chen et al., 2003). Hög nivå av LMX tyder även på att förtroendet mellan ledare och 

anställda är högt (Bartram & Casimir, 2007). Både ledare och medarbetare upplever att det 

ömsesidiga förtroendet är högt på Epsilon.  

 

Ernst menar även att hur medarbetarna och gruppcheferna ser på sina relationer påverkas av 

myndighetens storlek, då möjligheterna för den enskilde att påverka är större i en mindre 

verksamhet. Det här speglar nivån av kognitionen påverkan, som är högre för Emelie än Ernst. 

Ernst påstår dock att han har stor påverkan på det som händer på arbetsplatsen, men att det finns 

ramar som individerna måste följa. Enligt Spreitzer (1995) upplever empowered ledare att de är 

inflytelserika, vilket även internaliseras av de anställda. Även Siegall och Gardner (2000) hävdar 

att ledaren är involverad i processen att få individer att känna påverkan.  

5.4.4 Allmänna relationer 

 

Generella relationer på Epsilon är positivt upplevda av både Ernst och Emelie och samarbetet 

mellan individer är av hög kvalitet. 

 

Samarbetskompetens 

 

Enligt Christens (2012) är samarbetskompetensen en viktig förutsättning för PE. 

Samarbetskompetensen är dock hög på arbetsplatsen, då de formella indelningarna av 

verksamheten inte påvisar skillnader i samarbete. Som Siegall och Gardner (2000) menar, är 
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sådant teamwork relaterat till PE och kognitionerna mening och påverkan, som Emelie påvisar 

höga nivåer av.  

 

Överbryggning av sociala indelningar 

 

Det existerar även sociala indelningar i verksamheten, som Emelie anser överbryggs av att 

individerna försöker komma närmare varandra rent privat. Hon anser dock inte att indelningar 

existerar i större utsträckning, men att det krävs arbete för att motverka indelningarna, vilket 

överstämmer med Christens (2012) resonemang att sociala indelningar måste beaktas. Dock, av 

Christens (2012) resonemang att döma, fungerar de sociala indelningarna väl när avdelningar 

utan problem kan arbeta tillsammans, vilket är fallet på Epsilon. Det tycks heller inte föreligga 

någon uppenbar konflikt mellan avdelningarna, vilket Quinn och Spreitzer (1997) kopplar som 

negativt till ett empowering klimat. 

 

Underlättande av andras empowerment och nätverksmobilisering 

 

När det gäller underlättande av andras empowerment hävdar Ernst att möjligheten att påverka kan 

leda till att individer arbetar för sina egna intressen. Enligt Christens (2012) sprider sig inte 

empowerment i organisationer om medarbetarna inte visar omtanke för varandra, vilket inte är 

fallet från vissa medarbetare, enligt Ernst.  Emelie lämnas oberörd i sammanhang som berör 

konkurrens, vilket författarna relaterar till att en önskan att konkurrera inte finns. Enligt Chen och 

Klimoski (2003) är det vikigt i situationer när medarbetare inte arbetar efter organisatoriska mål, 

att få dem att internalisera ledarens förväntningar. Arbetet, att döma av Emelie, har gått mycket 

bra, då hon på ett personligt sätt relaterar till målen organisationen satt upp.  

 

Nätverksmobiliseringar där individer tar steg för att närma sig varandra sker, men är, enligt 

utsago, inte övertygande på Epsilon. Just närmanden och att upprätta empowermentkänslor inom 

grupper, där individer verkar, är positivt för PE, enligt Christens (2012), men kan därför inte ses 

som tydliga inom Epsilon.   

 

 

Vidareförandet av arv 

 

Vidareförandet av arv är en av Christens (2012) relationskomponenter och handlar om utbytet av 

kunskap och information, samt mottagandet av nya medarbetare. Organisationen har en 

väluttänkt strategi gällande nya medarbetare och att få dem implementerade i arbetet så fort som 

möjligt. Även informationsutbytet upplevs som positivt, vilket tyder på att den här 

relationskomponenten frambringar PE i organisationen (Arnold et al., 2000; Spreitzer, 1995).  

 

Ur medarbetarnas perspektiv finns det ingenting som hindrar empowerment på Epsilon, vilket är 

viktigt enligt Greasly et al. (2008). Snarare är det centralt för medarbetarna att känna att 

empowerment förespråkas av organisationen (Quinn & Spreitzer, 1997). Av de fyra 

kognitionerna att döma påvisar Emelie en högre nivå av PE än Ernst, vilket talar emot Maynards 

et al. (2012) teori att individer med högre positioner upplever högre nivå av PE. De höga 

siffrorna kan dock förklaras av relationen till ledare upplevs som positiva av Emelie (Scandura & 

Pellegrini, 2008; Maynard et al., 2012).  

 



81 
 

Ernst står dock inte för alla de fem ledarskapsbeteenden som är relaterade till empowerment 

(Arnold et al., 2000). Enligt Fong och Snape (2013) innebär ett sådant ledarskap att beslutsrätt 

delegeras ned i organisationen, samt att ledaren interagerar med underställda i arbetet. Någon 

interaktion står Ernst inte för i någon större utsträckning, utan den står gruppcheferna för.  

5.4.5 Signifikativt för Epsilon 

 

Utmärkande på Epsilon var att Emelies nivå av PE faktiskt är högre än Ernst, samt att de 

förändringsarbeten som organisationen startat verkligen har gjort effekt till det bättre, ur ett PE-

perspektiv. Faktum är att Emelie som medarbetare satte 21/21 på meningskognitionen, vilket var 

ett mål med förändringarna i verksamheten; att arbete skulle tas ned på en nivå där medarbetarna 

kunde relatera till arbetet och känna ett ägandeansvar. Ur kognitionssynpunkt utmärkte sig även 

Ernst och den påverkan han upplevde på verksamheten, som enligt Spreitzers (1995) skala var 

mindre än Emelies. I ledarskapet är det intressant att Ernst har valt att använda sig av 

gruppcheferna som en utgångspunkt för medarbetarna i vardagen, trots att organisationen endast 

har 150 anställda. För PE är det viktigt att ledaren utbyter kunskap och information i vardagen 

(Chen et al., 2007; Aryee & Chen, 2006). Interaktionen med andra medarbetare visade på helt 

annat flöde av information, då det var informellt, utan hinder samt även ett kompletterande av 

varandras kunskap, vilket är signifikativt för PE (Christens (2012).  
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5.5 Mellanfallsanalys 
I tabell 6 nedan, presenterar författarna de karakteristiska delarna som funnits i 

inomfallsanalyserna och nedan analyseras också likheter och skillnader mellan respektive 

organisation. I tabellen presenteras alltså främst de delar som författarna upplevt som tydligast 

för respektive organisation och dessa diskuteras och jämförs mellan två organisationer åt gången i 

form av likheter och skillnader nedan. Denna uppdelning görs för att undvika förvirring gällande 

de olika organisationerna och deras karaktärsdrag för läsaren. 
 

Tabell 6. Mellanfallstabell 

 Alfa 

(Privat) 

Beta 

(Offentlig) 

Delta 

(Privat) 

 

Epsilon 

(Offentlig) 

Totalnivå 

och 

procentande

l av max 

230/252 

92% 

124/168 

74% 

 

202/252 

80% 

 

146/168 

87% 

Högst 

uppfattad 

kognition , 

maxnivå 

och 

procentande

l av max 

Mening 

(60/63, 95%) 

Kompetens 

(38/42, 90%) 

Mening 

(55/63, 87%) 

 

Kompetens 

(39/42, 93%) 

Lägst 

uppfattad 

kognition, 

maxnivå 

och 

procentande

l av max 

Självbestämmande 

(54/63, 86%) 

 

Påverkan 

(20/42, 48%) 

Påverkan 

(46/63, 73%) 

Självbestämmande 

(34/42, 81%) 
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Arbetskarak

teristiska 

faktorer 

 Främst organisk 

struktur 

 Omtanke för 

anställda 

 Tydliga och breda 

roller 

  Mindre hierarkisk 

tydlighet 

 Främst mekanisk 

struktur 

 Belöningssystem 

 Tydlig hierarkisk 

ordning 

 Främst mekanisk 

struktur 

 Tuff miljö, upplevd 

stress 

 

 Främst mekanisk 

struktur i dagsläget, 

men går mot organisk 

 Tydlig hierarkisk 

ordning 

 

Psykologisk

t klimat 
 Hög 

akademikertäthet 

 Stödjande 

ledarskap 

 Delaktigt 

beslutsfattande  

 Överensstämmand

e mål 

 Utvecklingsmöjlig

het 

  

 Bristande 

kommunikation 

mellan anställda 

 Hög 

akademikertäthet 

 Utvecklingsmöjlig

het 

 Centraliserat 

beslutsfattande 

 

 Små 

utvecklingsmöjlighete

r 

 Bristande 

kommunikation 

mellan anställda 

 Stödjande ledarskap 

 Tydlig förbättring 

gällande uppskattning 

och erkännande 

 

 Utvecklingsmöjlighet

er 

 Bra återkoppling 

gällande uppskattning 

och erkännande 

 Tydlig rollfördelning 

LMX  Hög nivå av LMX 

 Öppenhet mellan 

ledare och 

medarbetare 

 Ömsesidigt 

förtroende och 

respekt 

 

 Ingen tydligt hög 

nivå av LMX 

 Mellanchef som 

förmedlare 

 Förespråkar 

öppenhet 

 Knappt vardagligt 

utbyte av 

information och 

kunskap 

 Förtroende i 

delegering av 

arbetsuppgifter 

 

 

 Ingen tydligt hög nivå 

av LMX 

 Öppenhet mellan 

ledare och 

medarbetare 

 Stort förtroende för 

varandra 

 

 

 Ingen tydligt hög nivå 

av LMX 

 Mellanchef som 

förmedlare 

 Ömsesidigt förtroende 

 

 

Allmänna 

relationer 
 Låg utbredning av 

vardagligt 

samarbete 

 Öppet 

samarbetsklimat 

 Genomarbetad 

inslussningsproces

s 

 God relation till 

organisationen 

 Låg utbredning av 

vardagligt 

samarbete 

 Slutet 

samarbetsklimat 

 Inget uppenbart 

underlättande av 

andras 

empowerment 

 

 Uppdelning mellan 

tjänstemän och 

produktionasrbetare 

och mellan skiften 

 Samarbetskompetens 

endast inom skiften 

 Befintlig 

inslussningsprocess 

 Mindre god relation 

till organisationen 

 Hög utbredning av 

vardagligt samarbete 

 Öppet 

samarbetsklimat 

 Uppskattad 

inslussningsprocess 
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5.5.1 Likheter 

 

Alfa-Beta 

 

När det gäller likheterna mellan Alfa och Beta återfinns en likhet i akademikertätheten inom 

organisationerna och just hög utbildningsnivå tordes vara positivt relaterat med nivån av PE, 

enligt Spreitzer (1996). Dock ser författarna tydlig skillnad i nivån av PE mellan Alfa och Beta, 

vilket gör att resonemanget från Seibert et al. (2011), som gör gällande att det inte finns en 

signifikant relation mellan PE och utbildningsnivå, är ett rimligare antagande.   

 

Den andra likheten mellan Alfa och Beta är utvecklingsmöjligheten som beskrivs. Inom Alfa 

beskrivs det hur individer får chansen att lära sig olika uppgifter och det mesta tänkbara inom 

organisationens område, medan dessa möjligheter på Beta främst handlar om att Beta erbjuder 

vidareutbildningar. Båda dessa organisationer faller därför under Carless (2004) faktor gällande 

ett positivt klimat för utvecklingsmöjlighet, vilket också tordes positivt för PE och som vid 

intervjuerna också uppfattats som positivt bland respondenterna.  

 

Alfa- Delta  

 

Alfa och Delta, som är de privata organisationerna i den här studien, påvisar högst uppfattade 

nivåer gällande kognitionen mening. Just meningskognitionen är också den kognition som 

benämns som den bärande kognitionen (Spreitzer et al., 1997), då den är relaterad till alla 

arbetskontextuella faktorer (Siegall & Gardner, 2000). Dock är uppfattad nivå av mening, men 

också de två nästkommande kognitionerna uppfattas högre på Alfa än nivån av mening på Delta, 

så generellt är uppfattningen gällande kognitionerna högre på Alfa. 

 

Även stödjande ledarskap återfinns i Alfa och Delta, där respektive ledare kan kopplas till de fem 

beteendena som Arnold et al. (2000) kopplar till ledning av empowered arbetsstyrka. Trots 

likheterna i denna typ av stödjande ledarskap, uppvisar respondenterna från organisationerna 

relativt stora skillnader i uppfattad nivå av PE-kognitionerna, vilket gör att denna faktor inte bör 

ses som ensam förklaring till nivån av PE. 

 

 

Alfa- Epsilon 

 

Organisationerna Alfa och Epsilon är, enligt författarna, lika i ett flertal hänseenden. Första 

likheten återfinns i kognitionen som uppfattas som lägst inom båda dessa, vilken är 

självbestämmande. Den här kognitionen kopplas främst till kommunikation med ledare och 

delaktighet kring prestationer (Siegall & Gardner, 2000), vilka är två faktorer som inte uppfattas 

som anmärkningsvärt dåliga i varken Alfa eller Epsilon. Detta kan förklaras med att nivåerna 

kring dessa kognitionerna fortfarande uppfattades som höga, med 81 respektive 86% av maxnivå 

i frågeformuläret. De högt uppfattade nivåerna av PE återfinns också i redovisade totalnivå, där 

respondenterna på Alfa och Epsilon rapporterar högst respektive näst högst totalnivåer, vilket 

tyder på att dessa två organisationer är de mest empowered i den här studien. 
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Respondenterna på både Alfa och Epsilon pratar om att det är möjligt att fråga och be sina 

kollegor om hjälp, vilket tyder på öppet samarbetsklimat, vilket Christens (2012) kopplar till 

relationskomponenten av PE. Sedermera är detta också en faktor som kan ses som förklarande till 

de höga nivåerna av PE i just dessa två organisationer. Denna likhet kopplar författarna också till 

öppenhet och förtroende som var ytterligare en likhet mellan Alfa och Epsilon. 

 

Ytterligare en likhet är utvecklingsmöjligheten som tycks finnas inom Alfa och Epsilon. Att 

kunna utvecklas både karriär- och kompetensmässigt är kopplat till ett psykologiskt klimat som är 

positivt för PE (Carless, 2004). Detta skulle därför kunna vara en förklarande faktor till varför 

Alfa och Epsilon redovisar högst nivåer gällande uppfattningar av PE-kognitionerna. 

 

Alfa och Epsilon sägs också ha inslussningsprocesser, vilka beskrivs som genomtänkta och 

genomarbetade. Sådana processer kan kopplas till Christens (2012) relationskomponent av PE, 

som berör vidareförandet av arv och handlar om att föra vidare kunskap på ett hållbart sätt, vilket 

också beskrivs som positivt inte bara för den som tar del av arvet, men också den som vidareför 

detta arv.  

 

Beta- Delta 

 

Beta och Delta är, liksom Alfa och Epsilon, lika i avseendet att de uppvisar lägst värden gällande 

samma kognition. I dessa fall handlar det om påverkan. Siegall och Gardner (2000) kopplar ihop 

denna kognition till teamwork, vilket också kan kopplas till Beta och Delta, där 

kommunikationen mellan anställda beskrivs som bristfällig. Kommunikationen mellan anställda 

är en del av det psykologiska klimat som Carless (2004) relaterar till PE. Således skulle den 

bristfälliga kommunikationen mellan anställda kunna vara en förklarande faktor till varför dessa 

två organisationer också är de två, vars respondenter uppfattar lägst nivåer av PE-kognitionerna 

totalt,  kopplat till Spreitzers (1996) tolvitem-skala.  

 

En annan likhet mellan Beta och Delta är att de främst tycks tillämpa en mekanisk struktur, vilket 

inte är kopplat till en hög nivå av PE, enligt Dust et al. (2014). Dock ska det påpekas att Beta 

upplevs som mer hierarkisk än Delta, som beskrivs ha en något mer mixad struktur, än den 

tydliga mekaniska som finns på Beta. Då den mekaniska strukturen inte ses som positivt relaterad 

till PE varken av Dust et al. (2014) eller Quinn och Spreitzer (1997), tordes denna struktur 

rimligen kunna vara en bidragande faktor till att Beta och Delta uppvisar lägst uppfattade nivåer 

gällande PE-kognitionerna och även att Delta uppvisar högre än Beta, då Delta tycks ha en något 

mer mixad struktur. 

 

Varken Beta eller Delta uppvisar tydligt högkvalitativ LMX, vilket skulle kunna beskrivas av att 

Betas struktur och det vardagliga utbytet mellan tillfrågad ledare och medarebetare tycks vara 

icke-existerande, faktorer som vid högkvalitativ LMX tordes finnas (Chen et al., 2007 och Aryee 

& Chen, 2006). Just den uteblivna vardagliga utbytet mellan ledare och medarbetare gör att 

LMX-kvaliteten inte heller kan betraktas som högkvalitativ för Delta, vilket gör Beta och Delta 

lika i detta avseende. 

 

Beta- Epsilon 
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Beta och Epsilon, som är de offentliga organisationerna i den här studien, uppvisar likheter i hur 

organisationerna är hierarkiska, med tydliga nivåer och även en tydlig beslutsordning. Detta 

karakteriserar en mekanisk struktur, enligt Burns och Stalker (1994) och heller inte positivt ur ett 

PE-hänseende, enligt Dust et al. (2014). På Epsilon pågår, enligt respondenten i ledarposition, ett 

arbete gällande en omstrukturering mot en mer organisk struktur, vilket också märktes av 

medarbetarrespondenten. Ur detta perspektiv skulle Epsilon därför kunna betraktas ha en mixad 

struktur, vilket Quinn och Spreitzer (1997) relaterar till ett empowering klimat och således kunna 

förklara skillnaden i upplevda nivåer av PE-kognitionerna mellan Beta och Epsilon.  

 

När det gäller LMX och att nivån inte uppfattas som hög inom någon av dessa organisationerna, 

beror på den hierarkiska beslutsordningen, där en uttalad struktur gör att respondenterna från 

Beta och Epsilon knappt pratar med varandra i det vardagliga. Således kan kvaliteten på LMX 

inte riktigt bedömas, då respondenterna känner förtroende och kan dela information, men att 

delandet av information och kunskap inte sker i så stor utsträckning, vilket Chen et al., 2007 och 

Aryee & Chen, 2006 kopplar till högkvalitativt LMX.     

 

Resultaten från frågeformulären gör också gällande att kognitionen med högst uppfattade nivåer 

är kompetens. Just den här kognitionen kopplas främst till tillgång av information (Siegall & 

Gardner, 2000), vilket inte uppfattas som en likhet mellan dessa två organisationer och därför inte 

bör betraktas som den förklarande faktorn gällande kompetens som högst uppfattade kognition 

mellen Beta och Epsilon. 

 

Delta- Epsilon 

 

Likheter gällande strukturen mellan Delta och Epsilon, ligger i att den är främst mekanisk, men 

har inslag av organiska struktur och således ligga nära det Quinn och Spreitzer (1997) kallar 

mixad struktur och kopplar till ett gott empowering klimat.  

 

När det gäller uppskattning och erkännande, som Carless (2004) kopplar till ett psykologiskt 

klimat lämpat för PE, tycks detta fungera bra inom både Delta och Epsilon. Även om det upplevs 

som bättre på Epsilon, tycks denna punkt ha förbättrats på Delta sedan årskiftet 2013/2014 och 

uppskattas av respondenterna. Just uppskattningen  kring uppskattning och erkännande som 

respondenterna tycks visa, stödjer, i författarnas åsikt, Carless (2004) resonemang om att detta är 

en viktig faktor gällande uppfattningen av det psykologiska klimatet och sedermera även nivån av 

PE. 

 

Inom både organisationerna upplevs också ett ömsesidigt förtroende mellan ledare och 

medarbetare, i form av att uppgiftsdelegering från ledarens sida och att kunna anförtro sig och 

fråga om hjälp från medarbetarnas sida. Detta tyder på högkvalitativt LMX, enligt Scandura och 

Pellegrini (2008), men Epsilons struktur gör att LMX-kvaliteten inte framgår som högkvalitativt, 

medan den uteblivna interaktionen mellan ledare och medarbetare gör att LMX-kvaliteten på 

Delta inte heller kan betraktas som högkvalitativ.  
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5.5.2 Skillnader 
 

Alfa-Beta 

I form av tydliga skillnader, anser författarna att Alfa och Beta påvisar uppenbara skillnader i hur 

beslutsordningen ser ut inom organisationerna. På Alfa tycks respondenterna uppfatta stor frihet 

och bredd i arbetsuppgifter, där beslut kan tas snabbt och utan att gå genom flera personer och 

nivåer. På Beta tycks det istället som att beslut ska gå uppifrån och passera flera individer innan 

de når operativ nivå. Beslutsfattandet bör därmed ses som delaktigt respektive centraliserat i de 

båda organisationerna. Gällande delaktighet, menar Carless (2004) att det, ur ett PE-perspektiv, 

ses som positivt med delatkigt beslutsfattande, vilket därför bör ses som bättre på Alfa än på 

Beta. Denna skillnad i beslutsdelaktighet kan också kopplas till att Alfa påvisar högst nivå 

gällande uppfattning av PE-kognitionerna från frågeformulären, medan Beta redovisar lägst 

uppfattade nivå av de fyra tillfrågade organisationerna.  

 

Tydligheten av hierarki i organisationerna skiljde sedermera i hög grad. På Alfa har hierarkin en 

mindre betydelse och den beaktas inte i det vardagliga arbetet, medan i fallet Beta syns 

organisations nivåer tydligare. Då Beta är att betraktas som nästan mestadels mekanisk och Alfa 

som mestadels organisk, tordes Alfa vara bättre ur ett PE-hänseende, där Dust et al. (2014) 

förespråkar en organisk struktur i relation till PE. 

 

När det gäller utbytet av information i vardagen, finns det en markant skillnad i organisationerna. 

På Alfa är informationsflödet mer informellt mellan nivåer och även medarbetare, där utbytet av 

kunskap som kompletterar varandra är vanligt. Just utbytet av kunskap och information kopplas 

till LMX, vilket är en förstärkare av PE (Chen et al., 2007; Aryee & Chen, 2006) och således är 

Alfa att betrakta som mer lämpat för högre nivåer av PE. 

 

På Beta är kommunikationen mellan individer mer formell och sker mer sällan. Författarna vill 

också göra gällande att de upplevde tydliga skillnader gällande dessa två organisationer vid 

intervjutillfällena. 

 

Alfa-Delta 

 

Den stora skillnaden som återfinns mellan Alfa och Delta, återfinns i relationen inom 

organisationerna. På Alfa pratas det om öppenhet och att kunna prata med varandra, vilket 

författarna också uppfattade vid intervjutillfället, då respondenterna öppet kunde prata om och 

med varandra, men också om organisationen och deras tankar om den. På Delta gav två av 

respondenterna intrycket av att det förekommer mycket prat bakom ryggen på varandra, vilket 

också sägs påverka relationerna mellan skiften och skapa tydliga uppdelningar mellan dem. Både 

Christens (2012) och Quinn och Spreitzer (1997) menar att sociala uppdelningar bör överbryggas, 

och är att betrakta som hämmande för ett empowering klimat. 

 

Individerna på Alfa ställer sig även mer positiva till sin arbetsgivare än vad främst medarbetarna 

på Delta gör. På Delta upplevdes medarbetarna som mindre motiverade, och att arbetet tidvids 

betraktades som nedbrytande. Sett till vad PE tordes frambringa, med ökad jobbtillfredsställelse 

(Ergeneli et al., 2007; Spreitzer, 2008; Dust et al., 2014) bör därför Alfa betraktas som en mer 

empowered organisation.  
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Strukturen skiljde även mellan organisationerna, då den organiska strukturen är dominant på 

Alfa, medan Delta är något mer mixad, men främst av mekanisk struktur. När det gäller detta, 

menar Quinn och Spreitzer (1997) att en mix är att föredra för ett empowering klimat, medan 

Dust et al. (2014) förespråkar den organiska strukturen och sedermera är det svårt att analysera 

skillnaderna mellan Alfa och Delta utifrån detta.  

 

När det gäller utbytet av information i vardagen, finns det en markant skillnad i organisationerna 

Alfa och Delta, precis som i jämförelsen mellan Alfa och Beta. På Alfa är informationsflödet mer 

informellt mellan nivåer och även medarbetare, där utbytet av kunskap som kompletterar 

varandra är vanligt, medan så inte beskrivs vara fallet inom Delta. Just utbytet av kunskap och 

information kopplas till LMX, vilket är en förstärkare av PE (Chen et al., 2007; Aryee & Chen, 

2006) och således är Alfa att betrakta som mer lämpat för högre nivåer av PE. 

 

Alfa-Epsilon 

 

Skillnaden mellan Alfa och Epsilon är, precis som mellan Alfa och Beta; beslutsvägarna tycks 

vara snabbare och rakare på Alfa, medan Epsilon, liksom Beta, uppvisar hur beslut tycks gå 

uppifrån och genom flera nivåer innan de når operativa verksamheten. Sedermera är den 

hierarkiska ordningen tydligare på Epsilon än Alfa, vilket gör att strukturen mellan 

verksamheterna även skiljer. Alfa är av den organiska typen medan Epsilon är främst mekanisk, 

dock i ett skede av förändring mot den organiska strukturen.   

 

Beta-Delta 

 

I jämförelsen mellan Beta och Delta har inga direkta skillnader framkommit. Att tillägga gällande 

Beta och Delta, är att författarna upplevde att dessa organisationerna uppvisade tydliga likheter 

under intervjutillfällena och författarna fick intrycket av att dessa två organisationer var oerhört 

lika. 

 

Beta-Epsilon 

 

I Beta beskrivs det vardagliga samarbetet som relativt icke-existerande, då individerna arbetar 

enskilt. På Epsilon sträcker sig samarbetet över avdelningsgränser och då uppdragen kräver bred 

kunskap, konsulteras kollegor kring områden som den enskilde inte riktigt behärskar. Det 

vardagliga samarbetet återspeglas också i samarbetsklimatet, som på Beta upplevs som stängt och 

medarbetarna arbetar enligt beskrivning långt ifrån varandra. På Epsilon beskrivs det iställlet hur 

kollegor välkommet svarar på frågor som ställs av kollegor och att klimatet är öppet när det gäller 

den typen av hjälpsamhet. Således är Epsilon att betrakta som mest empowering, då Christens 

(2012) relationskomponent inkluderar samarbete och att gott sådant kan kopplas till ett bra klimat 

gällande PE.  

 

Båda organisationerna är offentliga och innehar ett liknande belöningssystem, författarna 

upplevde dock att belöningssystemet på Epsilon hade en mindre inverkan på organisationen än 

Beta och att den monetära biten inte var lika prioriterad för medarbetarna. Ett tydligt individuellt 

belöningssystem tordes också ha en positiv påverkan på uppfattad nivå av PE (1995), vilket är 

något motsägelsefullt då Epsilon redovisar högre nivå av PE-kognitionsuppfattningarna. 
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Delta-Epsilon 

 

På Epsilon beskrivs det som relativt lätt att klättra inom organisationen, om så önskas, medan 

tillfrågade på Delta ser det som näst intill omöjligt. Carless (2004) menar att främjande av  

karriär- och kompetensmässig utveckling är en del av det psykologiska klimat som kopplas 

positivt till PE och sedermera är Epsilon att betrakta som bättre i detta hänseende, ur ett 

empowermentperspektiv. 

 

Det öppna klimatet på Epsilon kan också skiljas från det på Delta, där det rapporteras om mycket 

baktalande mellan skiften. På Delta beskrivs det också hur medarbetarna arbetar mycket 

individuellt, medan de på Epsilon, som tidigare beskrivits, deltar i hög utsträckning av vardagligt 

samarbete. Detta kan främst kopplas till Christens (2012) och Quinn och Spreitzer (1997) som 

menar att sociala uppdelningar, respektive konflikter mellan avdelningar eller anställda, kan 

kopplas negativt till nivå av PE.  

 

5.6 Analys av analys 

5.6.1 Uppseendeväckande i respektive företag 

I fallet Alfa anger Arne att han upplever högre nivåer av kognitionerna än Adam, även om denna 

skillnad är knapp. Sett till att Adam har en högre position än Arne, skulle det kunna upplevas som 

märkligt att Arne uppfattar högre nivå gällande kognitionen självbestämmande. Utifrån vad som 

framkommit av vad Arne själv uttryck under intervjun och författarnas intryck är dock detta 

rimligt, då Arne uttryckligen känner sig oerhört fri i sitt arbete, samtidigt som författarna fick 

intrycket av att Arne hade stor frihet i sitt arbete, även utifrån vad Adam berättade. 

 

När det gäller fallet Beta, upplevde författarna en skillnad i vad som framkom av den kvalitativa 

datan jämfört med den kvantitativa. Skillnaden inom upplevd nivå av kognitionen påverkan (16 

jämfört med 4), upplevdes som betydligt mycket mindre vid intervjutillfället, då båda 

respondenterna uttryckte viss negativitet och svårigheter i relation till att få påverka inom 

organisationen. Den stora skillnaden tycks, enligt författarna, överdriven och skulle kunna bero 

på en rad olika faktorer. Författarna vill inte spekulera i dessa orsaker, men anser att det är viktigt 

att belysa just uppfattningen kring att just denna skillnad är så stor. 

 

På Delta, där Daniella, som är avdelningschef, redovisar klart lägst siffror gällande uppfattningen 

av PE-kognitionerna, vill författarna återigen lyfta fram hennes korta tid inom organisationen, 

vilket hon också uttryckt ligga till grund för vissa låga siffror. Däremot upplever författarna att 

Dagmar och och David angett högre siffror än vad som framkommit och givits intryck av under 

intervjuerna och precis som i fallet med Björn och Beatrice på Beta, vågar författarna inte försöka 

att förklara denna skillnad. Dock skulle det kunna kopplas tillbaka till det som nämns i 

metodkapitlet, angående Arielys (2012) resonemang kring att individer tycks ljuga för sig själv, 

utan att veta om det och således skulle respondenterna kunna skönmåla sin bild av sin vardag, 

trots att de uttryckligen betts vara ärliga. 

 

I Epsilon uppger medarbetaren i organisationen högre uppfattad nivå av PE-kognitionerna än den 

tillfrågade chefen i organisationen. Skillnaden i påverkan, där Emelie anger högre uppfattad nivå 

än Ernst, tycks, enligt författarna, orimlig enligt vad som framkommit under intervjuerna. Särskilt 
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då Ernst angivit att han kan styra det mesta som händer inom organisationen. Precis som i fallen 

Beta och Delta, kan inte författarna med säkerhet förklara dessa motsägelser, men vill lyfta fram 

detta resultat som oväntat och ifrågasätta rimligheten gällande det. 

 

5.6.2 PE - arbetskontext med relationer 

 

Två organisationer uppfattas ha en tydligare önskan om organisk struktur än övriga två. Dessa 

organisationer (Alfa och Epsilon) har ett mindre antal anställda än Beta och Delta och har de 

högst uppfattade nivåerna av PE. Författarna ser dock tydligare spår av den mekaniska strukturen 

i Epsilon, beroende på den tydliga hierarkiska uppdelningen, medan Alfa däremot har en mindre 

uppdelning. Således bör den hierarkiska delen av organisationernas struktur inte ses som 

hämmande för höga nivåer av PE. När det gäller det psykologiska klimatet har författarna 

upptäckt att det tycks variera i större utsträckning, vilket kan vara ett resultat av att ämnet är mer 

abstrakt och individbaserat. Författarna relaterar istället det psykologiska klimatet till variation av 

individuella kognitioner av PE än hela konceptet.  

 

Gällande Alfa och Epsilon tillåter båda organisationerna dess medarbetare att vara delaktiga i 

beslutsfattande, och ett ömsesidigt förtroende mellan ledare och medarbetare existerar. Nivån av 

LMX upplevs som högre i Alfa än i Epsilon, där den mekaniska strukturen, som fortfarande finns 

i organisationen och dess koppling till tydligt hierarkiskt beslutsfattande, tycks fungera som ett 

hinder för högkvalitativt LMX. Samarbetet är välfungerande i båda verksamheterna och 

samarbetet i vardagen mellan individer existerar i båda organisationerna, men är mer omfattande 

i Epsilon. Sedermera kan författarna uttala sig om att höga nivåer av PE kan existera i 

verksamheter där högkvalitativt LMX inte uppfattas som tydligt, vilket talar för att 

relationskomponenten angående allmänna relationer är av stor vikt för Alfa och Epsilon. 

 

Relaterat till arbetskontexten är Beta och Delta tämligen lika, då författarna kunde upptäcka få 

skillnader mellan dessa. Båda verksamheterna präglas av den mekaniska strukturen. På Beta och 

Delta, där den lägsta nivån av PE upptäckts, är samarbetsklimatet sämre än övriga organisationer, 

baserat på de upplevelser som respektive organisations individer delgett författarna. Sämre för att 

samarbetet och kommunikationen i vardagen är lägre. Precis som Siegall och Gardner (2000) 

menar är kommunikationen mellan anställda och teamwork relaterat till nivå av PE inom 

organisationer, vilket kan kopplas till dessa upptäckter. På Delta uppfattades utbredningen av 

LMX som högre än Beta. Anmärkningsvärt var relationerna mellan medarbetare som i dessa 

organisationer tycks vara sämre, främst präglat av ett slutet samarbete. Även stämningen mellan 

medarbetare upplevdes på Delta som mindre bra. Signifikativt var även att medarbetarna på 

företagen gärna skulle vilja förändra sin situation, genom antingen större påverkan eller relationer 

till kollegor, men att inga uttalat aktiva åtgärder tycktes uppfattas vidtas för att förebygga eller 

lösa det bakomliggande problemet.  
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6. Slutsats och implikationer 
I detta kapitel kommer författarna att presentera sina slutsatser, där problemet från 

inledningskapitlet återkopplas och besvaras. Dessa följs av implikationer, där författarna 

presenterar vilka teoretiska och pratktiska implikationer, samt framtida 

forskningsrekommendationer som denna uppsats tordes ge. 

6.1 Slutsats 
Problemet som formulerats för  uppsatsen  lyder: 

 

Hur kan uppfattad nivå av PE kopplas till arbetskontext och relationer? 

 

I analysen har författarna analyserat varje organisation för sig och sedan jämfört dessa med 

varandra.  De likheter och skillnader som framkommit gör det svårt att ge några exakta svar, 

vilket heller inte varit syftet med denna studie. För att komma fram till svaret på formulerat 

problem vill författarna också koppla samman vad som framkommit i analyserna och vilka 

mönster som upptäckts. 

 

Sett till arbetskontexten tycks denna påvisa flest likheter, medan relationerna uppfattas variera i 

större grad. Då alla fyra organisationer upplever tämligen utspridd nivå av PE, har författarna 

försökt att hitta mönster gällande just denna spridning av uppfattningar. Det som framkommit av 

intervjuerna är att respondenterna uttryckt uppskattning och kritik gällande både arbetskontext 

och relationer, som enligt egen utsago tycks påverka hur de känner inför sina arbeten. Således 

anser författarna att slutsatsen kan dras att både arbetskontext och relationer kan kopplas till 

uppfattad nivå av PE, vilket tidigare forskning också visat. Dock har tidigare forskning främst 

funnits att hämta från Asien, USA och Australien och således ser författarna att denna forskning 

också tycks vara applicerbar på fallen i den här uppsatsen, vilka alla återfunnits i Sverige. 

 

Mer specifikt gällande arbetskontexten, tycks arbetsplatskarakteristiska faktorer uppfattas som 

relativt lika mellan organisationerna, utifrån resultaten av denna studie. Dock ska det nämnas att 

författarna valt att specificera och smalna av denna komponent i tämligen hög grad, vilket också 

skulle kunna förklara dessa små variationer gällande arbetsplatskarakteristiska faktorer.  När det 

gäller det psykologiska klimatet tycks detta, trots att det handlar om individuella upplevelser, 

stämma tämligen väl överens mellan individer inom samma organisation och även när det gäller 

olika nivåer, det vill säga ledare eller medarbetare. Gällande det psykologiska klimatet har också 

tydliga skillnader mellan organisationerna framkommit, vilket skulle kunna betyda att det 

psykologiska klimatet är den komponent av arbetskontexten som främst bör kopplas till uppfattad 

nivå av PE. Dock anser författarna att arbetsplatskarakteristiska faktorer varken kan eller bör 

bortses ifrån helt.  

 

I form av relationer, där LMX och allmänna relationer varit de två komponenterna, har stora 

skillnader framkommit mellan undersökta organisationer. När det gäller LMX tycks detta, som 

tidigare forskning också pekat på, ligga till grund för individers uppfattning av sin arbetssituation 

och sedermera nivå av PE. Här kan det också påpekas att ledare och medarbetare tycks uppfatta 

denna relation tämligen lika, vilket förvånar författarna något. Gällande allmänna relationer, där 

författarna utgått från Christens (2012) relationskomponent av PE, återfinns här en större 

disonans mellan ledare och medarbetares uppfattning. Utifrån valda organisationer bör även de 
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allmänna relationerna betraktas som mer centrala för PE än relationen mellan ledare och 

medarbetare. I uppsatsen tycks tillfrågade ledare, i mindre utsträckning, vilja prata och diskutera 

eventuella brister och kanske till och med att kännas vid dessa. Däremot tycks ledare i större grad 

uppfatta brister och problem med hjälp av frågeformuläret kring PE-kognitionerna som använts, 

vilket tyder på att ledare i större grad tycks skönmåla upplevd situation i en intervjusituation. 

Således drar författarna också slutsatsen att både den kvalitativa och kvantitativa delen av den här 

uppsatsen varit till nytta för att skapa större förståelse kring PE och hur det kan kopplas till 

relationer och arbetskontext. 

 

För att återigen återkoppla till uppsatsens problemformuleringen och resultatet, tycks uppfattad 

nivå av PE kunna kopplas positivt till både arbetskontext och relationer, på ett sätt där positiva 

upplevelser av dessa komponenter, återspeglas i uppfattad nivå av PE och dess kognitioner. 

Enkelt uttryckt vill författarna uttrycka att ett gott psykologiskt klimat och goda allmänna 

relationer kan ligga som tydlig grund för hur höga nivåer av PE som uppfattas hos individer. 

Dock krävs ytterligare kvantitativ forskning för att statistiskt kunna påvisa detta. Det 

psykologiska klimatet och de allmänna relationerna tycks vara de starkast kopplade 

komponenterna av respektive arbetskontext och relation, till uppfattad nivå av PE. Den här 

slutsatsen har framkommit, då författarna vid inomfalls- och mellanfallsanalys upptäckt att 

positiva uppfattningar gällande dessa komponenter i organisationerna där nivån av PE varit störst, 

samt även mer negativa uttalanden i organisationerna där PE-nivån varit lägre.  

 

6.2 Implikationer 
När det gäller implikationer väljer författarna att dela upp dessa i teoretiska och praktiska. 

Framtida forskning kommer även att inkluderas. 

6.2.1Teoretiska implikationer 

 

Författarna vill, utifrån den här uppsatsen, presentera implikationer för framtida studier. Då 

intervjusvar och angivna uppfattningar angående nivåer av PE-kognitionerna, vilka kommit från 

Spreitzers (1995) tolv-itemskala, varit något motsägelsefulla och upseendeväckande i vissa av 

fallen, anser författarna att kombinationen av dessa båda datainsamlingsmetoder är ett bra sätt att 

fånga olika nyanser och kunna förklara uppfattningar från mer än ett perspektiv. Dels intervjuer, 

där intryck och välformulerade frågor kan skapa djup kring uppfattningar, medan Spreitzers 

(1995) skala hjälper till att nå någon form av kvantifierbara resultat, även om syftet inte varit att 

göra statistiska generaliseringar i den här uppsatsen.  Författarna anser också att detta varit av 

särskilt stor vikt för den här uppsatsen, då motsägelser kunnat identifieras och belysas och 

sedermera skapat en ökad förståelse kring PE som fenomen. 

 

Gällande Spreitzers (1995) tolv-itemskala, anser författarna att detta är ett bra sätt att mäta 

uppfattade nivåer av kognitionerna, men att en utökning av denna behöver göras för att förstå 

helheten av PE i tillfredsställande grad. Relationskomponenten som föreslås av Christens (2012) 

tycks, av författarnas slutsats att döma, vara av stor vikt när det gäller uppfattade nivåer av PE 

och dess kognitioner. Även Carless (2004) redovisade faktorer av det psykologiska klimatet 

upplevs som varierande och kopplat till uppfattade nivåer av PE-kognitionerna. Då författarna 

upplever att delar av Christens (2012) relationskomponent kan kopplas samman med 

komponenter av Carless (2004) psykologiska klimat, föreslår författarna till den här uppsatsen att 
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dessa skulle kunna kombineras och användas tillsammans med Spreitzers (1995) tolv-itemskala 

för att skapa djupare förståelse kring konceptet PE.   

6.2.2 Praktiska implikationer 

 

Författarna vill, till följd av utförd studie, rekommendera ledare att mer öppet se på brister och 

styrkor inom respektive organisation. Genom att inte bejaka och med öppenhet se framför allt 

brister inom organisationen dessa är verksamma i, tycks sådana brister och problem att förbises 

av ledare, men fortfarande uppfattas bland medarbetare. Även om relationen mellan ledare och 

medarbetare är av god karaktär tycks detta inte leda till att tillfredsställande förbättringsåtgärder 

vidtas eller att brister ens framkommer. Därför rekommenderar författarna till den här uppsatsen 

att ledare i större grad riktar genuin omsorg och intresse för hur relationer faktiskt uppfattas och 

ser ut inom organisationen där de verkar, då relationer faktiskt tycks vara av stor betydelse av hur 

medarbetare upplever sin arbetssituation.  

 

I relation till att ledare rekommenderas att visa större intresse kring relationer inom 

organisationer, vill författarna till den här uppsatsen också rekommendera att medarbetare i större 

grad ges utrymme eller vågar att utrycka sina åsikter kring relationer. Under denna studie har 

författarna förvånats av hur öppet medarbetare tycks kunna uttrycka kritik och brister inom 

organisationen, medan tillfrågade ledare verkat ovetande eller tagit lätt på sådana brister. Således 

har medarbetarna givit intrycket av att öppenhjärtat kunnat dela med sig av eventuella problem 

till utomstående individer, men kanske inte till sina överställda. Därför rekommenderar 

författarna att fokus för organisationer bör vara att eftersträva och aktivt arbeta för att nå 

öppenhet inom organisationen och ett klimat där åsikter kan framföras på ett konstruktivt sätt och 

behandlas därefter.  

6.2.3 Framtida forskning 
 

För framtida forskning, anser författarna till den här uppsatsen att flera kontexter bör undersökas 

med koppling till PE. Kring arbetskontext rekommenderar författarna vidare forskning när det 

gäller storlek av företag och samband mellan uppfattad nivå av PE och till exempel antalet 

anställd, vilket inte varit fokus i den här uppsatsen, men som ändå varit av varierande antal inom 

studerade organisationer. Även vidare forskning rekommenderas kring PE kopplat till privat och 

offentlig sektor, då även dessa påvisat vissa skillnader i den här uppsatsen, som inte blivit 

kartlagda och fokuserats på.  

 

Ytterligare forskning rekommenderas också gällande den allmänna relationsdelen, som Christens 

(2012) presenterat och dess koppling till PE i ytterligare fler kontexter. När det gäller framtida 

forskning av PE och dess relationskomponent, rekommenderas inte bara arbetskontexter, utan 

även nationell kontext, som inte tagits någon hänsyn till i den här uppsatsen. 

Av relationsdelen att döma kan författarna konstatera att de allmänna relationerna behöver större 

utrymme inom PE-forskningen, då den här uppsatsen påvisar att upplevd nivå av PE skulle kunna 

kopplas till dessa relationer. Sedermera föreslår författarna att ett större fokus bör läggas på 

relationskomponenter likt Christens (2012), i kombination med Spreitzers (1995) tolv-itemskala 

och Carless (2004) komponenter gälland psykologiskt klimat. Kring  detta rekommenderar 

författarna vidare kvantitativ forskning, för att identifiera vilka delar av relationerna och det 

psykologiska klimatet som spelar störst roll och är mest signifikant relaterade till uppfattad nivå 
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av PE-kognitionerna. Vidare kvantitativ forskning rekommenderas  även kring hur PE kopplas till 

vardera av dessa komponenter, för att kunna utesluta och eventuellt addera faktorer inom dessa 

komponenter. 

Författarna vill vidare rekommendera att forskning kring PE görs över tid i en och samma 

arbetskontext, för att kunna identifiera i hur stor utsträckning uppfattade nivåer av PE och dess 

kognitioner förändras. 
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Appendix I 
 

Intervjuguide 

Ålder 

Tid på arbetsplats 

 

 

Föregångare 

Beskriv din arbetsplats? 

 Organisationsstruktur & Hierarki - Avstånd mellan nivåer 

-Ledarskap 

-Belöningar 

 

Kontextuella faktorer 

Hur upplever du arbetsplatsen? 

 -Stämning 

 -Medarbetare 

 -.Stress 

 -Normer och regler 

 -Kommunikation med chef & inom organisation. 

Hur skulle du beskriva organisationskulturen här?  

Vad är din uppfattning av ditt jobb?  

Anser du dig värdefull för din organisation?  

Ser du en framtid i denna organisation?  

 

Attityd och beteendemässiga effekter 

Ser du fram emot att gå till jobbet på morgonen? 

Kan du berätta vad du gör en helt vanlig dag? 

Skulle du kunna ha samma roll, om 10 år, som du har nu? 

Vad gör dig motiverad/mindre motiverad på din arbetsplats? 

Finns det någonting som du anser är över din kompetens på din arbetsplats?  

 

 

Upplevelse av relation 

Hur uppfattar du din relation till din chef/anställda? Beskriv den?  

Beskriv ert vardagliga samarbete?  

Vad värdesätter du i denna relation? 

Om du skulle förändra något i relationen vad skulle detta vara? 

Finns det några hinder som gör denna relation svårhanterlig? 

Beskriv gemenskapen på din arbetsplats? Känner du att du kan samarbeta med dina 

kollegor?  

Hur ser du på förtroende? Vilken roll tar det på din arbetsplats? 

 Hur uppfattar du konkurrenssituationer på din arbetsplats? 

 Påverkar detta gruppsämjan?  

 Existerar det några informella grupper?  
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Ser du några tydliga grupper och i så fall, görs något för att sammanföra dem?  

 Hur ser din möjlighet att påverka vad som händer på din avdelning ut? 

 Hur ser din beslutsauktoritet ut? 

Känner du till organisatoriska mål/prestationer? Är det något du arbetar efter? Hur? När ni 

tar in nya, har ni någon som har ett uttalat mentorskap?  
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Appendix II 

 
Tabell 7. Operationaliseringsschema 

Teorin Delbegrepp Generar olika frågor Centrala 

referenser 

Hur länge individer 

befinner sig på 

arbetsplatser tyder på 

högre nivå av PE 

Allmänt 

Beteendemässiga effekter 

Ålder 

Tid på arbetsplats 

 

 

Seibert et al. 

(2011) 

PE fungerar som en 

medlande kraft till ett 

innovativt beteende  
Beteendemässiga effekter 

PE 

Kan du berätta vad du 

gör en helt vanlig dag? 

Nederveen et 

al. (2010); 

Spreitzer, 

(1995) 

Olika typer av 

organisationer och dess 

struktur är relaterat till PE.  
Arbetsplatskarakteristiska 

faktorer 

Beskriv din 

arbetsplats? 

Organisationsstruktur 

& Hierarki - Avstånd 

mellan nivåer 

Quinn & 

Spreitzer, 

(1997); Dust 

et al. (2014)  

Ledarkap och 

ledarskapsbeteenden 

påverka individers 

upplevelser av PE 

Beteendemässiga effekter 

LMX 

-Beskriv din 

arbetsplats utifrån 

-Ledarskap 

-Belöningar 

Arnold et al. 

(2000); 

Ergeneli et 

al. (2007); 

Spreitzer, 

(1995); Fong 

& Snape, 

(2013);  
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Psykologiskt klimat är 

direkt relaterat till 

upplevelse av PE.  

Psykologiskt klimat 

LMX 

Hur upplever du 

arbetsplatsen? 

-Stämning 

-Medarbetare-.Stress 

-Normer och regler 

Carless 

(2004) 

Beroende på hur 

kommunikationen mellan 

medarbetare och till ledare 

upplevs, har individer olika 

nivå av PE och 

kognitioner.  

LMX 

Arbetsplatskarakteristiska 

faktorer 

Psykologiskt klimat 

Hur fungerar 

kommunikation med 

chefer och inom 

organisationen? 

Siegall & 

Gardner 

(2000) 

Quinn & 

Spreitzer, 

(1997);  

Organisationskulturen kan 

förklara beteenden och 

attityder i organisationer. 

Beteenden och attityder 

relateras även till upplevd 

nivå av PE 

Beteendemässiga effekter 

Hur skulle du beskriva 

organisationskulturen 

här? 

Blair, 

(2003); 

Dewettinck 

& Ameijde 

(2011) 

PE uppfattning av deras 

arbetskontext påverkar 

utseendet av PE:s 

kognitioner  

Psykologiskt klimat 

Vad är din uppfattning 

av ditt jobb? 

Carless 

(2004) 

Relationen till 

organisationen bedöms 

som viktig för PE:s 

kognitioner 

Psykologiskt klimat 

Anser du dig värdefull 

för din organisation? 

Siegall & 

Gardner, 

(2000) 
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Empowered individer 

tenderar att stanna längre i 

sådana verksamheter 

PE 

Arbetsplatskarakteristiska 

faktorer 

Ser du en framtid i 

denna organisation? 

Skulle du kunna ha 

samma roll, om 10 år, 

som du har nu? 

Seibert et al. 

(2011) 

Arbetsuppgifter med en 

viss svårighetsgrad sägs 

öka nivån av PE hos 

individer, vilket ofta 

struktureras av ledaren. 

PE 

Vad gör dig 

motiverad/mindre 

motiverad på din 

arbetsplats? 

Seibert et al. 

(2011) 

Högre självförtroende och 

individer som är benägna 

att anta nya utmaningar är 

relaterat till PE. 

PE 

Finns det någonting 

som du anser är över 

din kompetens på din 

arbetsplats? 

Spreitzer 

(1995); 

Quinn & 

Spreitzer, 

(1997). 

Tillgång till information är 

en viktigt förutsättning för 

empowerment. Denna 

information upplyser även 

anställda om varför 

arbetsuppgifter är viktiga 

(mål). Hur individer 

relaterat till målen är även 

relevant utifrån hur de 

följer målen. 

Psykologiskt klimat 

Känner du till 

organisatoriska 

mål/prestationer?  

Är det något du arbetar 

efter? 

Spreitzer 

(1995) 

Carless 

(2004) 
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Relationer på arbetsplatser 

är viktiga för PE. Det är 

den personliga relationen 

till individer som ofta är 

avgörande för PE.  

Allmänna relationer 

LMX 

 

Hur uppfattar du din 

relation till din 

chef/anställda? Beskriv 

den? 

 

 

  

Ergeneli et 

al. (2007) 

Christens 

(2012) 

 

Relationen mellan 

anställda och ledare 

(LMX) är viktig för PE. 

LMX 

Vad värdesätter du i 

denna relation? 

Om du skulle förändra 

något i relationen vad 

skulle detta vara? 

Finns det några hinder 

som gör denna relation 

svårhanterlig? 

Chen et al. 

(2007); 

Ergeneli et 

al. (2007); 

Gómez och 

Rosen, 

(2001) 

Allmänna relationer till 

individer är relaterat till 

upplevelse av PE 

Allmänna relationer 

Känner du att du kan 

samarbeta med dina 

kollegor? 

Beskriv ert vardagliga 

samarbete?  

Beskriv gemenskapen 

på din arbetsplats?  

Hur uppfattar du 

konkurrenssituationer 

på din arbetsplats? 

Påverkar detta 

gruppsämjan?  

Existerar det några 

informella grupper?  

Ser du några tydliga 

grupper och i så fall, 

görs något för att 

sammanföra dem?  

När ni tar in nya, har ni 

någon som har ett 

uttalat mentorskap? 

(Vidareförande av arv) 

 

Christens 

(2012) 
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Delaktigt beslutsfattande är 

en del av det psykologiska 

klimatet som är relaterat 

till PE 

Arbetsplatskarakteristiska 

faktorer 

Psykologiskt klimat 

Hur ser din möjlighet 

att påverka vad som 

händer på din 

avdelning ut? 

Hur ser din 

beslutsauktoritet ut? 

Carless 

(2004) 

Förtroende ligger till grund 

för en hög grad av LMX, 

Vilket är positivt relaterat 

till empowerment.Detta 

förtroende är ömsesidigt 

mellan ledare och 

medarbetare. 

LMX 

Hur ser du på 

förtroende? Vilken roll 

tar det på din 

arbetsplats? 

Gómez & 

Rosen, 2001; 

Ergeneli et 

al. 2007; 

Scandura & 

Pellegrini 

(2008) 
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Appendix III  
 

Spreitzers 12-item skala 

 

1. The work I do is very important to me 

(Mina arbetsuppgifter är mycket viktiga för mig) 

 

 

Mycket starkt emot 1--2--3--4--5--6--7 Mycket starkt för 

 

 

 

2. My job activities are personally meaningful to me  

(Mina arbetsuppgifter är viktiga för mig personligen) 

 

 

Mycket starkt emot 1--2--3--4--5--6--7 Mycket starkt för 

 

 

 

3. The work I do is meaningful to me 

(Arbetet jag gör är betydelsefullt för mig) 

 

 

Mycket starkt emot 1--2--3--4--5--6--7 Mycket starkt för 

 

 

 

4. I am confident about my ability to do my job 

(Jag är säker på min förmåga att utföra mitt jobb) 

 

 

Mycket starkt emot 1--2--3--4--5--6--7 Mycket starkt för 

 

 

 

5. I am self-assured about my capabilities to perform my work activities 

(Jag är självsäker över min kapacitet att utföra mina arbetsuppifter) 

 

 

Mycket starkt emot 1--2--3--4--5--6--7 Mycket starkt för 
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6. I have mastered the skills necessary for my job  

(Jag besitter nödvändiga färdigheter för mitt arbete) 

 

 

Mycket starkt emot 1--2--3--4--5--6--7 Mycket starkt för 

 

 

 

7. I have significant autonomy in determining how I do my job 

(Jag har tydlig självständighet vid bestämmandet hur jag gör mitt jobb)  

 

 

Mycket starkt emot 1--2--3--4--5--6--7 Mycket starkt för 

 

 

 

8. I can decide on my own how to go about doing my work 

(Jag kan bestämma själv hur jag skall göra i mina arbetsuppgifter) 

 

 

Mycket starkt emot 1--2--3--4--5--6--7 Mycket starkt för 

 

 

9. I have considerable opportunity for independence and freedom in how I do my job 

(Jag har stor möjlighet för självständighet och frihet i hur jag utför mitt jobb) 

 

 

Mycket starkt emot 1--2--3--4--5--6--7 Mycket starkt för 

 

10. My impact on what happens in my department is large 

(Min påverkan på vad som händer på min avdelning är stor) 

Mycket starkt emot 1--2--3--4--5--6--7 Mycket starkt för 

11. I have a great deal of control over what happens in my department 

(Jag har stor kontroll över vad som händer på min avdelning) 

Mycket starkt emot 1--2--3--4--5--6--7 Mycket starkt för 

12. I have significant influence over what happens in my department 

(Jag har stort inflytande över vad som händer på min avdelning) 

Mycket starkt emot 1--2--3--4--5--6--7 Mycket starkt för 
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