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Abstract 

Earlier studies have shown that lack of structural empowerment on hospital wards often leads 

to decreased employer health, poor work environment, less collaboration between work 

colleagues, and a higher rate of burnout. The purpose of the study was to describe staff 

members’ experience of structural empowerment at an acute surgeon-orthopedic ward, and to 

investigate if there are any differences between registered nurses’ and enrolled nurses’ ratings 

of structural empowerment. Another purpose was to describe the staff members’ experience 

of job satisfaction and to reliability test the instrument measuring structural empowerment. 

Data of structural empowerment were collected with the Condition of Work Effectiveness 

Questionnaire (CWEQ and CWEQ II) and job satisfaction with a study specific question. 

Fifty-one questionnaires were distributed, 43 persons answered the first measurement and 39 

persons answered the second measurement (test-retest). The results showed that staff 

members’ experience of structural empowerment were moderate.  Registered nurses rated 

structural empowerment statistically significant higher than enrolled nurses. Eighty-one 

percent (n 35 of 43) of the staff experienced job satisfaction as good or very good. Test-retest 

reliability of the CWEQ and CWEQ II was r 0,40-0, 86 and Cronbach Alpha 0, 57-0, 91. The 

conclusions are that the staff members’ experience moderate values of structural 

empowerment and psychometric properties, test-retest and Cronbach Alpha, of the Swedish 

version of the CWEQ and CWEQ II are mostly acceptable. 
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Sammanfattning   

Tidigare studier har visat att bristen på strukturell empowerment på vårdavdelning ofta leder 

till försämrad personalhälsa, sämre arbetsmiljö och mindre samarbete med kollegor samt 

högre grad av utmattningssymtom. Syftet med studien var att beskriva vårdpersonalens 

upplevelse av strukturell empowerment vid en akut kirurg- och ortopedavdelning, samt att 

undersöka om det finns några skillnader mellan sjuksköterskors och undersköterskors 

skattning av strukturell empowerment. Ytterligare ett syfte var att beskriva vårdpersonalens 

upplevelse av arbetstillfredsställelse samt att reliabilitetstesta ett instrument som mäter 

strukturell empowerment. Data gällande strukturell empowerment samlades in med 

instrumentet Condition of Work Effectiveness Questionnaire (CWEQ och CWEQ II) och data 

gällande arbetstillfredsställelse samlades in med en studiespecifik fråga. Femtioen enkäter 

delades ut, 43 personer svarade vid första mätningen och 39 personer vid andra mätningen. 

Huvudresultatet visade att personalens upplevelse av strukturell empowerment var 

medelmåttig. Sjuksköterskor skattade strukturell empowerment statistiskt signifikant högre 

jämfört med undersköterskor. Åttioen procent (n 35 av 43) av personalen upplevde 

arbetstillfredsställelse som bra eller mycket bra. Instrumentets reliabilitet, test-retest var r 

0,40-0,86 och Cronbach Alpha 0,57-0,91. Slutsatserna är att personalen upplevde medelmåttig 

strukturell empowerment och att psykometriska data, test-retest och Cronbach Alpha, för den 

Svenska versionen av CWEQ och CWEQ II är i stort acceptabla.  
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Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till alla på avdelningen som deltagit i enkätundersökningen. Ett 

särskilt tack till avdelningsföreståndaren för en positiv attityd och all hjälp med att motivera 

personalen att deltaga. Ett riktigt stort tack till vår handledare Maria Engström som gav oss 

förtroendet att utföra denna studie och som har handlett oss genom det. Vi har lärt oss mycket 

under ”resans gång”. 
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1. Introduktion 

Inom socialt arbete har begreppet empowerment en tradition och kommer från början ifrån 

maktmobilisering av svaga grupper i samhället. Begreppet har knutits till folkrörelser, lokal 

utveckling och självstyrande grupper. Empowerment står för egenmakt, självbefrämjande och 

bygger på tanken att alla människor har kapacitet att definiera sina egna problem och utveckla 

handlingsstrategier för att lösa dem. Några centrala inslag i begreppet empowerment är 

kontroll, självtillit och stolthet. I arbetslivet innebär det att ge ansvar och handlingsutrymme 

till personal som är närmast problemet, det vill säga att arbetsledaren ger möjlighet och 

tillåtelse till de anställda att lösa sina arbetsuppgifter på det sätt de finner relevant. Individen 

väljer själv tillvägagångssätt för att nå mål som andra har satt upp (1, 2). 

 

Strukturell empowerment är baserad på horisontella relationer där alla individer har lika värde 

och det spelar en avgörande och viktig roll för vårdpersonalen (1). Strukturell empowerment 

är enbart ett mått på arbetsmiljön och säger inget om hur personalen mår (3, 4). Arbetsmiljön 

har under de senaste tio åren förändrats radikalt för vårdpersonalen och kraven har ökat på att 

prestera ett bra arbete under tyngre förhållanden (5). Den ökade arbetsbelastningen och brist 

på stöd och uppmuntran från organisationen kan leda till försämrad personalhälsa och 

utbrändhet. Sjukskrivningar på grund av utbrändhet är en stor kostnad för arbetsgivaren. 

Studier som gjorts (6, 7) har påvisat att strukturell empowerment samvarierar med 

psykologisk empowerment, känslan av att vara respekterad på arbetsplatsen och vården 

sjuksköterskorna ger patienterna. Även samarbetet med kollegor påverkas om personalen 

upplever att de arbetar i en befrämjande miljö (8). Många undersökningar (4, 9-12) som har 

gjorts, stöder Rosabeth Moss Kanters teori angående vikten av strukturell empowerment på 

arbetsplatsen. 

 

1:1 Kanters teori 

Makt är, enligt definition av Kanter (13, sid 166) ”… the ability to mobilize resources to get 

things done”. Kanter menar att makt inom en organisation kan vara endera produktiv eller 

förtryckande och kan avgöra effektiviteten i systemet. Hon påstår att makt återspeglar 

möjligheterna att mobilisera resurser motsatt till herravälde och påverkan. Enligt Kanter (13)  
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saknar maktlösa individer kontroll över sitt öde och är mer stela, mer regelmässiga och är 

mindre begivna att nå organisationens mål. I Kanters teori (13, 14) spelar makt en central roll 

och hon har delat upp begreppet i formell och informell makt. Kanter anser att anställdas 

uppförande är en reaktion på den situation de befinner sig i. Om situationen är strukturerad 

känner de anställda att de har egenmakt och att de befinner sig i en självbefrämjande miljö. 

Det tjänar organisationen på, både vad det gäller attityden hos de anställda och effektiviteten i 

arbetet (14). Vidare påstår Kanter (13) att den sociala strukturen i organisationen har större 

inflytande på den anställdes uppförande än vad den anställdes personliga karaktär har. 

Kanter anser också att en arbetsmiljö som tillhandahåller tillgång till information, resurser, 

stöd och möjlighet att lära och vidareutbilda sig är befrämjande och ökar den anställdes makt 

att utföra arbetet inom organisationen. Tillgång till dessa befrämjande strukturer är påverkade 

av formella och informella maktsystem inom organisationen. 

 

De centrala begreppen i Kanters teori är information, resurser, stöd, möjlighet, formell och 

informell makt. Formell makt är förvärvad genom väl utförda jobbrelaterade, särskilda, 

aktiviteter som är synliga eller drar andras uppmärksamhet till sig. De är relevanta för att lösa 

svåra organisatoriska problem. Dessa jobb kännetecknas också, enligt Kanter (13, 14) av att 

de tillåter diskretion eller flexibilitet vad det gäller utförandet av arbetet inom organisationen. 

Informell makt är ett resultat av politiska och sociala allianser med sponsorer, arbetskamrater 

och underordnade inom organisationen. Sponsorer inkluderar mentorer, coacher, lärare med 

höga positioner inom organisationen som tillhandahåller godkännande, prestige eller stöd till 

individer som kan leda till rörlighet inom hierarkin. Möjligheter/tillfällen reflekterar 

chanserna att vidareutbilda sig och avancera inom organisationen. Sakkunskapen, tillgång till 

data och det tekniska kunnandet som krävs för att arbeta effektivt avspeglas i tillgång på 

information. Stöd betecknar den återkoppling och hjälp den anställde får av chefer, kollegor 

och underordnade, och tillgång till resurser refererar till att det finns tillräckligt med tid och 

material för den anställde att utföra arbetet verksamt och effektivt på ett sätt som gynnar 

organisationen. När de anställda har tillgång till formell och informell makt, har de större 

möjlighet att tillgodogöra sig möjligheter, information, stöd samt resurser (14). 
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1:2 Strukturell empowerment och psykologisk empowerment 

Strukturell empowerment beskriver enbart förhållandena i arbetsmiljön. Det beskriver inte hur 

den anställde reagerar på dessa förhållanden. Sådana reaktioner utgör basen för psykologisk 

empowerment (15). Enligt Spreitzer (15) är psykologisk empowerment ett logiskt resultat av 

chefernas ansträngning att skapa Kanters strukturella empowerment förhållanden och det 

genererar positiva attityder hos personalen. Detta visar sig genom att personalen känner sig 

nöjda med jobbet, är mer engagerade, känner större tillit/förtroende för organisationen och 

antalet sjukskrivna på grund av arbetsbelastning är lågt. Vidare anser Spreitzer (15) att 

psykologisk empowerment består av fyra delar. Dessa är mening och det syftar på 

överensstämmelsen mellan arbetskrav och föreställningar den anställde har, kompetens gäller 

förtroendet den anställde känner att hon har angående sin förmåga, självbestämmande rör 

känslan av att ha kontroll över sitt arbete/egenmakt. Sist nämns påverkan och det står för 

känslan av att kunna ha inflytande på viktiga beslut i organisationen. 

 

I studier som gjorts av Laschinger (3) och Laschinger med medarbetare (6, 12) har det 

framkommit att det finns ett starkt samband mellan strukturell empowerment och psykologisk 

empowerment. Detta samband stöder Kanters påstående (13, 14) att strukturella faktorer på 

arbetsplatsen är viktiga förhållanden för att befrämja de anställda att utföra sitt arbete på ett så 

bra sätt som möjligt. Strukturell empowerment hade en direkt positiv effekt på psykologisk 

empowerment. Hur nöjda sjuksköterskorna kände sig med sitt arbete korrelerade med känslan 

av psykologisk empowerment som i sin tur samvarierade med tillgången på strukturell 

empowerment (13, 14). 

 

1:3 Arbetsvillkor och personalens upplevelse av arbetsmiljön 

Ekonomiska åtstramningar kan innebära att en konflikt utvecklas mellan arbetsgivarens, 

vårdtagarens och personalens behov. Arbetsgivaren spelar en viktig roll genom att skapa en 

miljö som främjar den anställde genom att tillhandahålla information, resurser, stöd och 

möjlighet till att lära och vidareutvecklas. I en sådan miljö stöder arbetsgivaren de anställda 

att agera enligt sitt kunnande och utöva sitt arbete professionellt (13, 14). I studier (1, 16) har 

det framkommit att sjuksköterskors upplevelse av en befrämjande arbetsmiljö eller ej 

återspeglar sig på vården till patienterna. Sjuksköterskor i dag måste vara beredda att möta 

krav från sjukare patienter, komplex teknologi, mera ansvar och mindre fysisk kontakt med 

patienterna. Om arbetsgivaren ser till att sjuksköterskorna får arbeta i en miljö som har hög 

stukturell empowerment, där sjuksköterskorna får värdefull, återkommande kunskapsträning 
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och makt att lösa problem, då kommer sjuksköterskorna att känna att de har den respekt, 

självbestämmande och professionell status som leder till en bättre vård för patienterna (16). 

 

Arbetsförhållanden och arbetshälsan för kvinnor i Sverige har allt mer uppmärksammats av 

socialstyrelsen (5). Det gäller främst kvinnor med kort utbildning och speciellt inom vård och 

omsorg där personalen har små möjligheter att påverka sin arbetsmiljö, en arbetsmiljö som 

ofta är fysisk tung med låg kompetensutveckling och bristande stöd. Omorganisationer och 

ökad belastning på arbetsplatsen har kopplats till ökad psykisk ohälsa. Arbetet skall utföras på 

kortare tid och personalen har ett ökat ansvar som inte alltid följs med ökade befogenheter. 

Arbetstiderna är oregelbundna och det är vanligt med korttidsanställningar (1, 5). Tidigare 

studier (2, 8, 17) har visat att dåliga arbetsvillkor, som till exempel orimlig arbetsbelastning, 

personalbrist, nedskärningar i organisationen och låg strukturell empowerment samvarierar 

med stress i vården och har en avgörande roll när det gäller utbrändhet bland vårdpersonal. 

Resultat från studier (17, 18) har visat att det finns ett samband mellan personalens upplevelse 

av positiv feedback gällande utfört arbete och stöd från organisationen samt deras psykiska 

och fysiska hälsa. När stöd saknades var det vanligare att vårdpersonalen blev frustrerade och 

missnöjda i sina yrkesroller. En studie (19) av Aiken och medarbetare har visat att omkring 

30-40% av sjuksköterskorna var missnöjda med sin arbetssituation och sitt arbete överlag. 

Studien spände över totalt fem olika länder, både i Nordamerika och Europa. Tyskland hade 

en lägre procent missnöjda sjuksköterskor, 17,4%. I en annan studie (8) framkom att 

vårdpersonal upplevde att strukturell empowerment främjade samarbetet bland de olika 

yrkeskategorierna och att det även samvarierade med känslan av att få förståelse och respekt 

för det arbete som utfördes. Baserat på tidigare forskning (20) och med tanke på att 

sjukskrivningar på grund av utbrändhet är en stor kostnad för arbetsgivaren, borde det ligga i 

arbetsgivarens intresse att undersöka hur personalen upplever sin arbetsmiljö. 

 

En studie av Faulkner och Laschinger (7) visade att anställda som hade tillgång till strukturell 

empowerment på arbetsplatsen hade mer positiva attityder gentemot sina arbeten, i detta fall, 

känsla av personligt befrämjande och respekt. Studien visade (7) vidare att både strukturell 

empowerment och psykologisk empowerment hade en betydelsefull effekt på 

sjuksköterskornas upplevelse av respekt. Sjuksköterskor som hade en känsla av att deras 

arbete blev uppmärksammat och belönat, hade större chans att känna sig respekterade på sin 

arbetsplats och kände större arbetsglädje. 
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Laschinger med medarbetare har vidareutvecklat ett instrument för att mäta de begrepp som 

finns i Kanters teori om strukturell empowerment. Instrumentet heter Conditions of Work 

Effectivenss Questionnaire (CWEQ) och har använts i många studier (8-10, 17, 21).  

Tidigare undersökningar har visat att reliabiliteten i den ursprungliga enkäten har varit 

tillfredsställande hög (11). Cronbach Alpha har varit mellan 0,79-0,93 (11), och för CWEQ II 

0,62-0,88 (2). 

 

1:4 Problemområde 

Vårdpersonals upplevelse av strukturell empowerment är ännu ett relativt outforskat område i 

Sverige. Instrumentet som använts av Laschinger har översatts till svenska. Det har inte testats 

under svenska förhållanden förut, men visar det sig att reliabiliteten är tillfredsställande 

kommer instrumentet eventuellt att användas i ett större forskningssammanhang. Därför är det 

viktigt att detta pilotprojekt utförs på en vårdavdelning.  

 

Studier (5, 7) har visat att personalen på vårdavdelningar upplever en hög arbetsbelastning. 

Om strukturell empowerment därtill upplevs som låg ökar troligtvis risken för 

arbetsotillfredsställelse, stress, utbrändhet och psykisk ohälsa bland vårdpersonalen, vilket 

kan leda till dyra omkostnader för arbetsgivaren och sämre vårdkvalitet för patienterna. 

Föreliggande studie behövs för att visa hur personalen på en vårdavdelning uppfattar sin 

arbetsmiljö med fokus på strukturell empowerment. 

 

En annan aspekt är att författarna har ej funnit studier där test-retest metoden med 

instrumenten CWEQ och CWEQ II har gjorts. Inte heller har författarna funnit några studier 

där skillnader mellan sjuksköterskors och undersköterskors upplevelse av strukturell 

empowerment har undersökts.  
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1:5 Syfte 

Syftet med studien var att beskriva vårdpersonalens upplevelse av strukturell empowerment 

på en akut kirurg- och ortopedavdelning samt att undersöka om det finns några skillnader 

mellan sjuksköterskors och undersköterskors skattning av strukturell empowerment. 

Ytterligare ett syfte var att beskriva vårdpersonalens upplevelse av arbetstillfredsställelse samt 

att reliabilitetstesta ett instrument som mäter strukturell empowerment. 

 

1:6 Frågeställningar 

1. Hur skattar vårdpersonal vid en akut kirurg- och ortopedavdelning sin upplevelse av 

strukturell empowerment? 

2. Finns det skillnader mellan sjuksköterskors och undersköterskors skattning av strukturell 

empowerment? 

3. Hur skattar vårdpersonalen vid en akut kirurg- och ortopedavdelning sin upplevelse av 

arbetstillfredsställelse? 

4. Vilken reliabilitet har instrumentet CWEQ mätt med test-retest och Cronbach Alpha? 
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2. Metod 

2:1 Design 

Studien hade en kvantitativ ansats med en deskriptiv, komparativ och korrelativ design. 

 

2:2 Urvalsmetod och undersökningsgrupp 

Studien utfördes på en undersökningsgrupp baserad på ett bekvämlighetsurval. All 

vårdpersonal på en ortopedisk/kirurgisk avdelning som uppfyllde inklusionskriterierna 

tillfrågades om deltagande i studien. Inklusionskriterierna var fast anställd personal och 

vikarier som arbetat minst en månad under den senaste tremånadersperioden. Av de 51 

enkäterna som delades ut svarade 43 personer vid första mätningen. Könsfördelningen bland 

deltagarna var 4 män (9,3 %) och 39 kvinnor (90,7 %). Gällande utbildning bland deltagarna 

var 21 undersköterskor (48,8 %), 21 sjuksköterskor (48,8 %) och 1 hade annan utbildning 

(2,3%). Det framkom att 27 personer (62,8 %) arbetade heltid. Åldersspannet bland 

deltagarna stäckte sig från 23 till 64 år och medelåldern var 42,4 år (SD 13, 2). 

Yrkesverksamheten stäckte sig från 1 månad till 30 år, med ett medeltal på 6,3 år (SD 7,2) 

(n38). Vid andra mätningen svarade 39 personer. Detta innebär att i ”test-retestet” deltog 39 

personer. 

 

2:3 Datainsamlingsmetod  

Instrumentet som användes för denna studie var, Conditions of Work Effectiveness 

Questionnaire (CWEQ), svensk version Engstöm och Skytt 2007. Instrumentet är utvecklat av 

Laschinger med medarbetade och baserad på Kanters teori (14), och har 

använts i många studier på sjukvårdspersonal i hela världen (8, 10, 11, 22, 23).  Den 

ursprungliga versionen av instrumentet är uppdelad i fyra delar. Den första delen, CWEQ, har 

underrubrikerna: information, möjlighet, stöd och resurser. Den andra delen, Job Activity 

Scale (JAS), handlar om arbetsmiljön och särskilda jobbrelaterade aktiviteter (formell makt). 

Den tredje delen, Organizational Relationship Scale (ORS), innehåller frågor om det sociala 

nätverket inom organisationen (informell makt). Dessa tre delar är baserade på Kanters teori 

(14). Den fjärde delen av instrumentet har Laschinger skapat och består av två frågor om 

global empowerment (24). CWEQ, ursprungliga version är därmed uppdelat i 7 delar och 

består totalt av 60 frågor, se tabell 1. Varje del har en huvudrubrik, med tillhörande varierande 

antal frågor. Svarsalternativen är på en femgradig skala, där 1 står för inget och 5 för mycket. 

Ett medelvärde i CWEQ (första delen) visar att 4-9 tyder på låg empowerment, 10-14 på 

medelmåttig empowerment och 16-20 tyder på att personalen skattar empowerment som hög 
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på arbetsplatsen (21). Låg strukturell empowerment har visat sig i en tidigare studie (12), 

medelmåttig strukturell empowerment i flera studier (7, 22, 25) och hög empowerment i en 

studie (4). 

 

Instrumentet CWEQ har av Laschinger med medarbetare modifierats till CWEQ II, och har 

använts i många senare studier (3, 7, 8, 26). I varje delskala har antalet frågor minskat till 3 - 4 

frågor, sammanlagt 19 frågor. Frågorna som används till CWEQ, används även till CWEQ II. 

Det modifierade instrumentet har 6 delskalor, CWEQ (4 delskalor) samt JAS och ORS, som 

kan räknas samman till ett totalvärde. Medelvärdet av poängen i de 6 delskalor beskriver hur 

empowerment skattas, 6-13 tyder på en låg empowerment, 14-22 beskriver att empowerment 

är medelmåttig, 23-30 tyder på en hög empowerment på arbetsplatsen.  

 

Deltagarna i föreliggande studie fick också fylla i en enkät om kön, ålder, antal år inom yrket, 

utbildning och arbetstider. I frågan om hur de upplevde sin arbetstillfredsställelse fanns fem 

svarsalternativ från mycket bra till mycket dåligt.  

 

Tabell 1 Conditions of work effectiveness questionnaire (CWEQ) och (CWEQ ll ) 

Instrumentets / 

delskalor                                                                                                                     

Antal frågor  CWEQ Antal frågor  CWEQ - II Svarsalternativ 

Möjlighet   7 3 1-5 

Information                                            8 3 1-5 

Stöd                                                                                                                                              9 3 1-5 

Resurser                                                                                                                                       7 3 1-5 

Formell makt (JAS)                                                                                         9 3 1-5 

Informell makt (ORS)                                                                                                                18 4 1-5 

Global Empowerment                                                         2 2 1-5 

Totalvärde CWEQ 1 31   

Totalvärde CWEQ II 2  19  

1 I CWEQ originalversion räknas totalsumman på möjlighet, information, stöd, resurser. 
2 I CWEQ II räknas totalsumman på möjlighet, information, stöd, resurser, JAS och ORS. 
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2:4 Tillvägagångssätt 

Författarna kontaktade avdelningschefen och verksamhetschefen på den berörda avdelningen 

och informerade om studiens syfte och tillvägagångssätt. Med samtycke från 

avdelningschefen och verksamhetschefen informerades därefter personalen på avdelningen 

både muntligt och skriftligt om studiens syfte och tillvägagångssätt. Studien utfördes som ett 

test-retest, det vill säga frågeformuläret fylldes i med ett två veckors intervall. Test-retest är 

ett mått på stabiliteten i ett instrument vilket framkommer genom att ge det till samma person 

vid två tillfällen.  

 

Enkätundersökningen utfördes i oktober 2007. Enkäterna delades ut i samband med ett 

avdelningsmöte där personalen fick fylla i enkäterna på plats. Författarna fanns tillgängliga 

under mötet och uppmanade speciellt två personer, slumpvis utvalda, ur personalen att ställa 

frågor om enkäten. På så sätt skaffade sig författarna en uppfattning om hur begriplig enkäten 

var. Personal som inte deltog vid mötet fick enkäten samt missivbrev i sina fack på 

avdelningen. Insamlingen av samtliga enkäter skedde genom att författarna besökte 

avdelningen och tömde brevlådan avsedd för studien.  Två påminnelser gjordes till personal 

som inte svarade. Enkäterna var kodade och författarna upprättade en personallista där varje 

undersökningsdeltagare fick ett nummer. Enkäter samt personallista behandlades 

konfidentiellt och förvarades åtskilda.  

 

2:5 Dataanalys 

För att beskriva sjukvårdspersonalens upplevelse av strukturell empowerment samt för att 

reliabilitetstesta instrumentet användes statistikprogrammet Statistical Package for Social 

Sciences software (SPSS) 13,0 (27). Data analyserades med hjälp av beskrivande data så som 

medelvärde (m), standardavvikelse (SD), frekvens (n). För att beräkna instrumentets 

reliabilitet användes test-retest (Pearsons korrelationskoefficient) och Cronbachs´s Alpha. För 

att undersöka skillnader mellan sjuksköterskors och undersköterskors skattning av strukturell 

empowerment användes ett oberoende t-test. Tidigare studier (7, 8, 11, 25, 26) har använt 

parametrisk statistik och därav valdes även i denna studie parametrisk statistik. 

Svarsalternativen till enskilda frågor/påståenden är ordinalskala men i delskalorna ingår flera 

frågor/påståenden.   
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2:6 Forskningsetiska överväganden 

Ingen ansökan till forskningsetisk kommitté skickades, vilket överensstämmer med Svensk 

lag (28), när personal får själv avgöra om deltagandet. Personalen informerades muntligt och 

skriftligt om studiens syfte och tillvägagångssätt, informerat samtycke inhämtades. Data 

behandlades konfidentiellt och respondenterna kan inte identifieras i det slutgiltiga resultatet 

som redovisas på gruppnivå. 
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3. Resultat 

Resultatet presenteras i löpande text och tabeller utifrån frågeställningarna i studien.  

 

3.1 Vårdpersonalens skattning av strukturell empowerment 

Personalens skattade värde för strukturell empowerment i CWEQ var 12,65.  Högst värde fick 

delskalan ”möjlighet” i både CWEQ och CWEQ II och lägst värde fick delskalan 

”information”. I tabell 2 samt tabell 3 redovisas personalens skattade medelvärde för CWEQ 

och CWEQ II. 

 

Tabell 2 Personalens skattade värde för strukturell empowerment CWEQ. 

Instrument/CWEQ                             Antal Medelvärde SD Minimum/Maximum Skalvidd 

Möjlighet 43 3,31 0,62 2,29-4,86 1-5 

Information 43 2,99 0,65 1,63-4,50 1-5 

Stöd 43 3,26 0,50 2,33-4,67 1-5 

Resurser 43 3,09 0,52 2,14-4,57 1-5 

Total Empowerment 43 12,65 2,29 8,39-18,60 4-20 

Formell makt (JAS) 43 3,17 0,55 1,78-4,33 1-5 

Informell makt (ORS) 43 3,12 0,73 1,33-4,49 1-5 

Global Empowerment 43 3,24 0,69 1,50-4,50 1-5 

 

Resultat gällande CWEQ II (tabell 3), visade att vårdpersonalens skattade värde för strukturell 

empowerment var 19,81. 

 

Tabell 3 Personalens skattade värde för strukturell empowerment utifrån modifierad enkät CWEQ II. 

Instrument CWEQ II                            Antal Medelvärde SD Minimum Maximum Skalvidd 

Möjlighet                                                43 3,71 0,68 1,67-5,00 1-5 

Information                                             43 3,04 0,82 1,67-5,00 1-5 

Stöd                                                         43 3,33 0,59 2,33-5,00 1-5 

Resurser 43 3,19 0,61 2,00-4,33 1-5 

Formell makt (JAS)                                 43 3,21 0,64 2,00-4,67 1-5 

Informell makt (ORS)                              43 3,33 0,78 1,50-4,75 1-5 

Total Empowerment                                                        43 19,81 4,12 11,17-28,75 6-30 

Global Empowerment                              43 3,24 0,69 1,50-4,50 1-5 
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3:2 Skillnader mellan sjuksköterskors och undersköterskors skattning av strukturell 

empowerment. 

Sjuksköterskorna skattade strukturell empowerment statistiskt signifikant högre jämfört med 

undersköterskorna. I instrumentet CWEQ visade skalorna möjlighet, resurser, JAS, ORS, total 

empowerment samt global empowerment ett statistiskt signifikant högre värde för 

sjuksköterskorna (n 21) jämfört med undersköterskorna (n 21). I CWEQ II visade skalorna 

möjlighet, JAS, ORS, total empowerment samt global empowerment ett statistiskt signifikant 

högre värde för sjuksköterskorna (n 21) jämfört med undersköterskorna (n 21). I tabell 4 

redovisas skillnaderna mellan sjuksköterskor och undersköterskor. 

 

Tabell 4 Skillnader mellan ssk och usk i skattning av empowerment (medelvärde). 

Delskala  CWEQ 

ssk 

CWEQ 

usk 

p-värde CWEQ II 

ssk 

CWEQ II 

usk 

p-värde 

Möjlighet 3,71 2,95 <0,001 4,10 3,37 <0,001 

Information 3,14 2,87   0,190 3,14 2,97   0,500 

Stöd 3,41 3,11   0,051 3,41 3,24   0,349 

Resurser 3,24 2,92   0,040 3,24 3.10   0,450 

Formell makt 

(JAS) 

3,43 2,95   0,003 3,44 3,03   0,038 

Informell makt 

(ORS) 

3,61 2,63 <0,001 3,82 2,87 <0,001 

Total 

empowerment 

13,50 11,85   0,001 21,15 18,58   0,001 

Global 

Empowerment 

3,64 2,83 <0,001 3.64 2,83 <0,001 

 

 3:3 Vårdpersonalens upplevelse av arbetstillfredsställelse.                          

        Tabell 5 Personalens upplevelse av arbetstillfredsställelse. 

Svarsalternativ      Antal  Procent 

Mycket bra  10 23,3 

Bra 25 58,1 

Varken bra eller dålig 7 16,3 

Ganska dålig 1 2,3 

Total 43 100,0 

Undersökningen visade att 35 

personer (81,4 %) av 43 upplevde 

arbetstillfredsställelse som 

mycket bra eller bra. Tabell 5 

visar personalens upplevelse av 

arbetstillfredsställelse. 
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3:4 Reliabilitetstestning av instrumentet  

Test-retest 

Test-retest reliabiliteten i instrumentet CWEQ och CWEQ II visade värden mellan r 0,40 till 

0,86 för delskalorna. I total empowerment CWEQ var test-retest värdet r 0,80 (p<0,001) (n39) 

och i CWEQ II var värdet r 0,73 (p<0,001) (n39). Tabell 6 redovisar resultatet av test-retest. 

 

Tabell 6 Test retest av instrumentet CWEQ och CWEQ II. 

Delskalor CWEQ 

r 

p-värde CWEQ II 

r 

p-värde 

Möjlighet   0,83 <0,001 0,79 <0,001 

Information    0,84 <0,001 0,76 <0,001 

Stöd 0,53 <0,001 0,54 <0,001 

Resurser 0,58 <0,001 0,40 0,011 

Total empowerment CWEQ 
1 0,80 <0,001   

Formell makt (JAS)                               0,76 <0,001 0,66 <0,001 

Informell makt (ORS)                            0,86 <0,001 0,84 <0,001 

Total empowerment CWEQ II 
2   0,73 <0,001 

Global empowerment 0,52 <0,001 0,52 <0,001 

1 I CWEQ original version räknas totala summan på möjlighet, information, stöd, resurser. 
2 I CWEQ II räknas totalsumman på möjlighet, information, stöd, resurser, JAS och ORS. 
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Cronbach Alpha 

Reliabilitetskoefficienterna för Cronbach Alpha varierade mellan 0,57-0,91. I både CWEQ 

och CWEQ II var Cronbach Alpha värdet högst för delskalorna ”möjlighet”, ”information” 

samt ”informell makt”. Ett värde under 0,70 fanns i delskalorna för ”resurser” (CWEQ II), 

”stöd” (CWEQ) och ”global empowerment” (CWEQ och CWEQ II). Tabell 7 visar Cronbach 

Alpha utifrån instrumenten CWEQ och CWEQ II. 

 

Tabell 7 Cronbach Alpha 

 

Delskalor 

 

CWEQ 

 

CWEQ II 

Möjlighet 0,91 0,88 

Information 0,91 0,86 

Stöd 0,69 0,70 

Resurser 0,73 0,57 

Formell makt (JAS) 0,86 0,79 

Informell makt (ORS) 0,91 0,91 

Global empowerment  0,68 0,68 

Total empowerment    0,89 1     0,84 2 

1 I CWEQ original version räknas totala summan på möjlighet, information, stöd, resurser. 
2 I CWEQ II räknas totalsumman på möjlighet, information, stöd, resurser, JAS och ORS. 
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4. Diskussion 

4:1 Huvudresultat  

Resultatet visade att personalen, vid en akut kirurg- och ortopedavdelning upplevde en 

medelmåttig strukturell empowerment utifrån instrumentet CWEQ och CWEQ II. Högst 

värde skattade personalen i delskalan ”möjlighet” och lägst värde i delskalan ”information” 

(CWEQ och CWEQ II).  Vidare visade resultatet att det fanns en statistiskt signifikant 

skillnad mellan hur sjuksköterskor och undersköterskor skattade empowerment. I CWEQ 

visade skalorna möjlighet, resurser, JAS, ORS, total empowerment samt global empowerment 

ett statistiskt signifikant högre värde för sjuksköterskorna jämfört med undersköterskorna. I 

CWEQ II visade skalorna möjlighet, JAS, ORS, total empowerment samt global 

empowerment ett statistiskt signifikant högre värde för sjuksköterskorna jämfört med 

undersköterskorna. Åttioen procent av vårdpersonalen upplevde sin arbetstillfredsställelse 

som mycket bra eller bra. Instrumentets, CWEQ och CWEQ II, reliabilitet visade test-retest 

värden från r 0,40 till 0,86 och Cronbach Alpha värden från 0,57 till 0,91. 

 

4:2 Resultatdiskussion 

Personalens skattning av strukturell empowerment utifrån CWEQ visade ett medelvärde på 

12,65 vilket visar ett medelmåttligt strukturell empowerment. Flera andra studier (3, 4, 7, 23) 

har också visat på medelmåttig strukturell empowerment bland vårdpersonal. I föreliggande 

studie framkom att möjlighet (medelvärde 3,31) var högst skattat, vilket tyder på att 

personalen upplever en möjlighet i sitt yrke att kunna växa och utvecklas på sin arbetsplats. 

Arbetsgivaren har lyckats att tillmötesgå personalens behov vad det gäller 

utvecklingsmöjligheter och att skapa en miljö som erbjuder olika uppgifter som stimulerar 

personalen. Andra studier (3, 11, 22, 23, 25, 26) har visat liknande resultat där personalen har 

skattat möjlighet som högst. Information (medelvärde 2,99) skattades lägst i föreliggande 

studie, vilket kan tyda på brister i kommunikationen mellan ledningen och personalen. Även 

tidigare studier (22, 25) har visat att information skattades som lägst. Författarna anser att 

detta kan bero på många olika faktorer såsom avdelningschefens engagemang att 

vidarebefordra information, hur lättillgänglig informationen är men även intresset hos 

personalen. Faktorer som hög arbetsbelastning och tidsbrist kan vara avgörande för att 

personalen inte har tagit sig tid att ta reda på informationen. En känsla av att ingen bryr sig 

om vad personalen tycker och att personalen inte känner sig uppskattade och sedda för sitt 

arbete, kan även spela in när det gäller engagemanget för att inhämta ny information. Enligt 
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Laschinger och Patrick (17) framkom att arbetstagarens attityder mot arbetet förändrades 

negativt vid brist på uppskattning från organisationen för personalens engagemang. 

Avdelningschefen spelar här en viktig roll vad det gäller att göra informationen lättillgänglig 

och på ett adekvat sätt framföra ledningens värderingar. Blir inte personalen informerad om 

nya direktiv från organisationen så kan de lätt få en känsla av att de inte är betydelsefulla och 

de känner inte delaktighet i de beslut som fattas angående sin arbetsplats. En studie som gjorts 

(9) visar att upplevelsen av att vara insatt i systemet spelar en viktig roll för att skapa en bättre 

känsla för organisationens mål hos personalen. 

 

 I föreliggande studie framkom en statistiskt signifikant skillnad mellan sjuksköterskor och 

undersköterskor vad det gäller skattningen av empowerment. Författarna anser att skillnaden 

kan bero på att sjuksköterskorna har en högre utbildning, är mera insatta i organisationens mål 

och riktlinjer. Vidare anser författarna att en annan orsak kan vara att sjuksköterskorna 

upplever att de har större möjligheter att vidareutveckla sig inom sitt yrke, och har lättare än 

undersköterskorna att avancera inom sin yrkesgrupp. Författarna har ej funnit studier där 

skillnader mellan sjuksköterskors och undersköterskors upplevelse av strukturell 

empowerment har undersökts. Inte heller har författarna funnit några studier där test-retest 

metoden med instrumenten CWEQ och CWEQ II har gjorts.  

 

En av frågeställningarna var hur personalen upplevde sin arbetstillfredsställelse. Det visade 

sig att 35 deltagare (81,4 %) upplevde arbetsmiljön som bra, varav 10 deltagare (23,3 %) 

ansåg att den var mycket bra. Endast en deltagare (2,3 %) skattade att han/hon arbetade i en 

ganska dålig arbetsmiljö. I en studie (19) som gjorts av Aiken med medarbetare framkom det 

dock att mellan 30-40 % av sjuksköterskorna upplevde en otillfredsställelse med sitt arbete. 

Studien spände över fem olika länder totalt, från Nordamerika till Europa. Bara Tyskland 

skiljde sig från resultatet med 17,4 % missnöjda sjuksköterskor. Författarna anser att det är av 

intresse att jämföra andra studiers resultat i denna fråga eftersom den är av största vikt och 

avspeglar sig i vården som ges till patienterna. Efter föreliggande studies resultat där det 

framkommit att vårdpersonalen skattade strukturell empowerment som måttlig och skattade 

arbetstillfredställelsen som hög, har författarna reflekterat över hur detta kan förhålla sig så. 

Författarna anser att det trots att det finns saker att önska vad det gäller strukturell 

empowerment, så vägs det upp av god sammanhållning med och bra hjälp och stöd av 

arbetskamraterna. En studie (2) visade på vikten för organisationen av att arbeta mot målet att 

hålla en tillräckligt hög kvalitet på arbetsmiljön. Då upplever vårdpersonalen att de är 
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befrämjade att utföra sina arbeten optimalt. Detta skapar arbetstillfredsställelse och en 

långvarig och hållbar arbetssituation. 

 

Föreliggande studie visade att Cronbach Alpha värdet varierade mellan 0,69-0,91 för CWEQ 

och 0,57-0,91 för CWEQ II. I tidigare studier (11, 25) har Cronbach Alpha varit mellan 0,79-

0,93 för CWEQ och 0,70-0,95 för CWEQ II. Enligt Polit och Beck (29) så är reliabiliteten i 

instrumentet hög om värdet överstiger 0,70. Delskalorna ”stöd” och ”resurser” samt global 

empowerment hade ett värde under 0,70. Test-retest värdet, mätt med två veckors intervall, 

varierade för skalorna mellan 0,53-0,86 för CWEQ och 0,40-0,84 för CWEQ II. Tidigare 

studier har inte undersökt test-retest. 

 

4:3 Metoddiskussion 

Urvalsmetoden för undersökningen var ett bekvämlighetsurval. Den deltagande avdelningen 

hade valts ut genom en intresseanmälan som hade skett innan författarna påbörjade 

undersökningen. Metoden som författarna använde sig av var ett test-retest där deltagarna fick 

fylla i en enkät med två veckors intervall. Det var 51 enkäter som delades ut, varav 43 

deltagare svarade första gången. Vid andra tillfället svarade 39 deltagare. I test-retest deltog 

således 39 personer. Deltagarantalet var 76 %, vilket var ett högt responsvärde. Styrkan i 

studien var att instrumentet är väl beprövat i andra studier (8-10, 12, 30) utomlands. 

Resultaten i många länder har varit till hjälp för att genomföra förändringar inom vård 

organisationen vilket har lett till förbättrad arbetsmiljö för personalen och en bättre vård för 

patienterna.  

 

Instrumentet i föreliggande studie var inte originalenkäten, originalversionen var översatt först 

från Engelska till Svenska av en professionell översättare. Därefter översattes enkäten från 

Svenska tillbaka till Engelska av en annan översättare. Syftet var att se om den svenska 

versionen överensstämde med originalversionen. Ordet innovationer som förekom i en fråga 

uppfattades som svårt av flera deltagare i föreliggande studie, och författarna fick förtydliga 

ordet i samband med att enkäten besvarades. Författarna reflekterade positivt över att det 

endast var 1 fråga utav 60 som uppfattades som svårförstådd.  
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I en delskala ”resurser” visade det sig att reliabiliteten, Cronbach Alpha var något låg 0,57, 

detta kan bero på att undersökningsgruppen bestod av endast 39 personer. Hade 

deltagarantalet varit större så hade troligtvis Cronbach Alpha i resurser varit något högre. I 

övrigt anser författarna att reliabiliteten i instrumentet har visat sig tillförlitligt.  

 

Risken när en test-retest metod används kan vara att information av vikten gällande test-

retestet inte riktigt når fram till deltagarna. Även sjukdom och ledighet kan påverka 

deltagarantalet. I denna studie var uppslutningen 91 % i test-retestet vilket författarna anser 

vara väl godkänt. 

 

4:4 Allmän diskussion 

I studier som gjorts (1, 25) har det visat sig att vården som ges till patienterna är direkt 

beroende av hur personalen upplever strukturell empowerment på avdelningen. Upplever 

personalen att de arbetar i en miljö som främjar deras personliga utveckling och de har ett 

stöd och förtroende från organisationen, får även patienterna en bättre vård. I tidigare studier 

(2, 8, 17) som gjorts om strukturell empowerment i Kanada, har det funnits ett samband 

mellan utbrändhet och låg strukturell empowerment. Med tanke på dagens höga 

arbetsbelastning på vårdavdelningar, det höga antalet sjukskrivningar på grund av utbrändhet 

och stora omstruktureringar inom vården, kan instrumentet vara en resurs för att mäta 

personalens upplevelse av sin arbetssituation. För verksamheten är det av stor vikt att kunna 

mäta personalens upplevelse av arbetsmiljön på avdelningen. Om chefen har kontinuerliga 

mätningar av strukturell empowerment blir det lättare att förändra arbetssituationen och att få 

personalen att växa i sina arbetsområden samt känna engagemang på arbetsplatsen. 

Förlängningen av detta leder till att höja kvaliteten på vården som ges till patienterna. 

 

 

Med detta i åtanke anser författarna att det finns underlag för att utföra denna undersökning på 

hela sjukhuset och på så sätt initiera till att utföra vidare forskning om vikten av strukturell 

empowerment på arbetsplatsen. 
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