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SAMMANFATTNING 
 

Titel: Empowerment – Sambandet mellan empowerment, arbetstillfredsställelse 

och utbildningsnivåer 

 

Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi   

 

Författare: Filippa Fjällbäck och Johanna Lythell  

 

Handledare: Tomas Källquist och Pär Vilhelmson 

 

Datum: 2019 – juni 

 

Syfte: Tidigare forskning har undersökt sambandet mellan empowerment och 

arbetstillfredsställelse och funnit att empowerment ökar arbetstillfredsställelsen. 

Däremot saknas forskning om hur sambandet skiljer sig åt beroende på 

utbildningsnivåer. Syftet är att förklara om variabeln utbildningsnivå påverkar 

upplevd empowerment och arbetstillfredsställelse hos medarbetare i företag där 

styrfilosofin präglas av empowerment. 

 

Metod: Studien utgår från en kvantitativ forskningsstrategi och en deduktiv 

forskningsansats. Den empiriska datainsamlingen har genomförts med en 

enkätundersökning där målpopulationen är företag som präglas av empowerment. 

Studiens urval var ändamålsenligt och bestod av totalt 503 respondenter från 31 

företag. Den insamlade datan analyserades i Jamovi genom deskriptiv statistik, 

bivariat korrelationsanalys, och faktoranalys. SEM-analyser genomfördes sedan i 

SmartPLS 3. Resultatet redovisades, analyserades och utmynnade sedan till en 

slutsats. 

 

Resultat & slutsats: Studiens resultat visar att det finns en skillnad mellan en hög 

och en låg utbildningsnivå. Respondenterna med en hög utbildningsnivå upplevde 

både en högre grad av empowerment och arbetstillfredsställelse än respondenterna 

med en låg utbildningsnivå. Resultatet uppmärksammar även att det finns ett starkt 

positivt samband mellan empowerment och arbetstillfredsställelse, samt att 

empowerment har en påverkan på arbetstillfredsställelse för de lågutbildade 

respondenterna. Vi kunde däremot varken bekräfta eller förkasta att empowerment 

ökar arbetstillfredsställelsen för de högutbildade respondenterna. 

 

Examensarbetets bidrag: Resultatet har främst visat att högutbildade individer 

upplever både en högre grad av empowerment och arbetstillfredsställelse, samt att 

empowerment ökar arbetstillfredsställelsen till en viss del för lågutbildade 

individer. Därmed är studiens teoretiska bidrag en ökad kunskap om hur en låg 

respektive hög utbildningsnivå förhåller sig till empowerment och 

arbetstillfredsställelse. Studiens praktiska bidrag är att det kan vara svårare att 

lyckas med empowerment i företag med lågutbildade anställda jämfört med 

företag med högutbildade anställda. Bidraget riktar sig till ledningen i företag som 

syftar till att implementera empowerment eller som använder empowerment som 

en styrfilosofi. 

 

Förslag till fortsatt forskning: Till framtida forskning finns det ett behov av att 

undersöka varför svenska högutbildade individer visade sig vara mer komplexa i 



 

 

hur de associerade variabler i faktoranalysen, än individerna med en låg 

utbildningsnivå. Det finns även ett behov att undersöka om empowerment ökar 

arbetstillfredsställelse för högutbildade individer då denna studie inte lyckats 

undersöka detta. 

 

Nyckelord: Empowerment, arbetstillfredsställelse, utbildningsnivå, psykologisk 

empowerment. 
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Aim: Previous research has examined the relationship between empowerment and 

job satisfaction and found that empowerment increases job satisfaction. However, 

there is no previous research that has examined how the relationship differs 

depending on the level of education. The purpose of this study is to explain if the 

variable educational level affects experienced empowerment and job satisfaction 

among employees in companies where the management philosophy is 

characterized by empowerment. 

 

Method: This study is based on a quantitative research strategy and a deductive 

research approach. The empirical data was collected through a questionnaire survey 

where the target population was companies that are characterized by empowerment. 

The study used a judgement sample that consisted of 503 respondents from 31 

companies. The data was analyzed in Jamovi through descriptive statistics, bivariate 

correlation analysis and factor analysis. SEM- analyzes was then performed in 

SmartPLS 3. The result was reported, analyzed and then concluded to a conclusion. 

 

Result & Conclusions: The results of this study shows that there is a difference 

between a high and a low level of education. The respondents with a high level of 

education experienced both a higher degree of empowerment and job satisfaction 

than the respondents with a low level of education. The result also draws attention 

to the fact that there is a strong positive correlation between empowerment and job 

satisfaction, and that empowerment increases job satisfaction to a certain extent for 

the respondents with a low level of education. However, we could neither confirm 

nor reject that empowerment increases the job satisfaction for the highly educated 

respondents. 

 

Contribution of the thesis: The result has mainly shown that highly educated 

individuals experience both a higher degree of empowerment and job satisfaction, 

and that empowerment increases job satisfaction to a certain extent for low-educated 

individuals. The theoretical contribution of this study is an increased knowledge of 

how the two levels of education relate to empowerment and job satisfaction. The 

study's practical contribution is that it can be more difficult to succeed with 

empowerment in companies with low-educated employees compared to companies 

with highly educated employees. The contribution is of interest to the management 

in companies that want to implement or who already use empowerment as a 

management philosophy. 

 



 

 

Suggestions for future research: For further research, there is a need to examine 

why the Swedish individuals with a high education turned out to be more complex 

in how they associated variables in the factor analysis, than the individuals with a 

low level of education. There is also a need to examine whether empowerment 

increases job satisfaction for individuals with a high education, since this study 

failed to examine this. 

 

Key words: Empowerment, job satisfaction, educational level, psychological 

empowerment.  
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1. Inledning 

Följande avsnitt avser att introducera studiens syfte. Först presenteras bakgrunden som sedan följs 

av en problemdiskussion. Problemdiskussionen mynnar sedan ut till studiens syfte. 

 

1.1 Bakgrund  

Den konkurrensutsatta marknaden har blivit mer komplex och förändringshastigheten accelererar. 

Företag möter ett intensivt tryck för att växa, bli mer innovativa och mer produktiva. I en tid av 

snabb förändring är det bara de flexibla och anpassningsbara företagen som kan överleva 

(Handscomb & Thaker, 2018). En strategi för företag att uppnå innovation, flexibilitet och 

anpassningsbarhet, för att bli konkurrenskraftiga, är genom att anamma en styrfilosofi som 

karaktäriseras av empowerment (Darino, Sieberer, Vos & Williams, 2019). 

 

1.2 Problemdiskussion  

Styrning, i ett organisatoriskt sammanhang, syftar enligt Almqvist, Caicedo, Johanson och 

Mårtensson (2012) till att förverkliga företagets vision, affärsidé, strategi och 

verksamhetsplanering. Den ökade globaliseringen, kunders ökade förväntningar och den mer 

sofistikerade teknologin har enligt Quinn och Spreitzer (1997) gjort att äldre, mer traditionell 

styrning som utgår från “command-and-control” har blivit mindre lämplig i företag. Författarna 

menar att man därmed bör anamma en mer modern verksamhetsstyrning då de anställda måste få 

möjlighet att vara mer innovativa, kreativa och ta större ansvar. Pieterse, Van Knippenberg, 

Schippers och Stam (2010) samt Kadhim, Mohammed och Gremikh (2018) menar att på grund av 

den avancerade eran som vi befinner oss i, som karaktäriseras av globaliseringen, den korta 

produktlivscykeln och den snabba teknologiska förändringen, måste organisationer bli mer kreativa 

och innovativa för att kunna vara konkurrenskraftiga på marknaden. Kadhim et al. (2018) finner ett 

antal styrkoncept som kan frambringa kreativitet och innovation, författarna lyfter fram 

empowerment som ett av de mer framträdande styrkoncept i detta avseende. 

  

Empowerment är ett komplext koncept enligt Angelovska, Şenturan och Blazesk (2018), Thomas 

och Velthouse (1990), Mohamed Abd-El-Salam, Shawky, El-Nahas och Nawar (2013) och Quinn 

och Spreitzer (1997) då konceptet dels är svårt att definiera och det kan ha olika betydelser för olika 

personer. Då empowerments innebörd kan variera så varierar definitionen. Randolphs (1995) 

definition kan uppfattas som en av de mer generella definitionerna för empowerment som handlar 

om att identifiera den makt som de anställda redan besitter och sedan frigöra denna makt inom 

https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Abd-El-Salam,+Eman+Mohamed/$N?accountid=14538
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Shawky,+Ayman+Yehia/$N?accountid=14538
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/El-Nahas,+Tawfik/$N?accountid=14538
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organisationen. Författaren menar därmed att de anställda redan har makten till att ta intelligenta 

beslut. Kärnan i empowerment är enligt Habibi, Seyedi och Karimi (2015) att delegera makten till 

alla nivåer i en organisation och att beslutsprocessen ska vara decentraliserad där de anställda ska ta 

ansvar för hela dess arbetsprocess. Raquib, Anantharaman, Eze och Murad (2010) lyfter fram att 

empowerment som ett styrkoncept bygger på att medarbetarna har hög kompetens, är självständiga 

och flexibla. Ett sådant decentraliserat styrkoncept som empowerment, kan medföra en nyskapande 

och effektiv strategi som förser organisationer med strategiska fördelar. 

 

Då det finns stöd i att empowerment kan ses som ett framträdande styrkoncept, i och med dess 

egenskaper att fånga innovation och kreativitet, så har flera studier utförts för att undersöka vilken 

påverkan som empowerment har på olika arbetsplatsfaktorer. En av de mer väl utforskade 

faktorerna är arbetstillfredsställelse. En aspekt till varför arbetstillfredsställelse är aktuellt att 

studera är då arbetstillfredsställelse kan öka en organisations prestation vilket lyfts fram av Wang 

och Lee (2009), Kim (2005), Payne och Webber (2006) samt Pang och Lu (2018). Mer ingående 

ökar organisationers prestation av arbetstillfredsställelsens positiva effekter, vilka är en ökad 

arbetsprestation, ökad motivation, mindre uppsägningar och högre organisationsengagemang (Kim, 

2005; Petty, McGee & Cavender, 1984; Sullivan & Bhagat, 1992; Wang & Lee, 2009). 

  

I och med att arbetstillfredsställelsen kan ha en positiv effekt på organisationens prestation, så utgör 

det en faktor att ta i beaktande i verksamhetsstyrningen, då ett av målen med verksamhetsstyrning 

är att påverka organisationens prestation (Richard, Devinney, Yip & Johnson, 2009). Detta är en 

anledning till att flera forskare undersökt sambandet mellan empowerment som styrkoncept och 

arbetstillfredsställelse. Några av de forskare som studerat detta samband är Holdsworth och 

Cartwright (2003), Ölcer och Florescu (2015) samt Wang och Lee (2009) som finner att 

empowerment har en positiv påverkan på arbetstillfredsställelse. Ett författarpar som påvisar 

sambandet mellan empowerment, arbetstillfredsställelse och organisationens prestation i sin helhet 

är Ölcer och Florescu (2015). Författarna finner att empowerment ökar arbetstillfredsställelsen och 

att arbetstillfredsställelsen i sin tur ökar organisationens prestation. Således har empowerments 

effekt på arbetstillfredsställelse en indirekt påverkan på organisationens presentation. 

  

Relationen mellan empowerment och arbetstillfredsställelse som tidigare har studerats, har även 

studerats i samband med olika variabler, bland annat stress, arbetsprestation, effektivitet, 

transformativt ledarskap, belastning, personlighetsdrag och organisationsengagemang (Aydogmus, 

Metin Camgoz, Ergeneli & Tayfur Ekmekciet, 2018; Jordan, Miglič, Todorović & Marič, 2017; 
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Savery & Luks, 2001; Seibert, Silver & Randolph, 2004; Spreitzer, Kizilos & Nason, 1997). En 

studie som däremot tycks saknas är för variabeln utbildningsnivå, där Aydogmus et al. (2018) 

menar att man bör undersöka olika utbildningsnivåer då det kan påverka den upplevda graden av 

empowerment och arbetstillfredsställelse. Vidare är det av intresse att studera hur faktorer, i detta 

fall utbildningsnivå, påverkar empowerments effekt på arbetstillfredsställelse då det i sin tur kan, 

enligt Ölcer och Florescu (2015), ha en indirekt påverkan på organisationens prestation. Detta är 

motiv till varför denna studie kommer fokusera på att undersöka hur utbildningsnivå påverkar 

empowerment och arbetstillfredsställelse. 

  

Det finns även en uppfattning i tidigare forskning av bland annat Raquib et al. (2010) och Spreitzer 

(1996) att anställda som besitter en högre utbildningsnivå har generellt sett en högre kompetens, 

flexibilitet och självständighet, vilket kan ha en positiv påverkan på empowerment. Följande studie 

knyter an till denna forskning och ämnar belysa kunskap om empowerment som en styrfilosofi 

genom att testa variabeln utbildningsnivå. 

 

1.3 Syfte 

Syftet är att förklara om variabeln utbildningsnivå påverkar upplevd empowerment och 

arbetstillfredsställelse hos medarbetare i företag där styrfilosofin präglas av empowerment. 
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2. Teoretisk referensram 

I följande avsnitt presenteras tidigare forskning som berör studiens syfte, samt kommer studiens 

ämnesbegrepp att definieras.   

 
 

2.1 Empowerment 

Wilkinson (1998) och Asgarsani, Duostdar och Rostami (2013) uppmärksammar att arbetare är en 

sen tidigare outnyttjad tillgång som besitter värdefull kunskap och erfarenhet vilket ger företaget 

konkurrensfördelar om man frigör och beaktar denna tillgång i företaget. Här följer även 

nödvändigheten av en plattare organisation för att genomföra denna omfördelning av 

kunskapsanvändandet. Det handlar om en övergång till ”produktivitet genom arbetarna” vilket 

författarna menar formade grunderna för teorierna om empowerment. Inom det företagsekonomiska 

området finns det en gemensam utgångspunkt för definitionen av empowerment, vilken är 

individens möjlighet till makt över sin egen situation och arbetsuppgifter (Lincoln Travers, Ackers 

& Wilkinson, 2002). 

 

Innebörd 

Empowerment som koncept inom företagsekonomin karaktäriseras enligt Yukl och Becker (2006), 

Raquib et al. (2010) och Conger och Kanungo (1988) av en decentraliserad företagsstruktur där de 

anställda har makten till att ta egna beslut i och med dess kompetens. Enligt Wilkinson (1998) 

syftar empowerment till att lyfta flexibilitet, självständighet, innovation och kreativitet genom 

medarbetarna. Ett antal tillvägagångssätt för att uppnå empowerment i en organisation, som även 

kan användas för att identifiera empowerment, är enligt Wilkinson (1998) följande: 

  

 · Informationsdelning kan delas in i två kategorier, nedåtkommunikation och uppåtkommunikation. 

Nedåtkommunikation handlar om att den högsta ledningen ska kommunicera information nedåt i 

alla led i företaget utan mellanhänder som till exempel mellanchefer. Den information som 

ledningen kommunicerar nedåt är bland annat organisationens mål och position vilket ger 

medarbetarna en förståelse för organisationen och dess arbetsuppgifter som därmed sätts i ett större 

sammanhang. Det kan även skapa en medkänsla hos medarbetarna om organisationen i fråga 

exempelvis genomgår en kris, vilket kan skapa sympati hos arbetarna och därmed öka dess 

engagemang för att åtgärda den rådande krisen (Seibert et al., 2004; Wilkinson, 1998; Wilkinson, 

2005). 
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Uppåtkommunikation syftar däremot till att medarbetarna ska ha möjlighet att framföra 

förbättringsförslag och sina åsikter samt att dessa ska betraktas ha samma värde oberoende 

arbetarens position i företaget. Detta skapar en känsla av engagemang och att arbetaren faktiskt 

bidrar till att organisationen drivs framåt när arbetarnas förslag och åsikter ses som värdefulla av 

ledningen (Wilkinson, 1998; Wilkinson, 2005). 

  

 · Problemlösning nedifrån och upp har nära koppling till uppåtkommunikation men syftar mer till 

att det faktiskt är arbetarna som besitter den bästa positionen i att ta beslut om hur man bör utveckla 

produktionen. I ett tillverkande företag har arbetaren som står vid monteringsbandet störst insikt i 

hur processen kan förbättras och i ett serviceföretag så har de arbetare som har direkt kontakt med 

kunden störst insikt hur denna process kan förbättras. I och med att ledningen inte har samma 

förståelse för den faktiska produktionsprocessen så bör de ta tillvara på de förslag som arbetarna har 

(Wilkinson, 1998; Wilkinson, 2005). 

  

 · Attitydformning syftar till att man i och med införandet av faktiska förändringar i 

företagsstrukturen, även fokuserar på att förändra attityden hos de anställda för att de ska känna att 

de är empowerd, genom exempelvis utbildning om konceptet i företaget. Ledningen bör därmed 

lägga fokus på empowerment som en känsla för arbetarna och inte endast ge dem verktygen för att 

bli empowerd. Utan den rätta kunskapen så kan man inte använda verktyg på ett korrekt sätt 

(Siegall & Gardner, 2000; Wilkinson, 1998; Wilkinson, 2005). 

  

 · Självhantering handlar om att den individuella medarbetaren ska besitta makt för att kunna ta 

beslut angående sin egen arbetsprocess, det vill säga hur man ska utföra arbetsuppgifterna bestäms 

av arbetaren själv och inte ledningen. Detta är däremot ett ofta ifrågasatt tillvägagångssätt inom 

empowerment då det i praktiken är svårt för ledningen att helt låta arbetarna ta egna beslut i hur 

arbetet utförs. Däremot fungerar detta tillvägagångssätt som en riktlinje i att ledningen bör till viss 

del, men inte nödvändigtvis helt, ge de anställda egen makt i det egna arbete (Siegall & Gardner, 

2000; Wilkinson, 1998; Wilkinson, 2005). 

  

Transformativt ledarskap 

Enligt Aydogmus et al. (2018), Bass och Riggio (2005), Kark, Shamir och Chen (2003) är 

ytterligare ett sätt att identifiera om en organisation präglas av empowerment att undersöka om 

organisationen utmärks av transformativt ledarskap. Detta är då författarna har funnit ett samband 

mellan transformativt ledarskap och empowerment. Författarna menar att empowerment och 
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transformativt ledarskap samverkar där den ena ofta kan identifiera den andra. Man kan därmed 

söka efter de egenskaper som karaktäriserar transformativt ledarskap för att hitta empowerment. De 

egenskaper som utmärker transformativt ledarskap är enligt Bass och Steidlmeier (1999) samt Bass 

och Riggio (2005): autentiskt ledarskap, inspirerande motivation, intellektuell stimulans och 

individuell omtanke. 

  

·    Autentiskt ledarskap syftar till att ledaren agerar som en visionär och förebild för de 

anställda. 

·    Inspirerande motivation syftar till att ledaren motiverar de anställda genom bland annat 

positiv feedback. 

·    Intellektuell stimulans syftar till att ledaren prioriterar medarbetarnas självständighet och 

kreativitet, samt att ledaren lyfter fram medarbetarna i beslut- och 

problemlösningsprocesser. 

·    Individuell omtanke syftar till att ledaren ser till den individuella medarbetarens behov och 

åsikter (Bass & Riggio, 2005; Bass & Steidlmeier, 1999). 

 

Mäta empowerment  

För att mäta empowerment kan man använda sig av psykologisk empowerment som Spreitzer 

(1995) samt Ergeneli, Sag, Ari och Metin (2007) förklarar är en kontinuerlig variabel, där det 

handlar om huruvida individer uppfattar sig mer eller mindre empowered. Således handlar det inte 

om att vara eller att inte vara empowerd. Psykologisk empowerment omfattar fyra dimensioner som 

Thomas och Velthouse (1990) har identifierat: meaning, competence, self-determination och 

impact. 

 

 Meaning - handlar om att den individuella arbetarens egna värderingar, mål och syfte 

stämmer överens med organisationens värderingar, mål och syfte samt kraven för 

arbetsrollen. 

 Competence - handlar om den kompetens som den anställde besitter och hur denne uppfattar 

sin egen kompetens. 

 Self-determination - handlar om den självständighet som den anställde besitter i att ta egna 

beslut i dess arbetsprocess, det vill säga friheten att välja hur man ska utföra sitt jobb. 

 Impact - handlar om graden av den anställdes påverkan på strategiska, administrativa eller 

operativa beslut. 
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Utifrån dessa dimensioner skapade Spreitzer (1995) Measuring Empowerment Questionnaire 

(MEQ) som är ett flerdimensionellt instrument för att kunna bedöma graden av en individs 

upplevda empowerment, se avsnitt 3.4.1 “Mätinstrument för empowerment”. 

 

2.2 Arbetstillfredsställelse 

Arbetstillfredsställelse kan beskrivas som ett positivt känslomässigt tillstånd som är en funktion av 

relationen mellan det önskade arbetsresultatet (det man vill få ut av arbetet) och det upplevda 

arbetsresultatet (det man egentligen får ut av arbetet) (Wang & Lee, 2009; Aydogmus et al., 2018). 

Arbetstillfredsställelse avser medarbetarnas känsla av uppfyllelse och välbehag på arbetsplatsen, det 

vill säga om individer tycker om sitt jobb eller inte (Idris, See & Coughlan, 2018; Jordan et al., 

2017). 

 

Effekter 

Jordan et al. (2017) förklarar att anställda som upplever en hög grad av arbetstillfredsställelse har 

generellt en positiv attityd till deras arbete medan anställda som upplever en lägre grad av 

arbetstillfredsställelse har generellt en negativ attityd till deras arbete. Vidare lyfter författarna fram 

att det är av stor betydelse att ha förståelse för arbetstillfredsställelse, dels för att det påverkar de 

anställda personligen, dels då de påverkar de anställdas produktivitet. Detta instämmer Hirschfeld 

(2000) med som menar att arbetstillfredsställelse är viktigt av flera olika anledningar. För de 

anställda har arbetstillfredsställelsen en stor betydelse för det subjektiva välbefinnandet och 

livstillfredsställelsen. Medan chefer ofta betraktar arbetstillfredsställelse som ett viktigt inflytande 

på anställdas beteende, som i sin tur påverkar organisationens effektivitet. 

  

Ytterligare anledningar till att arbetstillfredsställelse kan vara av stor betydelse är då flera studier av 

bland annat Wang och Lee (2009), Kim (2005), Payne och Webber (2006) samt Pang och Lu (2018) 

visar att anställda som upplever en högre grad av arbetstillfredsställelse kan öka en organisations 

prestation. Författarna förklarar att organisationers prestation kan öka genom 

arbetstillfredsställelsens positiva effekter vilka är; ökat organisationsengagemang, ökad 

produktivitet, ökad arbetsprestation, ökad effektivitet, ökad motivation, mindre uppsägningar och 

minskad frånvaro (Aydogmus et al., 2018; Jordan et al., 2017; Kim, 2005; Petty et al., 1984; 

Sullivan & Bhagat, 1992; Wang & Lee, 2009; Ölcer & Florescu, 2015). 
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Mäta arbetstillfredsställelse  

Ett ofta använt mått för att mäta arbetstillfredsställelse är Minnesota Satisfaction Questionnaire 

(MSQ) vilket är ett frågeformulär som används för att kunna bedöma vilken grad av 

arbetstillfredsställelse som individer upplever. Den korta versionen av MSQ mäter 

arbetstillfredsställelse genom 20 specifika aspekter av arbetet och arbetsmiljön. Denna version av 

MSQ består av tre komponenter av arbetstillfredsställelse vilka är intern, extern och generell 

arbetstillfredsställelse (Weiss, Dawis, England & Lofquist, 1967). 

  

Intern arbetstillfredsställelse syftar till hur tillfredsställd en individ är i förhållande till sina 

arbetsuppgifter. Den interna arbetstillfredsställelsen mäter aktivitet, självständighet, 

arbetsvariation, social status, moral och värderingar, anställningstrygghet, social nyttja, auktoritet, 

utnyttjande av kompetens, ansvar, kreativitet och personlig prestation. 

Den externa arbetstillfredsställelsen syftar till hur en individ ställer sig till de externa 

arbetsaspekterna. Den externa arbetstillfredsställelsen mäter chefens behandling av personal, 

chefens beslutsroll, företagspolicy och praxis, ersättning, befordran och bekräftelse/uppskattning. 

Den generella arbetstillfredsställelsen syftar både till de interna och externa komponenterna, men 

mäter även aspekterna arbetsvillkor och medarbetare (Hirschfeld, 2000; Weiss et al., 1967). 

2.3 Utbildningsnivå   

Utbildningsnivå i följande studie syftar till den högsta nivå av formell (akademisk) utbildning som 

en individ besitter. I och med detta så har utbildningsnivå inte beaktat utbildning som arbetsplatsen 

har erbjudit, studien har endast beaktat den formella utbildning som individen har erhållit innan 

anställningen på den nuvarande arbetsplatsen. 

 

Egenskaper som följer av en hög utbildningsnivå 

Anställda med en hög utbildningsnivå kan enligt Blundell, Dearden, Meghir och Sianes (1999) i 

högre grad förhålla sig flexibelt till den teknologiska utvecklingen än anställda med en låg 

utbildningsnivå. En högre utbildad individ har således bättre förutsättningar för att agera flexibelt 

vid förändringar. Fortsättningsvis menar författarna att en individ med en hög utbildningsnivå även 

är en direkt källa till starka innovationer då de besitter relevanta kunskaper och egenskaper som 

bidrar till innovationer. Slutligen har författarna funnit att högutbildade individer i en organisation 

generellt sett har en högre egenproduktivitet.  
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Mäta utbildningsnivå  

För följande studie har nivåerna, som begreppet utbildningsnivå syftar till, bestått av en 

högutbildad nivå och en lågutbildad nivå. Den valda definitionen av hög- respektive låg 

utbildningsnivå kommer att utgå från SCB’s (2018) kategorisering av utbildningsnivåer, här tolkas 

en individ vara högutbildad om denne har som lägst genomfört en kandidatutbildning. En individ 

tolkas vara lågutbildad enligt SCB (2018) om denne endast genomfört en gymnasial utbildning och 

inte fortsatt studera efter den avslutade gymnasiala utbildningen. Däremot har denna studie även 

inkluderat utbildning från yrkeshögskola samt tvåårig högskoleutbildning i kategorin för låg 

utbildningsnivå. Sammanfattningsvis består den höga utbildningsnivån av kandidatexamen, 

yrkesexamina, magisterexamen, masterexamen, licentiatexamen eller doktorsexamen; den låga 

utbildningsnivån består av gymnasial utbildning, yrkeshögskoleexamen, kvalificerad 

yrkeshögskoleexamen eller högskoleexamen. 

 

2.4 Samband mellan empowerment och arbetstillfredsställelse 

Empowerments relation till arbetstillfredsställelse har fått stort forskningsintresse då flera studier 

visat att empowerment ökar arbetstillfredsställelsen (Abdul Aziz & Ennew, 2013; Alajmi, 2016; 

Aydogmus et al., 2018; Holdsworth & Cartwright, 2003; Idris et al., 2018; Jordan et al., 2017; 

Savery & Luks, 2001; Seibert et al., 2004; Ölcer & Florescu, 2015). Författarna redogör för 

relationen mellan empowerment och arbetstillfredsställelse och menar att empowerment är en viktig 

”förutsägare” för arbetstillfredsställelse. Detta är då en hög upplevd grad av empowerment tenderar 

att öka arbetstillfredsställelsen. 

 

Varför undersöks sambandet? 

En ökad arbetstillfredsställelse är värd att ta i beaktande då det är förknippat med ett antal 

önskvärda positiva effekter som en organisation strävar efter. De positiva effekterna är bland annat 

en hög produktivitet, låg frånvaro, mindre uppsägningar, förbättrad mental och fysisk hälsa, högre 

engagemang och ökad arbetsprestation. Dessa effekter resulterar i sin tur i att organisationens 

prestation ökar och därmed är det av betydelse för chefer att veta nivån av empowerment då det kan 

öka en individs arbetstillfredsställelse (Aydogmus et al., 2018; Holdsworth & Cartwright, 2003; 

Jordan et al., 2017; Kim, 2005; Pang & Lu, 2018; Payne & Webber, 2006; Savery & Luks, 2001; 

Wang & Lee, 2009; Ölcer & Florescu, 2015). 

 

Hur ökar empowerment arbetstillfredsställelse? 

Arbetstillfredsställelse beror, enligt Idris et al. (2018), inte bara på materiella faktorer så som lön 
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och befordran, utan speglar även de anställdas självständighet vid beslutsfattande. Detta är ett 

resultat av empowerment då en organisation som präglas av empowerment bland annat lägger stor 

vikt vid informationsutbyte och individuellt deltagande. Ytterligare en anledning till att 

empowerment kan öka arbetstillfredsställelse är då empowerment skapar en stark relation mellan 

arbetsgivare och arbetstagare som uppnås genom en ökad kommunikation och feedback, vilket kan 

ha en positiv påverkan på arbetstillfredsställelse. Författarna betonar även att empowerment kan öka 

individers självförtroende och trivsel på arbetet vilket även ökar arbetstillfredsställelsen. Detta 

instämmer Ölcer och Florescu (2015) och Spreitzer et al. (1997) med, som menar att anställda 

känner sig tillfredsställda med sina arbeten när de deltar i beslutsfattande och uppmuntras till att 

använda sin kompetens för att hantera olika scenarier, vilket är i linje med empowerment. 

 

Empowerments dimensioner och arbetstillfredsställelse 

För att få en djupare förståelse för hur empowerment ökar arbetstillfredsställelse kan man se till de 

fyra dimensionerna inom psykologisk empowerment. Detta är för att forskare som undersökt 

empowerment generellt har använt sig av de fyra dimensionerna: 

  

Meaning 

Arbetstillfredsställelse har ett starkt positivt samband till dimensionen meaning enligt bland annat 

Spreitzer et al. (1997), Wang och Lee (2009), Holdsworth och Cartwright (2003), Ölcer och 

Florescu (2015), Hackman och Oldham (1980), Thomas och Tymon (1994), Liden, Wayne och 

Sparrowe (2000). Dimensionen Meaning ökar arbetstillfredsställelsen enligt Ölcer och Florescu 

(2015) då en individ som upplever att dess arbete tillför värde och mening känner sig mer 

tillfredsställd på arbetet. 

 

Competence 

Arbetstillfredsställelse har inte något samband till competence enligt Wang och Lee (2009), 

Holdsworth och Cartwright (2003), Ölcer och Florescu (2015), Hackman och Oldham (1980), 

Thomas och Tymon (1994), Liden et al. (2000). 

  

Self-determination 

Arbetstillfredsställelse har ett positivt samband till dimensionen self-determination enligt bland 

annat Spreitzer et al. (1997), Wang och Lee (2009), Holdsworth och Cartwright (2003), Ölcer och 

Florescu (2015), Hackman och Oldham (1980), Thomas och Tymon (1994) och Liden et al. (2000). 
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Vidare förklarar författarna att detta kan bero på att individer som känner självständighet och får ta 

egna beslut tenderar att känna sig mer tillfredsställda på arbetet. 

  

Impact 

Arbetstillfredsställelse har visat sig ha blandade resultat angående dess koppling till dimensionen 

impact. Holdsworth och Cartwright (2003), Ölcer och Florescu (2015), Thomas och Tymon (1994) 

och Liden et al. (2000) har funnit ett positivt samband mellan arbetstillfredsställelse och impact. 

Medan Spreitzer et al. (1997) och Wang och Lee (2009) inte funnit något samband mellan 

arbetstillfredsställelse och impact. Liden et al. (2000) som är några av de författare som fann ett 

positivt samband, menar att detta kan bero på att individers tillfredsställelse ökar när de kan påverka 

strategiska, administrativa och operativa resultat, alltså att de anställda får en känsla av delaktighet. 

 

2.5 Samband mellan empowerment och utbildningsnivå 

Hög utbildningsnivå 

Ytterligare ett samband som har undersökts av ett flertal forskare är mellan empowerment och hög 

utbildningsnivå, där bland annat Spreitzer (1996), Edwards, Green och Lyons (2002) samt Seibert, 

Wang och Courtright (2011) har funnit att en hög utbildningsnivå korrelerar positivt med en högre 

upplevd grad av empowerment. Yukl och Becker (2006) instämmer med detta då de funnit att 

tidigare forskning visar att anställda som besitter en hög utbildningsnivå generellt upplever en hög 

grad av empowerment. 

 

Hur ökar en hög utbildningsnivå empowerment? 

En förklaring för det positiva sambandet mellan hög utbildningsnivå och empowerment läggs fram 

av Spreitzer (1996), Yukl och Becker (2006), Blundell et al. (1999) och Asgarsani et al. (2013) som 

förklarar att individer som besitter en högre utbildningsnivå kan vara mer kapabla till att bli 

empowerd. Individer med högre utbildning tenderar att besitta högre kompetens, flexibilitet, 

självständighet, självförtroende, ansvarstagande och är mer innovativa i arbetet vilket följer i linje 

med empowerments grundkomponenter. Med detta sagt är det av betydelse att se till de anställdas 

utbildningsnivå då det möjligtvis kan påverka den upplevda graden av empowerment. 

 

Låg utbildningsnivå 

Även om den generella uppfattningen är att en högre utbildningsnivå leder till en högre grad av 

empowerment, så lyfter Yukl och Becker (2006) fram att det inte behöver vara fallet då forskning 
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av Ahearne, Mathieu och Rapp (2005) har funnit att anställda som besitter en lägre utbildningsnivå 

kan vara mer mottagliga för att bli empowerd. 

 

Hur ökar en låg utbildningsnivå empowerment? 

En förklaring till att det kan finnas ett positivt samband mellan empowerment och en låg 

utbildningsnivå läggs fram av Ahearne et al. (2005). Författarna menar att individer som besitter en 

lägre utbildningsnivå söker mer inspiration från ledare och är i större behov av att känna tillit och 

förtroende från ledare i det självständiga arbetet. Detta kan leda till att anställda som besitter en 

lägre utbildningsnivå är mer mottagliga för empowerment än anställda som besitter en hög 

utbildningsnivå. 

 

2.6 Antagande 

Utifrån den teoretiska referensramen har vi valt att relatera våra variabler tillsammans i form av ett 

antagande. Det mer traditionella valet i den positivistiska forskningstraditionen som denna studie 

utgår från hade varit att formulera hypoteser. Dock uppfattar vi att man i denna forskningstradition 

bör leva upp till kravet om att urvalet inte ska vara vinklat. Att ett urval är vinklat syftar till att det 

förekommer skevheter i urvalet på grund av författarnas subjektivitet. Anledningen till att vi valde 

att göra ett antagande istället för hypoteser är då denna studie utgår från ett ändamålsenligt urval 

och är baserat på vissa kriterier. Vi har därmed valt att inte göra en hypotesprövning på grund av att 

vårt urval är partiskt och då vi inte vill lova mer än vad vi kan leva upp till.  

 

Denna studie syftar till att förklara om variabeln utbildningsnivå påverkar upplevd empowerment 

och arbetstillfredsställelse hos medarbetare i företag där styrfilosofin präglas av empowerment. 

Därav kommer vi att undersöka om det finns en skillnad i hur individer med en hög respektive låg 

utbildningsnivå förhåller sig till empowerment och arbetstillfredsställelse.  

 

Utifrån den teoretiska referensramen har vi gjort antagandet: 

• Att högutbildade individer bör uppleva en högre grad av empowerment och i sin tur en 

högre grad av arbetstillfredsställelse än lågutbildade individer, se Figur 1.  
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Figur 1. Forskningsmodell av antagandet 

 

I forskningsmodellen presenteras studiens antagande (Figur 1). Figuren visar att högutbildade 

individer bör uppleva en högre grad av empowerment och i sin tur en högre grad av 

arbetstillfredsställelse än lågutbildade individer, detta visualiseras genom pilarnas bredd. Utifrån 

antagandet så bör de högutbildade uppleva en högre grad av empowerment och i sin tur en högre 

grad av arbetstillfredsställelse än de lågutbildade, därav har de högutbildade tilldelats bredare pilar 

och de lågutbildade har tilldelats smalare pilar. De streckade pilarna innebär att det inte finns någon 

påverkan. I Figur 1 representerar de två vänstra cirklarna en hög respektive låg utbildningsnivå. De 

två ovalerna i mitten representerar empowerment och de fyra dimensionerna av empowerment 

(M=meaning, C=competence, S-D=self-determination, I=impact). Slutligen representerar de två 

högra cirklarna arbetstillfredsställelse. 



 

14 

 

 

Studiens antagande grundar vi i att tidigare forskning har funnit ett orsakssamband där 

empowerment ökar arbetstillfredsställelsen. Vidare grundar vi antagandet i att tidigare forskning 

endast undersökt en hög utbildningsnivå och att en hög utbildningsnivå tillför egenskaper som är i 

linje med empowerment. Med tanke på att i princip all forskning endast undersökt en hög 

utbildningsnivå har vi inte tillräckligt med belägg för att tro att en låg utbildningsnivå kan påverka 

empowerment i en högre utsträckning än för en hög utbildningsnivå. Vidare vill vi belysa att vi är 

medvetna om att det kan finnas alternativa turordningar för våra tre variabler (empowerment, 

arbetstillfredsställelse och utbildningsnivå) i orsakssambandet, till exempel kan utbildningsnivå ha 

en direkt påverkan på arbetstillfredsställelse. Däremot har vi utifrån vår teoretiska referensram valt 

att betrakta orsakssambandet som att empowerment ökar arbetstillfredsställelsen, och då denna 

studie utgår från en positivistisk forskningstradition har vi valt att inte undersöka alternativa 

turordningar i orsakssambandet. 
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3. Metod  

I följande avsnitt presenteras studiens tillvägagångssätt, datainsamlingsmetoder och 

kvalitetskriterier.  

 

 

3.1 Val av studie 

Denna studie har inspirerats av Aydogmus et al. (2018) i att undersöka hur skillnader i 

utbildningsnivå kan påverka arbetstillfredsställelse och empowerment. Aydogmus et al. (2018) 

utförde två studier, där den första studien undersöker om effekterna av uppfattat transformativt 

ledarskap på anställdas arbetstillfredsställelse minskas av personlighetsdrag. Den andra studien 

undersöker huruvida empowerment medierar effekterna av uppfattat transformativt ledarskap på 

anställdas arbetstillfredsställelse. I den andra studien undersöker författarna tre olika variabler vilka 

är transformativt ledarskap, empowerment och arbetstillfredsställelse. Resultatet visade att anställda 

som uppfattar sin chef som mer transformativ känner en högre grad av empowerment vilket i sin tur 

ökar arbetstillfredsställelsen. Dock bestod Aydogmus et al.´s (2018) urval endast av högutbildade 

individer och författarna lyfter fram att man i framtida forskning bör undersöka skillnaden mellan 

olika utbildningsnivåer då resultatet kan skilja sig.  

 

Detta gav oss inspiration till att undersöka olika utbildningsnivåer. Däremot har vi i denna studie 

endast inriktat oss på Aydogmus et al.´s (2018) andra studie och sambandet mellan empowerment 

och arbetstillfredsställelse, det vill säga inte transformativt ledarskap. Anledningen till att vi endast 

undersöker sambandet mellan empowerment och arbetstillfredsställelse är bland annat då resultatet 

från Aydogmus et al. (2018) visade att den direkta påverkan på arbetstillfredsställelse kom från 

empowerment, och inte från transformativt ledarskap. Dock bör vi ta i beaktande att vi utesluter en 

variabel som har en indirekt påverkan på arbetstillfredsställelse då den har en påverkan på 

empowerment. Vi kommer därmed att gå miste om transformativt ledarskaps effekter. Däremot kan 

vi dra nytta av transformativt ledarskap för att hitta relevanta företag till vår studie, detta är då de 

egenskaper som följer av transformativt ledarskap kan enligt Aydogmus et al. (2018) indikera att 

det finns en högre grad av empowerment.  
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3.2 Population och urval 

Population är den grupp som studien syftar till att undersöka och är de enheter som man gör sitt 

urval från (Bryman & Bell, 2017). I denna studie består populationen av svenska företag som har en 

styrfilosofi som präglas av empowerment.   

  

Denna studie utgår ifrån ett ändamålsenligt urval. Ändamålsenligt urval är ett icke-

sannolikhetsurval, vilket innebär att man inte använder sig av stickprov utan man baserar urvalet på 

en subjektiv bedömning. Valet av att använda ett ändamålsenligt urval grundar sig i att vi har 

behövt välja ut företag som representerar det specifika forskningssyftet. Urvalet består därmed av 

anställda i företag som präglas av empowerment (Denscombe, 2007; Remenyi, Williams, Money & 

Swartz, 1998). 

  

Att använda ett icke-sannolikhetsurval medför ett antal problem som är viktigt att ta i beaktande. 

Det främsta problemet är att det förekommer partiskhet i studien, detta är då vi har använt vårt eget 

omdöme vid val av företag. I och med detta så finns det en risk att vi har valt mindre lämpliga 

företag för studien. För att minska denna risk så har vi skapat en urvalsprocess för att finna företag 

som präglas av empowerment, se avsnitt 3.6 “Urvalsprocess och genomförande”. Dock finns risken 

att ett felrepresentativ urval fortfarande kan bestå vilket vi tagit i beaktande (Sharma, 2017; Tongco, 

2007). 

 

3.3 Bortfall  

Det framkommer av Bryman och Bell (2017) att bortfall är vanligt förekommande i 

enkätundersökningar. Detta är bland annat då flera respondenter väljer att inte svara på enkäten 

eftersom de upplever den som ointressant, har tidsbrist eller att det förekommer en mättnad av att 

svara på enkäter. Vi har försökt att minimera dessa bortfall genom att utforma ett följebrev till 

enkäten (Bilaga 1) så att respondenterna förstår syftet med enkäten, hur den går till och ungefär hur 

lång tid det tar att besvara den. Vidare har vi kompletterat enkätfrågorna med tydliga instruktioner 

samt utformat enkäten med så få frågor som möjligt utan att kompromissa dess innehåll. Detta 

gjorde vi bland annat genom att vi använde oss av den korta versionen av MSQ som består av 20 

frågor istället för den långa versionen som består av 100 frågor. Bryman och Bell (2017) menar att 

dessa åtgärder kan minska bortfall för enkäter. Däremot har vi tagit i beaktande att det kvarstår en 

risk för externa och interna bortfall. 

 



 

17 

 

Externt bortfall 

Denna studie har troligen ett relativt stort externt bortfall. Ett externt bortfall är enligt Körner och 

Wahlgren (2015) när en individ inte svarar på enkäten eller börjar svara på enkäten men väljer 

sedan att avbryta. Anledningen till att ett stort externt bortfall kan ha förekommit är då det var 

företagets kontaktperson som vidarebefordrat vår enkät till sina medarbetare och det var upp till var 

och en av de anställda om de ville besvara enkäten eller inte.   

  

Internt bortfall 

Det har även uppstått ett antal interna bortfall, vilket enligt Körner och Wahlgren (2015) är när 

svaren på vissa frågor uteblir. I vår enkät uppkom interna bortfall för de respondenter som valt 

“inget svar” alternativet. Studiens interna bortfall förekom i 48 enkäter där det var sammanlagt 98 

frågor som hade besvarats med “inget svar”. De 98 svaren räknades bort och kodades som “missing 

values” i analysen av datan.   

 

3.4 Mätinstrument  

3.4.1 Mätinstrument för empowerment  

Denna studie mäter empowerment genom Measuring Empowerment Questionnaire (MEQ) som 

Spreitzer (1995) tagit fram. MEQ är det främsta måttet som används för att mäta empowerment. I 

framtagningsprocessen av MEQ har upphovskvinnan, Spreitzer (1995), verifierat validiteten och 

reliabiliteten. Måttet har även verifierats i många olika länder och inom många olika branscher av 

bland annat Ergeneli et al. (2007) och Seibert et al. (2004). Spreitzer (1995) har även funnit att 

MEQ inte var mottaglig till social önskvärdhetsbias. 

  

Den upplevda graden av empowerment mäts genom de fyra dimensionerna meaning, competence, 

self-determination och impact där varje dimension mäts genom tre olika frågor, det vill säga totalt 

12 frågor. Till exempel är en fråga som hör till impact “jag har betydande kontroll över vad som 

händer på min avdelning” och en fråga som hör till competence är “jag besitter den kompetens som 

krävs för att utföra mitt jobb. Frågorna besvarades genom en femgradig likertskala som går från 

“håller inte alls med” till “håller helt med” och ytterligare ett svarsalternativ “inget svar”. Valet av 

att lägga till en ruta för “inget svar” var då respondenterna skulle ha möjligheten att kunna avstå 

från att ta ställning i en fråga som de inte kunde svara på. Valet grundade sig även i att 

respondenterna inte skulle missuppfatta det neutrala svarsalternativet i likertskalan som att man inte 

svarar på frågan då det finns en värdering i det neutrala svarsalternativet (Dolnicar & Grün, 2013). 
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Tolkning av MEQ 

För att omvandla svaren till analyserbar data så poängsätts svarsalternativen där “håller inte alls 

med” är 1 poäng och “håller helt med” är 5 poäng. Sedan summerar man poängen från samtliga 

frågor, där den lägsta totala poängen är 12 och den högsta totala poängen är 60. Tolkningen av 

svaren från MEQ går till på följande sätt: 15 poäng eller lägre tolkas som att respondenten upplever 

en mycket låg grad av empowerment; 16 till 29 poäng tolkas som att respondenten upplever en låg 

grad av empowerment; 30 till 44 tolkas som att respondenten upplever en hög grad av 

empowerment och 45 till 60 poäng tolkas som att respondenten upplever en mycket hög grad av 

empowerment (Spretizer, 1995; Ölcer & Florescu, 2015). 

  

Validitet och reliabilitet för MEQ 

Tidigare forskning av Spreitzer (1995), Konczak, Stelly och Trusty (2000) samt Buitendach och 

Rothmann (2009) har rapporterat att MEQ har en Cronbachs alfa som varierar mellan 0,72 till 0,96 

vilket indikerar att frågeformuläret, enligt författarna, har en god inre reliabilitet. Från tidigare 

forskning av Spreitzer (1995), Spreitzer et al. (1997), Maynard, Gilson och Mathieu (2012) och 

Mohamed Abd-El-Salam et al. (2013) framgår det även att diskriminant- och konvergentvaliditeten 

för MEQ är god. Sammantaget stödjer den tidigare forskningen om MEQ att det är ett reliabelt och 

valitt frågeformulär för att mäta den upplevda graden av empowerment. 

 

3.4.2 Mätinstrument för arbetstillfredsställelse   

Denna studie mäter arbetstillfredsställelsen med den korta versionen av Minnesota Satisfaction 

Questionnaire (MSQ) som tagits fram av Weiss et al. (1967). MSQ är enligt Letele (2018) ett av de 

tre mest populära frågeformulär för att mäta arbetstillfredsställelse, där de andra två är Job 

Descriptive Index (JDI) och Job Satisfaction Survey (JSS). Dessa tre frågeformulär har i tidigare 

studier visat på hög validitet och reliabilitet i många olika länder och kulturer vilket är anledningen 

till dess frekventa användning (Letele, 2018). 

  

Valet av att använda MSQ istället för JDI eller JSS grundar sig främst i att den korta versionen av 

MSQ består av färre frågor och en femgradig likertskala. Att använda ett mindre antal frågor i 

enkäter kan enligt Bryman och Bell (2017) och Jacobsen (2017) minska eventuella bortfall och 

därmed öka svarsfrekvensen. Detta talar för att den korta versionen av MSQ, som består av 20 

frågor, är att föredra över JDI som består av 72 frågor och JSS som består av 36 frågor (Letele, 

2018). Vidare är en femgradig likertskala som MSQ använder att föredra över JDI som använder en 
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treskalig likertskala, då man enligt Jacobsen (2017) förlorar mycket information med en likertskala 

som understiger fem svarsalternativ. En femgradig likertskala är även att föredra över JSS´s 

sexgradiga likertskala då det enligt Leung (2011) finns risk för skevhet i svaret när det inte finns 

något neutralt svarsalternativ, det vill säga att respondenten “tvingas” att ta ställning till frågan. 

  

Som tidigare nämnt i den teoretiska referensramen mäter den korta versionen av MSQ intern-, 

extern- och generell arbetstillfredsställelse genom 20 specifika aspekter av arbetet och arbetsmiljön. 

Den interna arbetstillfredsställelsen mäter 12 aspekter vilka är: aktivitet, självständighet, 

arbetsvariation, social status, moral och värderingar, anställningstrygghet, social nyttja, auktoritet, 

utnyttjande av kompetens, ansvar, kreativitet och personlig prestation. Den externa 

arbetstillfredsställelsen mäter 6 aspekter vilka är: chefens behandling av personal, chefens 

beslutsroll, företagspolicy och praxis, ersättning, befordran och bekräftelse/uppskattning. Den 

generella arbetstillfredsställelsen syftar till de interna och externa aspekterna, men mäter även 

aspekterna arbetsvillkor och medarbetare (Hirschfeld, 2000; Weiss et al., 1967). 

  

Frågorna i MSQ besvarades genom en femgradig likertskala som går från “mycket missnöjd” till 

“mycket nöjd” (Weiss et al., 1967). Vi har även valt att lägga till en ruta för “inget svar” då 

respondenterna skulle ha möjligheten till att avstå från att ta ställning i en fråga som de inte kunde 

svara på. Valet grundade sig även i att respondenterna inte skulle missuppfatta det neutrala 

svarsalternativet i likertskalan som att man inte svarar på frågan då det finns en värdering i det 

neutrala svarsalternativet (Dolnicar & Grün, 2013). 

 

Tolkning av MSQ 

För att omvandla svaren till analyserbar data så poängsätter man svarsalternativen där “mycket 

missnöjd” är 1 poäng, “mycket nöjd” är 5 poäng, den lägsta totala poängen är 20 och högsta totala 

poängen är 100. Den totala poängen från en respondents samtliga svar i MSQ summeras för att 

kunna avgöra den upplevda graden av arbetstillfredsställelsen. Tolkningen av svaren från MSQ går 

till på följande sätt: 25 poäng eller lägre tolkas som mycket missnöjd; 26 till 49 poäng tolkas som 

missnöjd; 50 till 74 poäng tolkas som nöjd och 75 till 100 poäng tolkas som mycket nöjd (Weiss et 

al., 1967). 

 

Validitet och reliabilitet för MSQ 

Den korta versionen av MSQ har i tidigare forskning av Weiss et al. (1967), Thomas och Tymon 

(1994) samt Lam, Baum och Pine (2001) visat sig vara ett reliabelt och validerat mått för att mäta 
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arbetstillfredsställelse. Författarna rapporterade att Cronbachs alfa varierar mellan 0,87 till 0,95 

vilket indikerar att frågeformuläret, enligt författarna, har en hög inre reliabilitet. Resultatet av 

reliabilitetskoefficienten från den tidigare forskningen stöder därmed frågeformulärets reliabilitet 

och validitet. 

3.4.3 Mätinstrument för utbildningsnivå  

Denna studie strävar att efterfölja den tidigare forskningen i genomförandet av undersökningar. Den 

tidigare forskning som studerat skillnader i utbildningsnivåer har till störst del utfört studierna 

utifrån det amerikanska utbildningssystemet. Dock, då denna studie ämnar undersöka svenska 

företag har vi utgått från det svenska utbildningssystemet. Med detta sagt skiljer sig denna studie 

från tidigare forskning gällande gränsdragningen för hög respektive låg utbildningsnivå. 

  

Denna studie har utgått från SCB´s (2018) definition av en hög respektive låg utbildningsnivå. En 

hög utbildningsnivå inkluderar som lägst en kandidatexamen. Således inkluderar den högre 

utbildningsnivån: kandidatexamen, yrkesexamina, magisterexamen, masterexamen, licentiatexamen 

och doktorsexamen. SCB´s (2018) definition av en låg utbildningsnivå är om man har avslutat en 

gymnasieutbildning men inte fortsatt att studera efter den gymnasiala utbildningen. Denna studie 

inkluderar även utbildning från yrkeshögskola samt tvåårig högskoleutbildning i kategorin för låg 

utbildningsnivå. Detta är då vi inte ville exkludera dessa som utbildningsnivåer och eftersom de inte 

klassificeras som en hög utbildningsnivå (då de enligt Universitets- och Högskolerådet (2019) 

endast är två år) räknas de som en låg utbildningsnivå. Således inkluderar den lägre 

utbildningsnivån: gymnasial utbildning, yrkeshögskoleexamen, kvalificerad yrkeshögskoleexamen 

och högskoleexamen. 

  

För att mäta vilken utbildningsnivå som respondenterna besitter så har de svarat på om de antingen 

har en hög- eller låg utbildningsnivå. Detta besvarades genom en trevalsfråga i enkäten där 

respondenterna uppgav om dess högsta utbildning antingen var en “kandidatexamen, yrkesexamina, 

magisterexamen, masterexamen, licentiatexamen eller doktorsexamen”, vilket hör till den högre 

utbildningsnivån; eller om dess högsta utbildning var en “gymnasial utbildning, 

yrkeshögskoleexamen, kvalificerad yrkeshögskoleexamen eller högskoleexamen”, vilket hör till den 

lägre utbildningsnivån. Om respondenternas utbildningsnivå däremot understeg en gymnasial 

utbildning så valde de alternativet ”inget”, dessa enkätsvar exkluderades från studien. 
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3.5 Pilotstudie  

Vi har genomfört en pilotstudie för att kunna säkerställa att enkätfrågorna och undersökningen i sin 

helhet fungerar som vi tänkt oss. Enligt Bryman och Bell (2017) möjliggör en pilotstudie att 

författarna kan förebygga oklarheter i enkäten vilket är viktigt då författarna inte kan närvara för att 

svara på eventuella frågor som respondenten kan ha. Bryman och Bell (2017) förklarar att om 

studien utgår från redan existerande frågeformulär så är en pilotstudie inte alltid nödvändig. Vi 

valde däremot att göra en pilotstudie då vi har gjort en översättning av de redan existerande 

frågeformulären. Genom att göra en pilotstudie kunde vi minimera oklarheter i språket och 

formuleringar som kan ha uppstått av översättningen. 

  

En testenkät skickades ut till 13 personer som arbetar inom olika branscher och har olika 

utbildningsnivåer. Detta för att studiens urval har en bred variation av branscher och 

utbildningsnivåer och även för att säkerställa att samtliga respondenter uppfattade enkäten lika. 

Förutom att skicka enkäten till de 13 respondenterna så skickade vi den även till våra handledare för 

att få ytterligare återkoppling om enkätens utformning och kvalité. 

  

Utifrån återkopplingen från pilotstudien visade det sig inte vara någon skillnad gällande förståelse 

av enkäten som helhet mellan de olika utbildningsnivåerna och branscherna. Däremot framkom det 

av pilotstudiens respondenter att formuleringen av frågan “Att vara sysselsatt hela tiden” kunde 

uttryckas bättre även om de förstod vad som menades. Denna fråga omformulerade vi till 

“Möjligheten till att vara sysselsatt hela tiden”. Vidare framkom det av respondenterna att man inte 

riktigt förstod frågan “Att få arbeta med uppgifter som inte strider mot min övertygelse” som vi 

sedan omformulerade till “Att få arbeta med uppgifter som följer mitt samvete”. Utöver dessa två 

frågor fanns det inga oklarheter enligt respondenterna. Efter att vi omformulerat frågorna skickade 

vi ut enkäten igen till pilotstudiens respondenter för att säkerställa att de förstod frågorna, vilket de 

gjorde. 

 

3.6 Urvalsprocess och genomförande  

För att finna företag som präglas av empowerment utgår studien från ett ändamålsenligt urval. 

Därmed har vi använt vår subjektiva bedömning för att kunna hitta relevanta företag till studien. För 

att minska vår subjektiva bedömning har vi skapat en urvalsprocess. Tillvägagångssättet för val av 

företag och urvalsprocessen redogörs nedan. 
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FramFör-projektet 

Det första tillvägagångssätt som vi använt för att finna företag som präglas av empowerment är att 

vi har tagit hjälp av intervjuresultaten från FramFör-projektet mellan åren 2010 - 2019. FramFör-

projektet arrangeras av Högskolan i Gävle där studenter som går första året på ekonomprogrammet 

intervjuar företag om dess ledarskap, organisation och arbetsmiljö (Högskolan i Gävle, 2019). 

Utifrån intervjuresultaten från FramFör-projektet har vi sorterat företagen utifrån hur de besvarat 

frågan om hur decentraliserad respektive centraliserad de anser att deras företagsstruktur är. Vi 

valde att utgå från denna fråga då empowerment karaktäriseras av en decentraliserad 

företagsstruktur, i och med detta valde vi att kontakta de företag som ansåg sig ha en 

decentraliserad företagsstruktur. 

 

Övriga företag 

Det andra tillvägagångssättet som vi använt för att finna företag är att vi har sökt efter företag 

utanför FramFör-projektet som kan tänkas vara präglade av empowerment. Detta har vi dels gjort 

genom att söka efter liknande företag till de som uppgett sig vara decentraliserade från FramFör-

projektet, då dessa företag kan tänkas vara präglade av samma styrfilosofi. Till exempel fann vi ett 

flertal företag inom byggindustrin samt vård och omsorg som uppgett sig vara decentraliserade och 

därmed sökte vi efter fler företag inom dessa branscher. Vi har även utgått från tidigare forskning 

för att hitta företag som kan vara präglade av empowerment, där bland annat Randolph (1995) och 

Spreitzer (2008) anger ett antal branscher som tenderar att präglas av empowerment, några av dessa 

var service-, utbildnings- och tillverkningsbranscher. 

 

Identifiera empowerment i företagen 

För att avgöra om samtliga företag präglas av empowerment i sin styrfilosofi skapade vi en 

urvalsprocess. De företag som ville medverka och som godkänts från urvalsprocessen fick enkäten 

skickad till sig via e-post (Bilaga 2). För att kunna avgöra om företagen präglas av empowerment 

utgick vi från de egenskaper som utmärker empowerment och transformativt ledarskap från vår 

teoretiska referensram. Dessa egenskaper är informationsdelning, problemlösning nedifrån och upp, 

självständighet i arbetet, attitydformning, självhantering, decentraliserad organisationsstruktur, 

autentiskt ledarskap, inspirerande motivation, intellektuell stimulans och individuell omtanke. 

  

Det första steget i urvalsprocessen var att gå in på företagens hemsidor för att läsa mer om 

organisationen. Om något på hemsidan antydde att de inte präglades av empowerment, exempelvis 

om de uppgav att de har en hierarkisk företagsstruktur, så tog vi inte kontakt med dem. Nästa steg i 
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urvalsprocessen var att kontakta företagen via e-post eller telefon. Den första kontakten med 

företagen syftade till att få en djupare inblick inom deras företagsstruktur och styrning för att kunna 

bedöma om de faktiskt präglas av empowerment. Se Bilaga 3 för e-post till FramFör-företag och 

Bilaga 4 för e-post till övriga företag. 

 

I den första kontakten med företagen frågade vi om följande punkter stämde in på deras 

verksamhet: 

 Om företaget karaktäriseras av en decentraliserad organisation-/företagsstruktur. 

 Om företaget har en bred ansvarsfördelning. 

 Om företaget har en bred informationsdelning. 

 Om företaget sätter medarbetarnas kompetens och innovation i fokus. 

 Om företaget arbetar med att motivera sina anställda. 

 Om företaget ser till den enskilde individens behov. 

Om kontaktpersonen från företaget ansåg att alla punkter överensstämde med företagets verksamhet 

så bedömde vi att företaget troligen präglades av empowerment i sin styrfilosofi. Om de däremot 

ansåg att endast ett fåtal av punkterna överensstämde så förde vi en djupare diskussion om 

företagets styrning för att kunna bedöma om de troligen präglades av empowerment i sin styrfilosofi 

eller ej. Den djupare diskussionen handlade till största del om att kontaktpersonen till företaget 

behövde en mer ingående förklaring om empowerment som styrfilosofi för att kunna uttala sig om 

deras styrning. I studien valde vi att endast inkludera de företag där kontaktpersonen säkert kunde 

uttala sig om att de troligen präglades av empowerment. 

  

Som tidigare nämnt har vi tagit i beaktande att det finns en risk att vissa företag möjligtvis inte 

präglas av empowerment, även om de har blivit godkända i urvalsprocessen. En anledning till att 

företag som inte präglas av empowerment kan ha blivit godkända i urvalsprocessen är då de punkter 

från den första kontakten med företagen kan ses som attraktiva för företag, och därmed kan 

kontaktpersonen ha förskönat bilden av företaget. 

3.6.1 Etiskt övervägande 

Denna studie strävar efter att ha ett etiskt förhållningssätt vilket vi har gjort genom att följa fyra av 

de etiska principerna som enligt Ejlertsson (2005) är betydande för studier som använder 

enkätundersökningar. Dessa etiska principer är informationskravet, konfidentialitets- och 

anonymitetskravet, samtyckeskravet, och nyttjandekravet. 
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Informationskravet handlar om att respondenterna ska bli informerade om undersökningens syfte 

och hur undersökningen går till. Detta krav har vi uppfyllt genom att bifoga ett följebrev i enkäten 

som förklarar studiens syfte och hur enkäten ska genomföras (Bilaga 1) (Bryman & Bell, 2017).   

 

Konfidentialitets- och anonymitetskravet handlar om att uppgifter om samtliga respondenter ska 

behandlas konfidentiellt i största möjliga mån. För att uppfylla detta krav har vi valt att inte nämna 

vilka företag som deltagit i studien och inte sparat några som helst personuppgifter (Bryman & Bell, 

2017). 

  

Samtyckeskravet innebär att det är frivilligt för respondenterna att medverka i studien. För att 

uppfylla detta krav har vi informerat företagets kontaktperson om att det är upp till var och en i 

företaget om de vill besvara enkäten eller inte. Denna information vidarebefordrade sedan 

kontaktpersonen till de anställda. I och med att det är en enkätstudie anser vi även att 

respondenterna har gett sitt samtycke när de skickat in enkäten (Bryman & Bell, 2017). 

  

Nyttjandekravet innebär att de insamlade uppgifterna endast får användas till forskningsändamålet. 

Då denna studie endast använt de insamlade uppgifterna till denna studie och dess syfte, anser vi att 

nyttjandekravet är uppfyllt (Bryman & Bell, 2017). 

 

3.7 Analysmetod 

3.7.1 Bearbetning av data  

Enkäten utformades i Google Forms vilket är en tjänst för att skapa webbenkäter. Det totala antal 

respondenter som besvarat enkäten var 503 personer från 31 företag. Av dessa respondenter var 264 

personer högutbildade och 239 personer lågutbildade. Den insamlade datan fördes sedan över till 

Excel där svaren kodades till siffror, till exempel kodades hög utbildningsnivå = 1 och låg 

utbildningsnivå = 0. Vidare namngavs frågorna från MEQ och MSQ, frågorna om empowerment 

benämndes som E följt av frågans nummer i enkäten, till exempel namngavs fråga 12 från MEQ = 

E12. Processen var densamma för arbetstillfredsställelsen som benämndes som A följt av frågans 

nummer i enkäten, till exempel namngavs fråga 3 från MSQ = A3. De frågor som saknade svar, 

alltså om respondenten valt “inget svar”, benämndes som missing value och kodades som -99. 

Anledningen till att vi kodade missing value till -99 är för att vi tydligt skulle kunna urskilja dessa 

svar från de övriga svaren (Dahmström, 2011). All analys av datan (förutom Structural Equation 

Modeling analysen) genomfördes sedan i programmet Jamovi. 
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3.7.2 Deskriptiv data  

Vi har i denna studie valt att presentera en del av resultatet genom deskriptiv statistik. Deskriptiv 

statistik är fördelaktig då man kan skapa en överblick över den insamlade datan samt att man kan se 

spridningen av datan (Denscombe, 2007). Denna studie har använt sig av tabeller och diagram för 

att presentera resultatet av den insamlade datan, vilket Eliasson (2013) menar är ett användbart sätt 

för att kunna visualisera data. 

3.7.3 Bivarat korrelations analys  

I denna studie har vi valt att utföra en bivariat korrelationsanalys vilket mäter korrelationen mellan 

två variabler. Vi vill däremot förtydliga att en korrelationsanalys inte visar vilken variabel som 

påverkar den andra, utan visar endast om det föreligger en korrelation (Dahmström, 2011). 

Korrelationskoefficienten ligger mellan -1 och +1. Om koefficienten är -1 råder ett perfekt negativt 

linjärt samband och om koefficienten är +1 råder ett perfekt positivt linjärt samband, om 

koefficienten är noll råder inget linjärt samband (Dahmström, 2011). 

  

Studien använder sig av Pearsons r för att beräkna korrelationen. För att veta om korrelationen har 

uppstått av tillfällighet eller inte och för att bedöma reliabiliteten använder man sig av 

konfidensintervall. Om konfidensintervallet är 95 procent representeras det av (*) i en 

korrelationsmatris, vilket innebär att man med 95 procent säkerhet kan säga att det finns en 

korrelation mellan variablerna. Om konfidensintervallet är 99 procent representeras det av (**) i en 

korrelationsmatris, vilket innebär att man med 99 procent säkerhet kan säga att det finns en 

korrelation mellan variablerna. Om konfidensintervallet är 99,9 procent representeras det av (***) i 

en korrelationsmatris, vilket innebär att man med 99,9 procent säkerhet kan säga att det finns en 

korrelation mellan variablerna (Lövås, 2006). 

3.7.4 Faktoranalys  

Vi har i denna studie använt faktoranalyser vars syfte är att sammanställa data så att samband och 

mönster kan tolkas. Faktoranalys brukar användas för att omgruppera variablerna till reducerade 

kluster som baseras på samvarians (Yong & Pearce, 2013). Studien har använt en faktoranalys för 

att kunna hitta olika variabler som har en stark korrelation. Detta gör man genom att mäta ett antal 

bakomliggande faktorer och på så sätt kan faktoranalysen beskriva samvariationen mellan 

variablerna. Faktoranalyser möjliggör även att man kan genomföra SEM-analyser. (Bryman & Bell, 

2017; Remenyi, et al. 1998; Schreiber, Nora, Stage, Barlow & King, 2006). 
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I faktoranalysen använder man sig av faktorladdningar för att avgöra korrelationen mellan 

variablerna och faktorerna. Gränsvärdet för faktorladdningen är 0,3 vilket innebär att om en 

variabel har ett lägre värde än 0,3 så kommer den variabeln (frågan) att exkluderas från 

faktoranalysen. Ett värde under 0,3 tyder på att ingen korrelation eller att en alldeles för svag 

korrelation föreligger, detta kan bero på att en variabel (fråga) inte har något tydligt samband till 

övriga variabler (frågor) vilket gör att den inte kan tillhöra en faktor (Sharma, 1996; Rencher & 

Christensen, 2012). 

  

Vi har valt att använda Exploratory Factor Analysis (EFA) då den är att föredra om en studie består 

av många variabler (frågor) och mycket data som annars kan bli komplext att hantera. För att 

avgöra hur väl datan är lämplig för en faktoranalys använder man sig av 

Kaiser-Meyer-Olkin measure of Sampling Adequacy (KMO), där ett värde över 0,5 visar att datan 

är lämplig för faktoranalys (Williams, Onsman & Brown, 2010). 

3.7.5 Structural equation modeling  

Vi har i denna studie använt Structural Equation Modeling (SEM) vilket är en multivariat 

dataanalys, analysen har genomförts i programmet SmartPLS 3. 

  

SEM visar kausala samband som paths. SEM kan användas för att testa teorier om hur variabler 

förhåller sig till varandra, varje path utgör således ett teoretiskt antagande (och hur väl det 

antagandet stämmer överens). Om till exempel en teori säger att variabel X kommer att påverka 

variabel Y, så kan SEM-analysen visa relationen mellan variablerna X och Y genom en path. Paths 

illustreras genom pilar i modeller där pilens riktning visar vilken variabel som bör påverka den 

andra. I studiens teoretiska referensram finns det en gemensam teori om att empowerment ökar 

arbetstillfredsställelse, det är detta teoretiska samband som SEM-analysen kommer att undersöka. 

För att avgöra om förhållandet mellan variablerna stämmer så undersöker man värdet på R2 och 

path-koefficienten. Path-koefficienten ska ha ett värde nära 0,2 eller högre för att kunna indikera att 

antagandet stämmer (Lowry & Gaskin, 2014). 

 

3.8 Kvalitetskriterier  

3.8.1 Reliabilitet  

Reliabilitet berör studiens tillförlitlighet och handlar om ett måtts pålitlighet, följdriktighet och 

överensstämmelse, det vill säga om man på ett korrekt sätt mäter det som studien avser att mäta och 
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om resultatet är pålitligt. Det finns tre komponenter inom reliabilitet vilka är stabilitet, intern 

reliabilitet och interbedömarreliabilitet (Bryman & Bell, 2017). 

  

Stabilitet 

Stabilitet handlar om huruvida studiens resultat inte fluktuerar över tid, det vill säga att man ska 

vara säker på att resultatet kommer bli liknande om samma studie utförs igen (Bryman & Bell, 

2017). Då vi utfört studien endast en gång kan vi inte med säkerhet säga att resultatet skulle bli 

detsamma vid en ny studie. Däremot kan det finnas en större chans att vårt resultat blir liknande i en 

framtida studie eftersom vi har utfört en enkätstudie med förhandsdefinierade svar, till skillnad från 

om vi hade genomfört intervjuer där respondenten svarar fritt. Med tanke på att vårt urval är så pass 

stort så kan man även tänka att resultatet inte bör skilja sig alltför mycket om man skulle utföra en 

ny studie. Vi har däremot tagit i beaktande att subjektiviteten i vårt urval kan försvaga urvalets 

replikerbarhet, vilket i sin tur kan påverka stabiliteten. 

  

Intern reliabilitet 

Den interna reliabiliteten berör enkätfrågorna i studien och huruvida man mäter det måttet syftar till 

att mäta. För att undersöka den interna reliabiliteten kan man använda sig av Cronbachs alfa där ett 

värde på 0,8 kan, enligt Bryman och Bell (2017), ses som den acceptabla nivån för den interna 

reliabiliteten. 

  

Denna studie utgår från tidigare etablerade frågeformulär där värdet för Cronbachs alfa i tidigare 

forskning varierat mellan 0,72 till 0,96 för MEQ som mäter den upplevda graden av empowerment. 

För MSQ som mäter den upplevda graden av arbetstillfredsställelse varierade värdet för Cronbachs 

alfa i tidigare forskning mellan 0,87 till 0,95. Som man kan se finns det en relativt hög variation 

mellan Cronbachs alfa värdet för MEQ och MSQ och därmed valde vi att testa vår studies 

Cronbachs alfa. Studiens Cronbachs alfa för MEQ var 0,891 (Bilaga 5) och Cronbachs alfa för 

MSQ var 0,934 (Bilaga 6). Dessa värden visar på en acceptabel intern reliabilitet enligt Bryman och 

Bell (2017) då de överstiger 0,8. Sammanfattningsvis anser vi att denna studie har en god 

reliabilitet. 

3.8.2 Validitet  

Validitet syftar till huruvida man har använt rätt mått för att nå studiens slutsatser samt att man 

endast undersöker det som man avser att studera. Validiteten avser även den relevans som 
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begreppen och teorin har för studien, samt om de bidrar till att besvara studiens syfte (Bryman & 

Bell, 2017; Djurfeldt, Larsson, & Stjärnhagen, 2018). 

  

Eftersom denna studie har som syfte att mäta empowerment och arbetstillfredsställelse har vi utgått 

från de tidigare etablerade frågeformulären MEQ och MSQ som visat på hög validitet och 

reliabilitet och som mäter just empowerment och arbetstillfredsställelse. Vidare har vi genomfört en 

pilotstudie för att stärka validiteten då vi var tvungna att översätta MEQ och MSQ från engelska till 

svenska. Pilotstudien möjliggjorde att vi kunde korrigera felformuleringar som uppstått vid 

översättningen av frågeformulären. Sammanfattningsvis anser vi att denna studie har en acceptabel 

validitet. 

3.8.3 Generaliserbarhet  

I kvantitativa studier är ett av målen att kunna generalisera resultatet på målpopulationen. 

Generaliserbarhet handlar enligt Bryman och Bell (2017) om man kan generalisera studiens resultat 

till andra grupper och situationer, det vill säga om studiens resultat är representativt för studiens 

målpopulation. Vidare menar Bryman och Bell (2017) att den bästa tekniken för att skapa ett 

representativt urval är att använda sig av ett sannolikhetsurval. 

  

Då denna studie använder ett ändamålsenligt urval, det vill säga ett icke-sannolikhetsurval, är det 

svårare att kunna generalisera resultatet på studiens målpopulation (Bryman & Bell, 2017). Valet av 

ett icke-sannolikhetsurval grundar sig i att studies syfte var att undersöka företag som präglas av 

empowerment. För att hitta dessa företag krävdes ett ändamålsenligt urval. Däremot kan en 

generalisering tänkas ske för de företag och respondenter som har medverkat i studien, och 

slutsatser kan därmed dras för vårt specifika urval (Bryman & Bell, 2017; Jacobsen, 2017). 

3.8.4 Replikerbarhet 

Replikerbarhet innebär enligt Bryman och Bell (2017) att en forskare ska ha möjlighet att replikera 

en annans forskares tidigare undersökning. En studies tillvägagångssätt ska därmed redogöras 

noggrant och vara fritt från skevheter och subjektivitet (Bryman & Bell, 2017). Denna studie 

eftersträvar att vara replikerbar och vi har därmed beskrivit studiens tillvägagångsätt så noggrant 

som möjligt. Dock har vi behövt göra subjektiva bedömningar vid val av företag för att avgöra om 

de präglas av empowerment. För att replikerbarheten skulle påverkas i så liten grad som möjligt av 

våra subjektiva bedömningar, skapade vi en urvalsprocess som beskriver steg för steg hur företagen 
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valts ut, i och med detta är det möjligt att återskapa ett liknande urval. Dock har vi tagit i beaktande 

att våra subjektiva bedömningar påverkar replikerbarheten till en viss del.    
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4. Empiri 

I följande avsnitt presenteras resultatet av den insamlade datan från enkätundersökningen. 

Resultatet beskrivs och visualiseras genom deskriptiv statistik, bivariat korrelationsanalys, 

faktoranalys och SEM-analys. 

 

4.1 Deskriptiv analys 

Det totala antal respondenter efter bortfall var 503 personer från 31 företag. Av dessa respondenter 

var 264 personer högutbildade och 239 personer lågutbildade. Vidare visar resultatet att 

respondenterna med låg respektive hög utbildningsnivå skiljer sig åt relativt mycket. Detta framgår 

tydligt av violin plots och medelvärde vilka vi kommer redogöra för i följande avsnitt. 

 

I Figur 2 och 3 representerar violin plots en fråga gällande arbetstillfredsställelse och en fråga 

gällande empowerment. I figurerna representerar X-axeln utbildningsnivå och Y-axeln den 

femgradiga likertskalan. Det blåa området i Figur 2 och 3 representerar de mest frekventa 

svarsalternativen där den breda linjen visar medianen. Svängningarna i figurerna visar på densiteten 

i svaren där det svarsalternativet med bredast svängningar indikerar att det svaret är mest frekvent. 

 

 

Figur 2. Violin plot, (A15) låg- och hög utbildningsnivå 

I Figur 2 kan man utläsa att det finns en tydlig skillnad mellan hur de två utbildningsnivåerna har 

svarat på frågan (A15) “Friheten att själv få ta ansvar och fatta beslut”.  Resultatet indikerar att 

respondenterna med en hög utbildningsnivå upplever sig vara nöjdare med friheten att själv få ta 

ansvar och fatta beslut i en högre utsträckning än respondenterna med en låg utbildningsnivå. 
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Figur 3. Violin plot, (E11) låg- och hög utbildningsnivå 

I Figur 3 kan man utläsa att det finns en tydlig skillnad i hur de två utbildningsnivåerna har svarat 

på frågan (E11) “Jag har betydande kontroll över vad som händer på min avdelning”. Resultatet 

indikerar att respondenterna med en hög utbildningsnivå upplever att de har en betydande kontroll 

av vad som händer på deras avdelning i en högre utsträckning än de lågutbildade respondenterna.  

 

Svaren från de övriga 30 frågorna följer samma fördelning av hur respondenterna har besvarat 

frågorna om empowerment respektive arbetstillfredsställelse. Denna fördelning kommer vi  

redogöra mer ingående för i nästkommande avsnitt angående medelvärdet för empowerment och 

arbetstillfredsställelse. 

4.1.1 Medelvärde för empowerment  

Empowerments medelvärde för respektive fråga för de högutbildade respondenterna var som lägst 

3,58 och som högst 4,45 (Bilaga 7). Genom att känna till medelvärdet för respektive fråga kunde vi 

summera dessa för att få fram medelvärdet för den totala poängen som blev 49,09 vilket tyder på en 

mycket hög upplevd grad av empowerment då de befinner sig inom spannet 45–60 poäng (enligt 

tolkningen av MEQ som redogörs i avsnitt 3.4.1, ”Mätinstrument för empowerment” (Spreitzer, 

1995; Ölcer & Florescu, 2015). 

 

För respondenterna med en låg utbildningsnivå var empowerments medelvärde för respektive fråga 

som lägst 2,37 och som högst 4,37 (Bilaga 7). Medelvärdet för den totala poängen blev 38,89 vilket 

tyder på en hög upplevd grad av empowerment då de befinner sig inom spannet 30–44 poäng 

(Spreitzer, 1995; Ölcer & Florescu, 2015). 
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Dock bör det noteras att det höga medelvärdet för de lågutbildade respondenterna, gällande 

empowerment, endast härstammar från en av empowerments dimensioner som var competence. 

Detta kan bero på att dimensionen competence inte mäter den nivå av kompetens som respondenten 

besitter, utan mäter endast om respondenten själv uppfattar sig besitta den kompetens som krävs för 

att utföra sitt arbete. För de övriga tre dimensionerna var det högsta medelvärdet för lågutbildade 

respondenterna 3,35. 

4.1.2 Medelvärde för arbetstillfredsställelse 

De högutbildade respondenternas medelvärde av arbetstillfredsställelse för respektive fråga var som 

lägst 3,32 och som högst 4,24 (Bilaga 7). Medelvärdet för den totala poängen blev 78,19 vilket 

tyder på att respondenterna var mycket tillfredsställda med arbetet då de befinner sig inom spannet 

75–100 poäng (enligt tolkningen av MSQ som redogörs i avsnitt 3.4.2, ”Mätinstrument för 

arbetstillfredsställelse” (Weiss et al., 1967). 

  

De lågutbildade respondenternas medelvärde av arbetstillfredsställelse för respektive fråga var 

som lägst 2,62 och som högst 3,40 (Bilaga 7). Medelvärdet för den totala poängen blev 57,85 vilket 

tyder på att respondenterna var tillfredsställda med arbetet, då de befinner sig inom spannet 50–74 

poäng (Weiss et al., 1967). 

  

Sammanfattning medelvärde för empowerment och arbetstillfredsställelse 

Resultatet indikerar att de högutbildade respondenterna upplevde en högre grad av empowerment 

och arbetstillfredsställelse än de vad de lågutbildade respondenterna upplevde. 

  

4.2 Bivariat korrelationsanalys  

Den bivariata korrelationsanalysen visade att det finns en stark positiv korrelation mellan 

empowerment och arbetstillfredsställelse för båda utbildningsnivåerna och att korrelationen inte 

uppstått av tillfällighet (Bilaga 8). Vi kan för övergripande frågor säga med 99,9 procent säkerhet 

att det finns en korrelation mellan variablerna vilket tyder på att resultatet är statistiskt signifikant. 

Med detta sagt finns det ett starkt positivt samband mellan empowerment och 

arbetstillfredsställelse. Detta innebär att empowerment och arbetstillfredsställelse påverkar 

varandra, dock kan vi inte utifrån endast en korrelationsanalys veta om det är empowerment som är 

den oberoende variabeln, alltså om empowerment ökar arbetstillfredsställelsen. Vi valde att göra en 

djupare analys av datan för att kunna undersöka om empowerment ökar arbetstillfredsställelse samt 
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då resultatet visade en stark korrelation mellan variablerna. Först genomförde vi faktoranalyser och 

sedan SEM-analyser (structural equation modeling analysis) vilka redovisas nedan.   

 

4.3 Faktoranalys  

Vi har utfört faktoranalyser för den höga respektive låga utbildningsnivån. Faktoranalysen 

möjliggör att vi kan hitta olika komponenter som har en stark korrelation och genom att mäta ett 

antal bakomliggande faktorer kan faktoranalysen beskriva samvariationen mellan variablerna. 

Faktoranalyser möjliggör även att vi sedan kan genomföra SEM-analyser, se avsnitt 4.4 ”Structural 

equation modeling”. Vi kommer först gå igenom faktoranalysen för de högutbildade respondenterna 

och sedan faktoranalysen för de lågutbildade respondenterna. 

4.3.1 Faktoranalys hög utbildningsnivå  

För att försäkra sig om att datan är lämplig för faktoranalys använde vi oss av KMO där gränsvärdet 

är 0,5. Vårt övergripande KMO-värde var 0,777 (se Tabell 1) vilket innebär att vår data är lämplig 

för faktoranalys. (Williams et al., 2010). 

 

Tabell 1. KMO-värde för hög utbildningsnivå 

 

För att välja rätt antal faktorer har vi använt oss av eigenvalue och screeplots, där screeplots är en 

grafisk representation av eigenvalue-tabellen (se Tabell 2 och Figur 3). Eigenvalue visar hur många 

faktorer som man bör använda i faktoranalysen, där man väljer det faktorantal som motsvaras av ett 

eigenvalue som är närmast 1 (Yong & Pearce, 2013). För den höga utbildningsnivån är 3 faktorer 

att föredra då eigenvaluet 1,0233 är närmast 1.  
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Tabell 2. Eigenvalue och antal faktorer för hög utbildningsnivå 

 

 

 

Figur 4. Screeplot över Eigenvalue och antal faktorer för hög utbildningsnivå 

Exkluderade variabler  

Vid början av analysen hade vi 32 variabler, dock behövde vi exkludera de variabler som hade ett 

faktorladdningsvärde som understeg 0,3. Detta är för att variabler som understiger 0,3 har en för 

svag korrelation till själva faktorn. Det var 8 variabler som exkluderades från studien vilket innebär 

att det är 24 variabler i faktoranalysen för de högutbildade respondenterna (se Tabell 3) (Rencher & 

Christensen, 2012; Sharma, 1996). 

  

De variabler (frågor) som understeg 0,3 och som exkluderades från faktoranalysen var: (E7) “Jag 

kan själv bestämma hur mitt arbete ska utföras”, (A3) arbetsvariation, (A4) sociala statusen, (A19) 

bekräftelse/uppskattning, (A7) moral och värderingar, (A18) medarbetare, (A12) företagspolicy 

och praxis, (A2) självständighet. 
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Tabell 3. Faktoranalys för högutbildningsnivå 

Faktoranalys för respondenter med en hög utbildningsnivå  

 
Factor 

 

  1. Kontroll & inflytande 2. Meningsfullhet 3. Kompetens Uniqueness 

E12 
 

0.878 
 

  
 

  
 

0.383 
 

E11 
 

0.840 
 

  
 

  
 

0.399 
 

E10 
 

0.682 
 

  
 

  
 

0.572 
 

A13 
 

0.443 
 

  
 

  
 

0.840 
 

E9 
 

0.421 
 

  
 

  
 

0.687 
 

A14 
 

0.389 
 

  
 

  
 

0.798 
 

A8 
 

0.332 
 

  
 

  
 

0.880 
 

A15 
 

0.314 
 

  
 

  
 

0.731 
 

A17 
 

0.311 
 

  
 

  
 

0.890 
 

A10 
 

0.308 
 

  
 

  
 

0.892 
 

A16 
 

0.307 
 

  
 

  
 

0.765 
 

E3 
 

  
 

0.872 
 

  
 

0.404 
 

E2 
 

  
 

0.862 
 

  
 

0.416 
 

E1 
 

  
 

0.679 
 

  
 

0.515 
 

A9 
 

  
 

0.463 
 

  
 

0.742 
 

A20 
 

  
 

0.381 
 

  
 

0.744 
 

A1 
 

  
 

0.349 
 

  
 

0.710 
 

E4 
 

  
 

  
 

0.604 
 

0.696 
 

E6 
 

  
 

  
 

0.537 
 

0.756 
 

A11 
 

  
 

  
 

0.509 
 

0.746 
 

E5 
 

  
 

  
 

0.443 
 

0.837 
 

A6 
 

  
 

  
 

0.434 
 

0.751 
 

E8 
 

  
 

  
 

0.335 
 

0.774 
 

A5 
 

  
 

  
 

0.314 
 

0.834 
 

Note. 'Maximum likelihood' extraction method was used in combination with a 'promax' rotation 
 

 

Faktorvärdering 

Värdet av “% av variance” (se Tabell 4) visar i fallande ordning den starkaste faktorn till den 
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svagaste faktorn, det vill säga den faktorn i faktoranalysen som respondenterna värderar högst 

respektive lägst. Respondenterna värderar faktor 1 kontroll och inflytande högst och faktor 3 

kompetens lägst. 

Tabell 4. Faktorvärdering och % of Variance för hög utbildningsnivå 

Summary Hög utbildningsnivå 

Factor SS Loadings % of Variance Cumulative % 

1 
 

2.98 
 

12.41 
 

12.4 
 

2 
 

2.45 
 

10.20 
 

22.6 
 

3 
 

1.81 
 

7.55 
 

30.2 
 

 

 

Faktor 1 kontroll och inflytande  

I Tabell 3 kan vi utläsa att de högutbildade respondenterna värderar faktor 1, kontroll och 

inflytande, högst av de tre faktorerna. I faktor 1 kan man tydligt utläsa att variablerna (E12) 

inflytande, (E11) kontroll och (E10) påverkan (som tillhör empowerments dimension impact) 

värderas högst av respondenterna med hög utbildningsnivå. Vidare kommer variablerna i följande 

ordning: (A13) lön, (E9) “Att individen har möjlighet till självständighet och frihet i hur arbetet 

utförs”, (A14) Befordran, (A8) Anställningstryggheten, (A15) Ansvar, (A17) Arbetsmiljön, (A10) 

Auktoritet, (A16) Kreativitet. 

  

Utifrån faktor 1 kan vi utläsa att de högutbildade respondenterna värdesätter empowerments 

dimension impact högst, det vill säga att individen har inflytande, kontroll och påverkan över sin 

avdelning. Vidare visar analysen att respondenterna även värdesätter lön högt, resterande variabler 

(E9), (A15), (A16), och (A10) mäter kontroll och självbestämmande vilket överensstämmer med 

vad dimensionen impact och self-determination mäter. 

  

Faktor 2 Meningsfullhet  

I Tabell 3 kan vi utläsa att de högutbildade respondenterna värderar faktor 2, meningsfullhet, näst 

högst av de tre faktorerna. I faktor 2 kan man tydligt utläsa att variablerna handlar om 

meningsfullhet. De tre starkaste variablerna tillhör empowerments dimension meaning: (E3) “Det 

arbete jag utför är meningsfullt för mig”, (E2) “Mina arbetsuppgifter är personligen meningsfulla 
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för mig”, (E1) “Det arbete jag utför är väldigt viktigt för mig”. Vidare kommer variablerna i 

följande ordning: (A9) social nytta, (A20) arbetsprestationens resultat/värde, (A1) aktivitet. 

Faktorladdningsvärdet för (A1) är 0,349 vilket är väldigt lågt och kan indikera att variabeln inte hör 

till faktorn perfekt. 

  

Utifrån faktor 2 kan vi utläsa att de högutbildade respondenterna värdesätter empowerments 

dimension meaning högst, det vill säga att individen uppfattar sitt arbete och arbetsuppgifter som 

viktiga och meningsfulla. 

  

Faktor 3 kompetens  

I Tabell 3 kan vi utläsa att de högutbildade respondenterna värderar faktor 3, kompetens, lägst av de 

tre faktorerna. I faktor 3 kan man tydligt utläsa att variablerna handlar om kompetens. De fyra 

starkaste variablerna är (E4) “Jag är säker på min förmåga att utföra mitt arbete”, (E6) “Jag 

besitter den kompetens som krävs för att utföra mitt jobb”, (A11) kompetensutnyttjande och (E5) 

“Jag är självsäker på min förmåga att utföra mina arbetsuppgifter”. Där (E4), (E6) och (E5) tillhör 

empowerments dimension competence och (A11) mäter även tydligt kompetens. Att faktor 3, 

kompetens, värderas lägst av alla faktorer innebär inte att respondenterna inte besitter kompetens 

utan det betyder att respondenterna inte värderar det högt. 

  

Vidare kommer variablerna i följande ordning: (A6) chefens kompetens, (E8) “Jag kan i stor 

utsträckning bestämma planeringen av mitt arbete “, (A5) chefens behandling av personal. (A6) 

handlar även om kompetens, däremot är (E8) och (A5)’s innebörd avvikande och deras 

faktorladdningsvärde är väldigt lågt vilket kan indikera att variablerna inte hör till faktorn 

kompetens, det vill säga att de nödvändigtvis inte handlar om kompetens. 

  

Utifrån faktor 3 kan vi utläsa att de högutbildade respondenterna värdesätter kompetens högst, det 

vill säga att individen är säker på att denne besitter den kompetens som krävs för att utföra sitt 

arbete samt att deras kompetens kommer till användning. 

  

Sammanfattning faktoranalys för högutbildade 

Sammanfattningsvis kan vi utläsa från faktoranalysen i Tabell 3 att de högutbildade respondenterna 

är komplexa i deras värdering av variabler. Vi kan tydligt utläsa att de högutbildade respondenterna 

inte gör en urskiljning av arbetstillfredsställelse och empowerment utan finner samband mellan 

dem. Således associerar de högutbildade respondenterna variabler som mäter liknande aspekter med 
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varandra och på så sätt bildar faktorer. Till exempel består faktor 2 av variabler som mäter 

meningsfullhet både från empowerment och arbetstillfredsställelse. I faktoranalysen kan vi även 

tyda att de högutbildade respondenterna värderar kontroll, inflytande och påverkan högst av allt, 

samt att lönen är väldigt viktig och att de värderar kompetens lägst av allt.   

4.3.2 Faktoranalys låg utbildningsnivå  

För att försäkra sig om att datan är lämplig för faktoranalys använde vi oss av KMO där gränsvärdet 

är 0,5. Vårt övergripande KMO-värde var 0,872 (se Tabell 5) vilket innebär att vår data är lämplig 

för faktoranalys. (Williams et al., 2010). 

 

Tabell 5. KMO-värde för låg utbildningsnivå 

 

För att välja rätt antal faktorer har vi använt oss av eigenvalue och screeplots, där screeplots är en 

grafisk representation av eigenvalue-tabellen (se Tabell 6 och Figur 5). Eigenvalue visar hur många 

faktorer som man bör använda i faktoranalysen, där man väljer det faktorantal som motsvaras av ett 

eigenvalue som är närmast 1 (Yong & Pearce, 2013). För den låga utbildningsnivån är 4 faktorer att 

föredra då det eigenvaluet 0,8557 är närmast 1. 

Tabell 6. Eigenvalue och antal faktorer för låg utbildningsnivå 
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Figur 5. Screeplot över Eigenvalue och antal faktorer för låg utbildningsnivå 

Exkluderade variabler 

I denna faktoranalys valde vi att exkludera variabeln (A16) kreativitet från faktor 1 då variabeln 

även hörde till faktor 2. Valet av att exkludera variabeln från faktor 1 grundades i att den hade ett 

faktorladdningsvärde på 0,329 i faktor 1 och ett faktorladdningsvärde på 0,477 i faktor 2. Därmed 

valde vi att exkludera variabeln från faktor 1 då den visade på en svagare korrelation till faktorn. 

 

Tabell 7. Faktoranalys för låg utbildningsnivå 

Faktoranalys för respondenter med en låg utbildningsnivå 

 
Factor 

 

  1. 

Arbetstillfredsställelse 

2. 

Dimensionen 

impact & self-

determination 

3. 

Dimensionen 

competence 

4. 

Dimensionen 

meaning 

Uniqueness 

A3 
 

0.825 
 

  
 

  
 

  
 

0.463 
 

A2 
 

0.814 
 

  
 

  
 

  
 

0.503 
 

A7 
 

0.690 
 

  
 

  
 

  
 

0.577 
 

A1 
 

0.682 
 

  
 

  
 

  
 

0.594 
 

A9 
 

0.606 
 

  
 

  
 

  
 

0.512 
 

A4 
 

0.581 
 

  
 

  
 

  
 

0.621 
 

A20 
 

0.574 
 

  
 

  
 

  
 

0.509 
 

A10 
 

0.515 
 

  
 

  
 

  
 

0.660 
 

A17 
 

0.489 
 

  
 

  
 

  
 

0.694 
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A19 
 

0.488 
 

  
 

  
 

  
 

0.685 
 

A18 
 

0.483 
 

  
 

  
 

  
 

0.767 
 

A12 
 

0.483 
 

  
 

  
 

  
 

0.732 
 

A8 
 

0.475 
 

  
 

  
 

  
 

0.713 
 

A6 
 

0.454 
 

  
 

  
 

  
 

0.784 
 

A14 
 

0.453 
 

  
 

  
 

  
 

0.696 
 

A15 
 

0.436 
 

  
 

  
 

  
 

0.582 
 

A5 
 

0.432 
 

  
 

  
 

  
 

0.769 
 

A11 
 

0.429 
 

  
 

  
 

  
 

0.749 
 

A13 
 

0.321 
 

  
 

  
 

  
 

0.739 
 

E12 
 

  
 

0.946 
 

  
 

  
 

0.190 
 

E11 
 

  
 

0.921 
 

  
 

  
 

0.256 
 

E10 
 

  
 

0.920 
 

  
 

  
 

0.214 
 

E9 
 

  
 

0.777 
 

  
 

  
 

0.330 
 

E7 
 

  
 

0.764 
 

  
 

  
 

0.419 
 

E8 
 

  
 

0.747 
 

  
 

  
 

0.447 
 

A16 
   

0.477 
 

  
 

  
 

0.573 
 

E6 
 

  
 

  
 

0.799 
 

  
 

0.332 
 

E5 
 

  
 

  
 

0.780 
 

  
 

0.446 
 

E4 
 

  
 

  
 

0.701 
 

  
 

0.495 
 

E2 
 

  
 

  
 

  
 

0.882 
 

0.168 
 

E3 
 

  
 

  
 

  
 

0.766 
 

0.332 
 

E1 
 

  
 

  
 

  
 

0.716 
 

0.403 
 

Note. 'Maximum likelihood' extraction method was used in combination with a 'promax' rotation 
 

 

Faktorvärdering 

Värdet av “% av variance” (se Tabell 8) visar i fallande ordning den starkaste faktorn till den 

svagaste faktorn, det vill säga den faktorn som respondenterna värderar högst respektive lägst. 

Respondenterna värderar faktor 1 Arbetstillfredsställelse högst och faktor 4 Dimension meaning 

lägst. 

Tabell 8. Faktorvärdering och % of Variance för låg utbildningsnivå 

Summary Låg utbildningsnivå 



 

41 

 

Factor SS Loadings % of Variance Cumulative % 

1 
 

5.93 
 

18.52 
 

18.5 
 

2 
 

4.95 
 

15.47 
 

34.0 
 

3 
 

2.04 
 

6.38 
 

40.4 
 

4 
 

2.13 
 

6.65 
 

47.0 
 

 

 

Faktor 1 arbetstillfredsställelse 

I Tabell 7 kan vi utläsa att respondenterna värderar faktor 1, arbetstillfredsställelse, högst av de fyra 

faktorerna. I faktor 1 kan man tydligt utläsa att variablerna (A3) arbetsvariation, (A2) 

självständighet, (A7) moral och värderingar och (A1) aktivitet värderas högst av respondenterna 

med en låg utbildningsnivå. Dessa 4 variabler ingår i den interna arbetstillfredsställelsen. Vidare 

kommer variablerna i följande ordning: (A15) ansvar, (A5) chefens behandling av personal, (A11) 

kompetensutnyttjande, (A13) lön. 

  

Utifrån faktor 1 kan vi observera att de lågutbildade respondenterna kopplar en hög 

arbetstillfredsställelse till när individen får arbeta med olika uppgifter, arbeta självständigt, arbeta 

med uppgifter som följer individens samvete samt att kunna vara sysselsatt hela tiden. Vidare visar 

analysen att individens möjlighet till eget ansvar, chefens behandling av personal, individens 

möjlighet att få använda sin kompetens och lönen inte har en lika stor påverkan på 

arbetstillfredsställelse. 

  

Faktor 2 dimensionen impact och self-determination 

I Tabell 7 kan vi utläsa att respondenterna värderar faktor 2, dimensionen impact och self-

determination, näst högst av de fyra faktorerna. I faktor 2 kan man tydligt utläsa att variablerna 

(E12) inflytande, (E11) kontroll och (E10) påverkan (vilka tillhör empowerments dimension 

impact) värderas högst av respondenterna med en låg utbildningsnivå. Variablerna (E9), (E7) och 

(E8) (vilka tillhör empowerments dimension self-determination) som berör individens 

självbestämmande över sitt eget arbete, värderas också högt men inte lika högt som dimensionen 

impact. Utöver de två dimensionerna fanns även en fråga gällande arbetstillfredsställelsen, (A16) 

kreativitet, vars innebörd samstämmer med self-determination då den handlar om individens 

självbestämmande. 
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Faktor 3 dimensionen competence  

I Tabell 7 kan vi utläsa att respondenterna värderar faktor 3, dimensionen competence, näst lägst av 

de fyra faktorerna. I faktor 3 ingår variablerna (E6), (E5) och (E4) som tillhör empowerments 

dimension competence. Dimensionen mäter hur individen uppfattar sin egen kompetens och 

förmåga för att utföra sitt arbete. 

  

Faktor 4 dimensionen meaning 

I Tabell 7 kan vi utläsa att respondenterna värderar faktor 4, dimensionen meaning, lägst av de fyra 

faktorerna. I faktor 4 ingår variablerna (E2), (E3) och (E1) som tillhör empowerments dimension 

meaning. Dimensionen mäter hur individen uppfattar sitt arbete och arbetsuppgifter som viktiga och 

meningsfulla. 

  

Sammanfattning faktoranalys för lågutbildade 

Sammanfattningsvis kan vi utläsa från faktoranalysen i Tabell 7 för de lågutbildade respondenterna 

att det som värderas högst är arbetsvariation och självständighet i arbetet. Medan det som värderas 

lägst är om arbetet uppfattas som viktigt och meningsfullt. Det är även intressant att notera att lönen 

värderas relativt lågt. Ett ytterligare intressant resultat är faktorernas uppdelning, där 

respondenterna har förknippat alla frågor om arbetstillfredsställelse till en faktor, alla frågor om 

dimensionen impact och self-determination till en faktor och alla frågor om dimensionen mening till 

en faktor. Skillnaden mellan empowerment och arbetstillfredsställelse är således väldigt tydliga för 

de lågutbildade respondenterna. Dock vill vi notera att (A16) inte ingick i faktor 1 

arbetstillfredsställelse, utan associerades till faktor 2 dimensionen impact och self-determination.  

 

4.4 Structural equation modeling  

SEM-analysen möjliggör att vi kan undersöka hur variabler förhåller sig till varandra och kan 

därmed testa teorier. Cirklarna i SEM-analysen representerar de faktorer som skapades i 

faktoranalysen och pilarna mellan cirklarna representerar korrelationen mellan faktorerna (se figurer 

i följande avsnitt). I studiens teoretiska referensram finns det en gemensam teori om att 

empowerment ökar arbetstillfredsställelse, det är detta teoretiska samband som SEM-analysen 

kommer att undersöka. Vi kommer först att diskutera SEM-analysen för de högutbildade 

respondenterna och sedan gå igenom SEM-analysen för de lågutbildade respondenterna. 
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 4.4.1 SEM-analys hög utbildningsnivå  

Utifrån faktoranalysen kan vi utläsa att de högutbildade respondenterna har ett komplext sätt att 

tänka på då de inte gör en urskiljning av empowerment och arbetstillfredsställelse, utan de 

associerar variabler som mäter liknande aspekter med varandra. De aspekter och därmed de faktorer 

som vi kan utläsa för de högutbildade respondenterna är kontroll och inflytande (faktor 1), 

meningsfullhet (faktor 2) samt kompetens (faktor 3). I och med detta har vi inte kunnat isolera 

faktorerna empowerment och arbetstillfredsställelse för sig och därmed kunde vi inte dra paths för 

att testa om empowerment ökar arbetstillfredsställelse, se Figur 6. Med detta sagt kunde vi inte 

genomföra en SEM-analys för att testa teorin om att empowerment ökar arbetstillfredsställelse. 

Därav kan vi varken bekräfta eller förkasta att empowerment ökar arbetstillfredsställelsen för de 

högutbildade respondenterna. 

 

 

 Figur 6. Structural equation modeling av faktorerna från hög utbildningsnivå 

 

4.4.2 SEM-analys låg utbildningsnivå  

Figur 7 representerar SEM-analysen för den låga utbildningsnivån, där linjerna mellan cirklarna 

visar korrelationen mellan de olika faktorerna, numren som ligger på linjerna är path-koefficienter 

och numren i cirklarna är värdet för R2. De fyra cirklarna är de fyra faktorerna som skapades i 

faktoranalysen, där faktor 1 är arbetstillfredsställelse, faktor 2 är dimensionen impact och self-

determination, faktor 3 är dimensionen competence och faktor 4 är dimensionen meaning. Således 
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representerar faktor 2, 3 och 4 alla empowerments dimensioner. Enligt vår teoretiska referensram 

kommer empowerment påverka arbetstillfredsställelsen, därav går paths och pilarnas riktning mot 

faktor 1 (arbetstillfredsställelse). 

 

 

Figur 7. Structural equation modeling av faktorerna från låg utbildningsnivå 

I analysen kan vi utläsa att faktor 1 (arbetstillfredsställelse) har ett R2-värde på 0,246 vilket innebär 

att 24,6 procent av variansen i arbetstillfredsställelsen kan förklaras av faktor 2, 3 och 4.  

I detta fall är R2 relativt lågt men man kan ändå notera att empowerment har en viss påverkan på 

arbetstillfredsställelsen, det vill säga att empowerment kan öka arbetstillfredsställelsen till en viss 

del. 

 

Vi kan även utläsa att faktor 2 (dimensionen impact och self-determination) och faktor 4 

(dimensionen meaning) har en påverkan på arbetstillfredsställelse då path-koefficienterna är 0,292 

och 0,297 vilket indikerar att dimensionen impact, self-determination och meaning påverkar 

arbetstillfredsställelsen. Däremot har faktor 3 (competence) ett negativt värde på path-koefficienten 

vilket indikerar att den faktorn inte har en påverkan på arbetstillfredsställelse (Lowry & Gaskin, 

2014). 

  



 

45 

 

Dock måste vi ta i beaktande att faktor 2 (dimensionen impact och self-determination) innehåller en 

variabel från arbetstillfredsställelse (A16) kreativitet. Variabelns placering i faktorn för 

dimensionen impact och self-determination medför att faktorn inte uteslutande behandlar 

empowerment. Variabeln (A16) vars fråga lyder “möjligheten att få pröva egna idéer om hur 

arbetet ska utföras” är däremot väldigt snarlik frågorna som hör till self-determination som syftar 

till individens självbestämmande över arbetet. I och med detta bör resultatet från SEM-analysen inte 

påverkas i någon högre utsträckning och vi valde att genomföra SEM-analysen för att se om 

empowerment ökar arbetstillfredsställelsen. Dock har vi tagit i beaktande att (A16) ändå kan ha en 

viss påverkan då den inte hör till empowerment. 

  

Sammanfattningsvis kan vi utläsa att empowerment har en viss påverkan på arbetstillfredsställelse 

för de lågutbildade respondenterna. Vi kan utläsa att dimensionerna meaning, impact och self-

determination har en påverkan på arbetstillfredsställelse, medan dimensionen competence inte har 

någon påverkan på arbetstillfredsställelse.  
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5. Analys 

I följande avsnitt analyseras det resultat som följer från empirikapitlet. I analyskapitlet redogörs 

sambandet mellan de olika delarna i studien, där resultatet från empirin ställs i förhållande till den 

teoretiska referensramen, studiens antagande och syfte. 

 

 

5.1 Empowerment  

Hög utbildningsnivå 

Vår deskriptiva data från empirin visar att medelvärdet för poängen av den upplevda graden av 

empowerment var 49,09 vilket innebär att de högutbildade respondenterna upplevde en mycket hög 

grad av empowerment (Spreitzer, 1995; Ölcer & Florescu, 2015). Detta resultat stämmer överens 

med teorin där Spreitzer (1996), Edwards et al. (2002), Seibert et al. (2011) samt Yukl och Becker 

(2006) har funnit ett starkt positivt samband mellan en hög utbildningsnivå och en hög upplevd grad 

av empowerment. En förklaring till att en hög utbildningsnivå kan öka den upplevda graden av 

empowerment läggs fram av Spreitzer (1996), Yukl och Becker (2006), Blundell et al. (1999) och 

Asgarsani et al. (2013) som menar att högutbildade tenderar att ha högre kompetens, flexibilitet, 

självständighet, självförtroende, ansvarstagande och är mer innovativa i arbetet vilket följer i linje 

med empowerments grundkomponenter. 

  

Låg utbildningsnivå 

Vår deskriptiva data från empirin visar att medelvärdet för poängen av den upplevda graden av 

empowerment var 38,89 vilket innebär att de lågutbildade respondenterna upplevde en hög grad av 

empowerment (Spreitzer, 1995; Ölcer & Florescu, 2015). Detta resultat kan tänkas förklaras av 

Ahearne et al. (2005) som menar att lågutbildade individer kan vara mer mottagliga för att bli 

empowered. Däremot, vilket framgår i teorin, saknas det forskning som undersöker hur lågutbildade 

individer upplever empowerment. I och med att vi har funnit att respondenterna med en låg 

utbildningsnivå upplever en hög grad av empowerment ger detta ett incitament till framtida 

forskning att undersöka denna relation djupare. 

  

Sammanfattning 

Resultatet visar att de högutbildade respondenterna upplevde en mycket hög grad av empowerment, 

till skillnad från de lågutbildade respondenterna som endast upplevde en hög grad av empowerment. 
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Sammanfattningsvis visar resultatet att de högutbildade respondenterna upplevde en högre grad av 

empowerment än de lågutbildade respondenterna. 

 

5.2 Arbetstillfredsställelse  

Hög utbildningsnivå 

Vår deskriptiva data från empirin visar att medelvärdet för poängen av den upplevda graden av 

arbetstillfredsställelse var 78,19 vilket innebär att de högutbildade respondenterna upplevde sig vara 

mycket tillfredsställda med arbetet (Spreitzer, 1995; Ölcer & Florescu, 2015). 

 

Låg utbildningsnivå 

Vår deskriptiva data från empirin visar att medelvärdet för poängen av den upplevda graden av 

arbetstillfredsställelse var 57,85 vilket innebär att de lågutbildade respondenterna upplevde sig vara 

tillfredsställda med arbetet (Spreitzer, 1995; Ölcer & Florescu, 2015). 

  

Sammanfattning 

Resultatet visar att de högutbildade respondenterna upplevde sig vara mycket tillfredsställda med 

arbetet, till skillnad från de lågutbildade respondenterna som endast upplevde sig vara 

tillfredsställda med arbetet. Sammanfattningsvis visar resultatet att de högutbildade respondenterna 

upplevde en högre grad av arbetstillfredsställelse än de lågutbildade respondenterna.  

 

5.3 Empowerment och arbetstillfredsställelse  

Studiens syfte var att förklara om variabeln utbildningsnivå påverkar upplevd empowerment och 

arbetstillfredsställelse hos medarbetare i företag där styrfilosofin präglas av empowerment. 

Som resultatet ovan visar upplever respondenterna med en hög utbildningsnivå både en högre grad 

av empowerment och arbetstillfredsställelse än respondenterna med en låg utbildningsnivå. Med 

detta sagt kan vi bekräfta att det finns en skillnad i hur individer med en hög respektive låg 

utbildningsnivå upplever graden av empowerment och arbetstillfredsställelse. Vidare kan vi utifrån 

korrelationsanalysen bekräfta att det finns ett starkt positivt samband mellan empowerment och 

arbetstillfredsställelse för de båda utbildningsnivåerna. 

 

Vårt antagande var att högutbildade individer bör uppleva en högre grad av empowerment och i sin 

tur en högre grad av arbetstillfredsställelse än lågutbildade individer. Resultatet visade att vårt 

antagande stämde överens angående att högutbildade individer upplever både en högre grad av 
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empowerment och arbetstillfredsställelse. Dock kunde vi inte avgöra om det är empowerment som 

påverkar arbetstillfredsställelsen genom endast en korrelationsanalys. För att kunna avgöra detta 

genomförde vi faktoranalyser och SEM-analyser som redovisas nedan.  

 

5.4 Faktoranalys  

Faktoranalyserna genomfördes för att få en djupare förståelse för vår insamlade data. Det mest 

intressanta resultatet av faktoranalyserna berör skillnaden i värderingen av variabler mellan de hög- 

och lågutbildade respondenterna. De högutbildade respondenterna var väldigt komplexa i deras 

värdering av variabler då de inte gör en urskiljning mellan empowerment och arbetstillfredsställelse 

utan finner samband mellan dem. I och med detta kunde vi inte isolera empowerment och 

arbetstillfredsställelse för sig och därmed kunde vi inte utifrån SEM-analysen undersöka om 

empowerment ökar arbetstillfredsställelsen för de högutbildade respondenterna. De lågutbildade 

respondenterna gjorde däremot en tydlig urskiljning mellan empowerment och 

arbetstillfredsställelse, således kunde vi utföra en SEM-analys. Vad denna skillnad, mellan låg-och 

högutbildade, kan bero på är svårt att säga och det skulle därmed vara intressant med framtida 

forskning inom området. 

 

5.5 Empowerments påverkan på arbetstillfredsställelse 

Hög utbildningsnivå 

Faktoranalysen visade som tidigare nämnt att de högutbildade respondenterna var mer komplexa än 

vad vi förväntat oss då samtliga faktorer innehöll variabler från både empowerment och 

arbetstillfredsställelse. Vad denna komplexitet beror på kan vi inte besvara utifrån denna studie. 

Däremot tror vi att komplexiteten möjligen härrör från att respondenterna utvecklar ett mer 

komplext sätt att tänka på när de genomgår en högre utbildning. 

 

I och med att de högutbildade respondenterna var komplexa i sin associering av variabler kunde vi 

inte isolera empowerment och arbetstillfredsställelse för sig. Därmed kunde vi inte genomföra en 

SEM-analys för att testa om empowerment ökar arbetstillfredsställelsen. Vi kan därmed varken 

bekräfta eller förkasta att empowerment ökar arbetstillfredsställelsen för de högutbildade 

individerna. 

 

Däremot kan vi föra ett logiskt resonemang utifrån korrelationsanalysen och tidigare forskning om 

att empowerment bör påverka arbetstillfredsställelsen. Detta resonemang grundas i att vi utifrån 



 

49 

 

korrelationsanalysen kan bekräfta att det finns ett starkt positivt samband mellan empowerment och 

arbetstillfredsställelse. Med tanke på den starka korrelationen anser vi att det är möjligt att 

empowerment ökar arbetstillfredsställelsen då tidigare forskning av bland annat Aydogmus et al. 

(2018), Idris et al. (2018) samt Ölcer och Florescu (2015) har bekräftat att detta orsakssamband 

finns. Dock vill vi tydliggöra att detta resonemang endast är en spekulation då vi som tidigare 

nämnt inte kunde undersöka detta orsakssamband i vår studie. För att kunna fastställa relationen 

mellan empowerment och arbetstillfredsställelse för svenska högutbildade individer krävs 

ytterligare studier. Vi vill även notera att det kan finnas alternativa turordningar i orsakssambandet.  

 

Låg utbildningsnivå 

Då faktoranalysen för de lågutbildade respondenterna visade en uppdelning mellan empowerment 

och arbetstillfredsställelse, så kunde vi genomföra en SEM-analys för att undersöka om 

empowerment ökar arbetstillfredsställelsen. Här vill vi ännu en gång notera att variabeln (A16) 

kreativitet fanns med i faktor 2 som representerade empowerments två dimensioner impact och self-

determination, trots detta valde vi att genomföra analysen. Valet grundades i att (A16) kreativitet 

kan tolkas ha en nära relation till dimensionen self-determination. Detta är då både (A16) kreativitet 

och self-determination syftar till att mäta liknande aspekter, det vill säga självbestämmande, och 

därmed bör resultatet inte påverkas i någon högre utsträckning. 

  

Utifrån SEM-analysen kunde vi utläsa att dimensionerna meaning, self-determination och impact 

har en påverkan på arbetstillfredsställelse, vilket stämmer överens med tidigare forskning av 

Spreitzer et al. (1997), Wang och Lee (2009), Holdsworth och Cartwright (2003), Ölcer och 

Florescu (2015), Hackman och Oldham (1980), Thomas och Tymon (1994) samt Liden et al. 

(2000). Däremot stämde studiens resultat för relationen mellan impact och arbetstillfredsställelse 

inte överens med Spreitzer et al. (1997) och Wang och Lee (2009) som inte funnit något samband 

mellan variablerna.  

 

Vidare visade det sig att dimensionen competence inte hade någon större påverkan på 

arbetstillfredsställelse vilket även stämmer överens med tidigare forskning av Wang och Lee 

(2009), Holdsworth och Cartwright (2003), Ölcer och Florescu (2015), Hackman och Oldham 

(1980), Thomas och Tymon (1994) samt Liden et al. (2000). 

 

Utifrån SEM-analysen kunde vi dra slutsatsen att empowerment kan öka arbetstillfredsställelsen till 

en viss del då R2-värdet för arbetstillfredsställelsen var 0,246. Vi vill notera att vi är medvetna om 
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att de tre variablerna (empowerment, arbetstillfredsställelse och utbildningsnivå) kan ha alternativa 

samband till varandra. Då R2-värdet är relativt lågt indikerar det att det finns andra faktorer som 

påverkar arbetstillfredsställelsen, och empowerment är endast en av dessa. Som tidigare nämnt kan 

utbildningsnivå möjligtvis ha en direkt påverkan på arbetstillfredsställelsen då det enligt oss är 

rimligt att tro att variablerna utbildningsnivå och arbetstillfredsställelse har en nära relation. Dock 

har vi utifrån vår teoretiska referensram valt att endast undersöka om empowerment ökar 

arbetstillfredsställelsen, vilket vi funnit bevis för beträffande den låga utbildningsnivån.  
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6. Slutsats  

I följande avsnitt presenteras studiens slutsatser som följs av en diskussion om slutsatsens relevans. 

Avsnittet avslutas med studiens bidrag samt förslag till framtida forskning.  

 

Studiens syfte var att förklara om variabeln utbildningsnivå påverkar upplevd empowerment och 

arbetstillfredsställelse hos medarbetare i företag där styrfilosofin präglas av empowerment. 

Studiens resultat visade att det finns en skillnad mellan en hög och en låg utbildningsnivå, där 

respondenterna med en hög utbildningsnivå upplevde både en högre grad av empowerment och 

arbetstillfredsställelse än respondenterna med en låg utbildningsnivå.  

  

Utifrån teorin gjorde vi även ett antagande om att högutbildade individer bör uppleva en högre grad 

av empowerment och i sin tur en högre grad av arbetstillfredsställelse än lågutbildade individer. 

Studiens resultat visade att antagandet stämde överens gällande att de högutbildade respondenterna 

upplevde en högre grad av empowerment och arbetstillfredsställelse än de lågutbildade 

respondenterna. Resultatet visade även att det finns ett starkt positivt samband mellan 

empowerment och arbetstillfredsställelse för de båda utbildningsnivåerna. Dock kunde vi inte 

undersöka om det föreligger ett orsakssamband mellan empowerment och arbetstillfredsställelse för 

de högutbildade respondenterna. Detta var på grund av att faktoranalysen för respondenterna med 

en hög utbildningsnivå var för komplex. Med detta sagt kan vi varken bekräfta eller förkasta att 

empowerment ökar arbetstillfredsställelsen för de högutbildade individerna. Däremot kan vi 

bekräfta att det finns ett orsakssamband mellan empowerment och arbetstillfredsställelse för 

lågutbildade individer. Detta är då resultatet visade att empowerment till en viss del kan öka 

arbetstillfredsställelsen för de lågutbildade respondenterna.  

 

Utifrån studiens resultat har vår forskningsmodell av antagandet (Figur 1) reviderats. Den 

reviderade forskningsmodellen av antagandet (Figur 8) visar att de högutbildade individerna 

upplevde en högre grad av empowerment och arbetstillfredsställelse än de lågutbildade individerna. 

Detta representeras av att pilarna för den höga utbildningsnivån är bredare än pilarna för den låga 

utbildningsnivån. Vidare visar figuren för den höga utbildningsnivån att det inte går att konstatera 

om empowerment ökar arbetstillfredsställelsen för de högutbildade individerna. Detta representeras 

av den gråa pilen och frågetecknet som går från empowerment till arbetstillfredsställelse.  
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Figuren för den låga utbildningsnivån visar att empowerment kan (till en viss del) öka 

arbetstillfredsställelsen, figuren visar att empowerments dimensioner meaning (M), self-

determination (S-D) och impact (I) har en påverkan på arbetstillfredsställelse. Detta representeras 

av pilarna som går från cirklarna (M) och (S-D + I) till arbetstillfredsställelse. Då self-determination 

och impact ingick i samma faktor i faktoranalysen så ingår de i samma cirkel och deras tilldelade 

färger har blandats (blå och gul). Dimensionen competence (C) har ingen påverkan på 

arbetstillfredsställelse vilket representeras av den streckade pilen som går från cirkeln (C) till 

arbetstillfredsställelse.  

 

Sammanfattningsvis visar den reviderade forskningsmodellen att respondenterna från den höga 

utbildningsnivån upplevde både en högre grad av empowerment och arbetstillfredsställelse än 

respondenterna från den låga utbildningsnivån. Figuren visar även att vi varken kan bekräfta eller 

förkasta att empowerment ökar arbetstillfredsställelsen för de högutbildade individerna. Vidare 

visar modellen att empowerment har en viss påverkan på arbetstillfredsställelse för de lågutbildade 

individerna men att dimensionen competence inte har någon påverkan.  

 

Figur 8. Reviderad forskningsmodell av antagandet 
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6.1 Diskussion om slutsatsens relevans 

Ett av målen inom verksamhetsstyrning är enligt Richard et al. (2009) att påverka organisationens 

prestation. Då tidigare forskning av bland annat Ölcer och Florescu (2015) har visat att 

empowerment ökar arbetstillfredsställelsen, som i sin tur ökar organisationers prestation, är det av 

intresse att diskutera vårt resultat i ett större sammanhang. Utifrån resultatet kan man eventuellt dra 

en slutsats om att en organisations prestation bör öka i en högre utsträckning om de anställda 

besitter en hög utbildningsnivå än om de besitter en låg utbildningsnivå. Detta är då de högutbildade 

respondenterna upplevde en högre grad av arbetstillfredsställelse vilket i sin tur, enligt bland annat 

Ölcer och Florescu (2015), Wang och Lee (2009) och Kim (2005), ökar en organisations prestation. 

Därav bör företag med högutbildade anställda ha en starkare påverkan på sin organisations 

prestation än företag med lågutbildade anställda, vilket kan vara en intressant observation ur ett 

verksamhetsstyrningsperspektiv. 

  

Vidare kan vi föra ett resonemang om att empowerment kan ses som ett fördelaktigt styrkoncept för 

företag med lågutbildade anställda, då resultatet visar att empowerment ökar arbetstillfredsställelsen 

till en viss del för de lågutbildade respondenterna. Om man utgår från Ölcer och Florescu (2015) är 

det även rimligt att tro att empowerment bör ha en indirekt påverkan på en organisations prestation i 

företag med lågutbildade anställda. Däremot, då resultatet visar att empowerment endast har en viss 

påverkan på arbetstillfredsställelsen anser vi att det inte finns tillräckligt med stöd för att dra någon 

slutsats om detta. 

 

Slutligen kunde vi inte undersöka om empowerment ökar arbetstillfredsställelse för de högutbildade 

respondenterna, och därmed kan vi inte uttala oss om empowerment kan ses som ett fördelaktigt 

styrkoncept i detta avseende. I och med detta skulle det vara intressant om framtida forskning kan 

bekräfta eller förkasta om empowerment ökar arbetstillfredsställelse för högutbildade individer. 

Däremot kan vi föra ett resonemang om att företag med högutbildade anställda bör ha bättre 

förutsättningar att lyckas med empowerment än företag med lågutbildade anställda, då de 

högutbildade respondenterna upplevde en högre grad av empowerment. 

 

6.2 Teoretiskt bidrag 

Som framgår av studien har tidigare forskning, av bland annat Holdsworth och Cartwright (2003), 

Ölcer och Florescu (2015) samt Wang och Lee (2009), undersökt sambandet mellan empowerment 

och arbetstillfredsställelse och funnit att empowerment ökar arbetstillfredsställelsen. Däremot 
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framgår det av Aydogmus et al. (2018) att ingen tidigare har undersökt om utbildningsnivå kan ha 

en påverkan på empowerment och arbetstillfredsställelse, vilket var syftet med denna studie. 

Studiens bidrag till forskningen är att det finns en skillnad mellan en hög- och låg utbildningsnivå 

då vårt resultat visade att de högutbildade respondenterna upplevde både en högre grad av 

empowerment och arbetstillfredsställelse än de lågutbildade respondenterna. Ytterligare ett bidrag 

från studiens resultat är att det finns ett starkt positivt samband mellan empowerment och 

arbetstillfredsställelse, samt att empowerment ökar arbetstillfredsställelsen till en viss del för de 

lågutbildade respondenterna.  

  

Vidare bidrar denna studie med kunskap angående hur de hög- och lågutbildade respondenterna har 

värderat och associerat variablerna från empowerment och arbetstillfredsställelse. Det mest 

intressanta bidraget är att de högutbildade respondenterna är mer komplexa i dess värdering av 

variabler än de lågutbildade respondenterna, detta är då de högutbildade respondenterna inte gör en 

urskiljning mellan empowerment och arbetstillfredsställelse utan finner samband mellan dem. 

Följaktligen kan detta indikera att en individs utbildningsnivå påverkar komplexiteten i individens 

sätt att tänka. Studiens resultat har därmed bidragit med en djupare förståelse för hur de två 

utbildningsnivåerna förhåller sig till empowerment och arbetstillfredsställelse. 

 

Ett ytterligare bidrag är gällande empowerments dimension competence. Tidigare forskning av 

Wang och Lee (2009), Holdsworth och Cartwright (2003), Ölcer och Florescu (2015), Hackman 

och Oldham (1980), Thomas och Tymon (1994), Liden et al. (2000) har inte funnit något samband 

mellan empowerments dimension competence och arbetstillfredsställelse. Denna studie stödjer den 

tidigare forskningens resultat vilket ger incitament till att dimensionen competence inte bör 

användas när man mäter arbetstillfredsställelse.   

 

Sammanfattningsvis bidrar denna studie med en utökad kunskap om empowerment som en 

styrfilosofi och dess påverkan på arbetstillfredsställelse, hur de två utbildningsnivåerna förhåller sig 

till empowerment och arbetstillfredsställelse samt att empowerments dimension competence inte 

bör användas när man mäter arbetstillfredsställelse.  

6.3 Praktiskt bidrag 

Studiens resultat visar att högutbildade individer upplever en högre grad av empowerment och 

arbetstillfredsställelse än lågutbildade individer. De anställdas utbildningsnivå har därmed en 

relativt stor påverkan på den upplevda graden av empowerment. Detta kan vara av intresse för 
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företagsledningar som vill implementera empowerment då det troligtvis kan vara en större utmaning 

att implementera empowerment om de anställda besitter en låg utbildningsnivå än om de besitter en 

hög utbildningsnivå. Vidare kan studiens resultat bidra med kunskap beträffande rekrytering i 

företag som använder empowerment som en styrfilosofi. Detta är då resultatet indikerar att det kan 

vara fördelaktigt att rekrytera högutbildade individer då de upplever en högre grad av empowerment 

än lågutbildade individer.  

Studiens praktiska bidrag är därmed att det kan vara svårare att lyckas med empowerment i företag 

med lågutbildade anställda jämfört med företag med högutbildade anställda. Bidraget riktar sig till 

ledningen i företag som syftar till att implementera empowerment eller som använder empowerment 

som en styrfilosofi.  

 

6.4 Framtida forskning 

Slutligen vill vi lämna två förslag till framtida forskning. Det första förslaget till framtida forskning 

är att undersöka varför svenska högutbildade individer visade sig vara mer komplexa i hur de 

associerade variabler i faktoranalysen än individerna med en låg utbildningsnivå. Det andra 

förslaget till framtida forskning är att undersöka om empowerment ökar arbetstillfredsställelse för 

högutbildade individer. Detta är då denna studie inte lyckades med att genomföra en SEM-analys 

för att undersöka riktningen på sambandet på grund av komplexiteten i faktoranalysen hos de 

högutbildade respondenterna.  
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