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Abstract 

 

Previous studies show that a good work environment with high perception of structural 

empowerment increase the staff’s interest in their work, reduces the employee turnover and 

prevent burnout. Furthermore, structural empowerment affects both the staff and the 

organization on many different levels, which has a large impact on the care quality. The aim 

of present study was to describe nurse’s perception of structural empowerment on surgical 

and medical wards, and also to identify eventual correlations between structural 

empowerment and number of worked year as a nurse and eventual differences in structural 

empowerment related to workplace. The method of the study was cross-sectional with 

quantitative approach. 91 nurses from four medical and four surgical wards in one hospital 

responded to four background questions along with the CWEQ II questionnaire, which 

measures the perception of structural empowerment. Background questions enabled analytic 

statistics with t-test and Pearson´s test. Participation was voluntary and the questionnaires 

were anonymous. The main results showed that the participants on average felt a little over 

moderate structural empowerment. The statistical analyses showed no significant differences 

in perception of structural empowerment between the nurses at the wards and also no 

significant correlation between structural empowerment and year’s working as a nurse. The 

conclusion was that, the participants on average felt a little over moderate structural 

empowerment. This could give a lead on how the psychosocial work environment feels like. 

Executives and management should continually work to increase the experience of structural 

empowerment among nurses. The current study has several limitations that reduce the 

possibility for generalisation of the results. Thus, further studies are motivated in the field in 

order to increase knowledge and patient safety. 
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Sammanfattning 

 

Tidigare studier har visat att en god arbetsmiljö med hög uppfattning av strukturell 

empowerment ökar personalens engagemang i arbetet, minskar personalomsättningen och 

motverkar utbrändhet. Dessutom påverkar strukturell empowerment både personalgruppen 

och organisationen på flera olika sätt som har stor betydelse för vårdkvalitén. Studiens syfte 

var att beskriva sjuksköterskors uppfattning av strukturell empowerment på kirurgiska och 

medicinska vårdavdelningar, samt att identifiera eventuella samband relaterat till arbetade år 

som grundutbildad sjuksköterska och eventuella skillnader relaterat till arbetsplats. Studiens 

metod var en tvärsnittsstudie med kvantitativ ansats. 91 sjuksköterskor från fyra medicin- 

samt fyra kirurgavdelningar på ett sjukhus svarade på fyra bakgrundsfrågor tillsammans med 

enkäten CWEQ II, som mäter uppfattning av strukturell empowerment. Bakgrundsfrågorna 

möjliggjorde analyserande statistik med t-test och Pearson´s test. Deltagandet var frivilligt 

och enkäterna anonyma. Huvudresultaten visade att deltagarna i snitt kände lite över måttlig 

strukturell empowerment. De statistiska analyserna visade inga signifikanta skillnader mellan 

sjuksköterskorna på avdelningarna och inte heller något signifikant samband mellan 

strukturell empowerment samt arbetade år. Slutsatsen blev att, sjuksköterskorna uppfattade 

lite över måttlig strukturell empowerment. Detta kan ge en anvisning om hur den 

psykosociala arbetsmiljön upplevs. Chefer och ledning bör därför aktivt arbeta för att 

sjuksköterskor ska känna en god strukturell empowerment. Den aktuella studien har flera 

begränsningar som reducerar möjligheten till att generalisera resultatet. Därav motiveras 

vidare studier inom ämnet för att öka kunskapen och patientsäkerheten. 

 

 

Nyckelord: Arbetsmiljö, CWEQ II, Kanters teori, Sjuksköterska, Strukturell empowerment 
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1. Introduktion 

  

Studien grundar sig i området arbetsmiljö med fokus på strukturell empowerment. Med hjälp 

av kvantitativ metod har sjuksköterskors uppfattning av strukturell empowerment belysts och 

presenteras genom beskrivande och analyserande statistik. Det använda mätinstrumentet 

bygger på professor Rosabeth Moss Kanters teori. 

 

1.1 Definitioner 

 

Arbetsmiljö definieras enligt Nationalencyklopedin som ”Förhållanden på en arbetsplats” (NE 

2015a). Arbetsmiljön innefattar olika faktorer på arbetsplatsen som kan påverka hälsan hos 

personalen. Förhållanden som påverkar arbetsmiljön kan vara antingen fysiska, som t.ex. lyft, 

ljud och ventilation eller psykosociala som t.ex. stressnivå, relationer och delaktighet på 

arbetet (Hjelm 2005). Ordet Empowerment kommer från engelskans power, som kan 

översättas med makt, förmåga eller kraft. Empowerment kan stärka individens möjlighet att 

vara mer självständig, kunna formulera sina egna mål och ta makt över tillvaron (NE 2015b). 

Ur begynnelsen användes empowerment för att de svaga grupperna i samhället skulle få mer 

inflytande (Petterson et al. 2002). Empowerment i arbetslivet innebär att ledningen ger ansvar 

och handlingsutrymme till de som arbetar närmast problemen. Strukturell empowerment kan 

vara ett mått på den psykosociala arbetsmiljön. Det innebär att personalen har ökat inflytande, 

kontroll, tillgång till socialt stöd, kompetens samt självbestämmande. Grundtanken är att alla 

är lika mycket värda (Petterson et al. 2002, Greco et al. 2006). 

 

1.2 Lagar och riktlinjer som styr arbetsmiljöregleringen 

 

Arbetsmiljöregleringen består av arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen, 

arbetsmiljöverkets föreskrifter och råd, arbetsmiljöverkets författningssamling samt centrala 

och lokala kollektivavtal på arbetsmiljöns samt företagshälsovårdens område (Zanderin 

2005). Arbetsmiljölagen (1977:1160) är en målinriktad ramlag som innefattar arbetsmiljöns 

beskaffenhet, ansvarsområden för arbetsgivarna samt arbetstagarna, tillsyn av arbetsmiljön, 

det rättsliga ansvaret samt minderårigas arbetsmiljö och arbetstider. Det är viktigt att komma 

ihåg att arbetsmiljöregleringen även integreras av många andra rättsliga regleringar (Zanderin 

2005). För att en verksamhet ska uppfylla kraven för en god arbetsmiljö ska arbetsgivare 

enligt arbetsmiljöregleringen planera, leda och kontrollera verksamheten (Socialstyrelsen 
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2005, Arbetsmiljölagen 1977:1160, Arbetsmiljöverket 2003). För att upptäcka och förebygga 

fysiska och psykosociala arbetsrelaterade risker inom vården ska såväl verksamhetschefer 

som legitimerade sjuksköterskor medverka i arbetsmiljöarbete (ICN 2007).  

 

1.3 Teoretisk referensram 

 

Rosabeth Moss Kanter, amerikansk professor vid Harvard Business School samt ordförande 

och chef för Harvard University Advanced Leadership Initiative har med grund från forskning 

utarbetat en egen filosofi om arbetsmiljörelaterade frågor som berör empowerment, ledarskap 

och makt. Kanter har skrivit ett flertal böcker som genom praktiska och strategiska 

beskrivningar är vägledande och applicerbara för stora och små organisationer runt om i 

världen (Kanter 1990). Hennes filosofi innefattar bland annat en definition av makt där makt 

beskrivs som ett verktyg för att finna kunskap och möjliggöra autonomi hellre än dominans 

och kontroll över andra. Dessutom ger makt möjlighet att frigöra resurser. Inom 

organisationer där dessa resurser kan frigöras menar Kanter att makt kommer från tre separata 

källor, nämligen formell makt, informell makt och strukturella förhållanden. Formell makt 

finns i form av positioner i olika rang som är centrala för organisationen där de olika 

positionernas innehavare har som uppgift att tillgodose medarbetarnas flexibilitet. Informell 

makt kan identifieras genom att urskilja vilka relationer en individ har med överordnade, 

kollegor och underordnade inom organisationen. Strukturen inom organisationen beror inte på 

individens personliga egenskaper eller sociala effekter inom gruppen, utan vilka 

förutsättningar personalen har att förhålla sig till. Inom en organisation finns det vissa faktorer 

som kultiverar tillväxten av empowerment. Dessa innefattar möjlighet att utvecklas, tillgång 

till information, tillgång till resurser samt tillgång till stöd. Kanter menar även att när 

människor får stärkt egenkontroll och eget handlingsutrymme resulterar det att högre 

effektivitet på arbetet (Kanter 1993). 
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1.4 Bristande psykosocial arbetsmiljö och dess konsekvenser 

 

De fysiska arbetsmiljöfaktorerna har under 1990-talet förbättrats medan de psykosociala har 

blivit sämre (Hjelm 2005). Arbetsplatser är ofta beroende av teknik (Hjelm 2005, Forslin 

2003) som är tidssparande och effektiv men som också kan leda till konsekvenser så som 

slarv, felbeslut och kortsiktighet hos personalen. Detta p.g.a. att teknikens effektivitet inte ger 

mer tid till personalen utan gör att mer arbete läggs på personalen för att uppnå ett 

kostnadseffektivt arbete. Det kan påverka personalen som ger uttryck i bl.a. stress, utbrändhet, 

otillräcklighetskänslor, svårigheter att släppa tankar på arbetet och minskad förmåga att lära 

(Forslin 2003). Låg strukturell empowerment för sjuksköterskor har visats ha samband med 

rollkonflikt, tvetydighet och organisatoriska problem då dessa faktorer påverkar hur 

strukturell empowerment uppfattas (Lu et al. 2012, Stewart et al. 2010). Andra orsaker till 

nedsatt strukturell empowerment är hög arbetsbelastning, begränsat deltagande i beslut och 

brist på utveckling (Aiken et al. 2013).  Om sjuksköterskor uppfattar sig ha låg strukturell 

empowerment har det en inverkan på psykologisk empowerment, alltså hur sjuksköterskorna 

mår, som i sin tur påverkar vårdkvalitén (Cho et al. 2006, Stewart et al. 2010). Därmed har 

strukturell empowerment en indirekt betydelse för vårdkvalitén och patienterna (Petterson et 

al. 2002, Hellberg & Tägström 2014, Cho et al. 2006) genom till exempel längre vårdtider, 

ökad felmedicinering samt sämre vårdrelationer mellan sjuksköterska och patient (Paquet et 

al. 2013). En bristande arbetsmiljö som kan vara kopplat till låg strukturell empowerment har 

också lett till att sjuksköterskor lämnat yrket och att det då blivit en högre omsättning på 

personal (Aiken et al. 2013, Lu et al. 2012, Cho et al. 2006, Hauck et al. 2011). För 

nyutexaminerade sjuksköterskor är risken att de lämnar yrket för gott stor när de upplever låg 

strukturell empowerment, vilket är förödande med tanke på den rådande sjuksköterskebristen 

(Smith et al. 2010). 

 

1.5 God psykosocial arbetsmiljö och dess konsekvenser 

 

Olika faktorer har betydelse för en god psykosocial arbetsmiljö. Om personalen känner 

strukturell empowerment, skapas förutsättningar för en god psykosocial arbetsmiljö (Petterson 

et al. 2002). En tillfredsställande arbetsmiljö är relaterad till strukturellt och psykologiskt 

inflytande vilket lägger grunden för att en personalgrupp mår bra (Cicolini et al. 2014, 

Stewart et al. 2010). Sjuksköterskans självbestämmande och inflytande över sitt eget arbete 

(=strukturell empowerment) är viktig och påverkar både arbetstillfredsställelsen och 
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arbetsmiljön i positiv bemärkelse.  (Purdy et al. 2010, Aiken et al. 2013, Paquet et al. 2013, 

Smith et al. 2010, Cho et al. 2006, Stewart et al. 2010). Genom att skapa en arbetsmiljö där 

personalen uppfattar hög strukturell empowerment ökar deras engagemang i arbetet, 

personalomsättningen minskar och utbrändhet motverkas (Hauck et al. 2011). Kanters teori 

anses därför användbar för ledning och personal att arbeta efter (Smith et al. 2010, Cho et al. 

2006, Greco et al. 2006). Dessutom visar studier att en god arbetsmiljö i sin tur kan leda till 

en förbättrad vårdkvalitet för patienterna (Purdy et al. 2010, Aiken et al. 2013, Paquet et al. 

2013). 

 

1.6 Problemformulering 

 

Omvårdad som huvudområde består av fyra centrala begrepp som innefattar människa, hälsa, 

miljö och vårdande. Studiens centrala del, som är strukturell empowerment, är starkt 

sammankopplad med arbetsmiljö och därför är miljö ett viktigt begrepp i studien. (Petterson 

et al. 2002, Greco et al. 2006). Om sjuksköterskor uppfattar sig ha nedsatt strukturell 

empowerment leder det till negativa följder som låg arbetstillfredsställelsen som i sin tur har 

visat sig resultera i hög personalomsättning (Aiken et al. 2013, Lu et al. 2012, Cho et al. 

2006, Hauck et al. 2011). Utöver de konsekvenser sjuksköterskor och verksamheter drabbas 

av, framgår av studier även att det finns samband mellan låg strukturell empowerment och en 

försämrad vårdkvalité för patienterna (Petterson et al. 2002, Hellberg & Tägström 2014, Cho 

et al. 2006, Paquet et al. 2013). Omvänt har en uppfattning av väl tillgodosedd strukturell 

empowerment medfört en förbättrad kvalité i vården (Purdy et al. 2010, Aiken et al. 2013, 

Paquet et al. 2013). Utifrån detta anses studien motiverad då arbetsmiljön och organisationens 

uppbyggnad påverkar sjuksköterskors uppfattning av strukturell empowerment, som i sin tur 

har effekt på själva vårdarbetet kring patienten. Därav kan eventuellt uppfattningen av 

strukturell empowerment ha inverkan på hur vårdkvalitén upplevs från vårdtagare. Studier om 

sjuksköterskors uppfattning av strukturell empowerment upplevs knapphändig i Sverige då 

eftersökning gav otillfredsställande resultat med tanke på ämnets relevans. 
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1.7 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors uppfattning av strukturell empowerment på kirurgiska 

och medicinska vårdavdelningar. Dessutom se om det fanns eventuella skillnader relaterat till 

typ av avdelning samt att identifiera eventuella samband relaterat till arbetade år som 

sjuksköterska. 

 

1. Hur uppfattade grundutbildade sjuksköterskor strukturell empowerment på sin arbetsplats? 

2. Fanns det skillnader i uppfattning av strukturell empowerment beroende på om de 

grundutbildade sjuksköterskorna arbetade på kirurgisk eller medicinsk vårdavdelning? 

3. Fanns det samband mellan variablerna strukturell empowerment och arbetade år som 

grundutbildad sjuksköterska? 
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2. Metod 

 

2.1 Design 

 

Studien är en deskriptiv, komparativ samt korrelativ tvärsnittsstudie med kvantitativ ansats 

(Polit & Beck 2012). 

 

2.2 Urvalsmetod 

 

Ett bekvämlighetsurval användes eftersom samtliga sjuksköterskor som uppfyllde 

inklusionskriterierna på utvalda vårdavdelningar hade möjlighet att delta i studien. 

 

2.3 Undersökningsgrupp 

 

Undersökningsgruppen bestod av 91 grundutbildade sjuksköterskor varav 89 kvinnor och två 

män. Med grundutbildade sjuksköterskor menas legitimerade sjuksköterskor utan 

specialistutbildning. Studien genomfördes på ett mellanstort sjukhus i Sverige där 38 

deltagare arbetade på någon medicinavdelning och 53 deltagare arbetade på någon 

kirurgavdelning. Totalt tillfrågades sjuksköterskor på fyra medicinavdelningar och fyra 

kirurgavdelningar om deltagande, samtliga medverkade. Av deltagarna var 39 sjuksköterskor 

20-29 år, 23 sjuksköterskor var 30-39 år, 19 sjuksköterskor var 40-49 år, 7 sjuksköterskor var 

50-59 år, 3 sjuksköterskor var 60-64 år och ingen var över 64 år. Den deltagare som arbetat 

kortast tid som grundutbildad sjuksköterska hade arbetat 0 år och den deltagare som arbetet 

längst tid som grundutbildad sjuksköterska hade arbetat 35 år. Medelvärdet på arbetade år 

bland deltagarna var 7,8 år och medianen var 4 år. 89 av de 91 sjuksköterskorna besvarade 

frågan om arbetade år, medelvärde och median är beräknat utifrån detta. Sjuksköterskor 

verksamma på mottagningar samt specialist- och intensivvårdsavdelningar så som 

intensivvårdsavdelning, hjärtintensivavdelning och akutvårdsavdelning exkluderades. Även 

sjuksköterskor med specialistutbildningar exkluderades.  
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2.4 Datainsamlingsmetod 

 

Mätinstrumentet Conditions of work effectiveness questionnaire - II (CWEQ II) användas i 

studien, vilket är en enkät som baserats på Kanters teori (Kanter 1993) och mäter uppfattning 

av strukturell empowerment. Instrumentet CWEQ är utvecklat av Laschinger som även 

modifierat det till CWEQ II. Instrumentet har testats med avseende på begreppsvaliditet 

(Laschinger et al, 2001), samt reliabilitetstestats genom Chronbach´s alpha, båda med 

tillfredsställande resultat (Grego et al. 2006, Smith et al. 2010, Krebs et al. 2008, Laschinger 

et al. 2014, Cho et al. 2006, Sun et al. 2014, Bernardino et al. 2013). CWEQ II är utformad 

genom sex komponenter med 3-4 frågor under varje komponent, totalt 19 frågor. 

Komponenterna handlar om möjligheter i arbetet, tillgång till information, tillgång till stöd, 

tillgång till resurser, formell makt och informell makt (tabell 1). Svarsalternativen skattas 

genom kryssfrågor för olika alternativ från 1 till 5 där 1 skattas som lägst instämmande med 

frågan och 5 som högst (Laschinger et al. 2004). Om deltagaren skattar många låga siffror 

som 1 eller 2 innebär det att den känner låg strukturell empowerment, om deltagaren i stället 

skattar höga siffror som 4 eller 5 känner den hög strukturell empowerment. Om en deltagare 

snittar på siffran 3 i enkäten betyder det att den känner en måttlig strukturell empowerment. 

Bakgrundsfrågor som medföljde enkäten berörde, kön, ålder, om deltagaren var verksam på 

medicin- alternativt kirurgavdelning och hur många år som grundutbildad sjuksköterska 

deltagaren hade arbetat. Enkäten är en A4-sida lång och tar ca 5-10 minuter att besvara. 

 

Tabell 1 Översikt av CWEQ II 

Instrumentets komponenter 

samt strukturell empowerment 

 

Antal frågor 

 

Svarsalternativ 

 

Möjligheter 3 1-5 

Information 3 1-5 

Stöd 3 1-5 

Resurser 3 1-5 

Formell makt 3 1-5 

Informell makt 4 1-5 

Strukturell empowerment 19 Index 6-30* 
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* Index är beräknat genom att komponenternas medelvärden summeras och bildar poäng för Strukturell 

empowerment 

 

 

2.5 Tillvägagångssätt 

 

Arbetet påbörjades med en överskådlig litteraturgenomgång av tidigare forskning för att få en 

uppfattning om ämnet. Maria Engström (Högskolan Gävle) som är ägare till den svenska 

versionen av mätinstrumentet CWEQ II, kontaktades för godkännande att använda 

mätinstrumentet i studien. Därefter kontaktades verksamhetschefer och enhetschefer genom 

mejl och telefon, på de avdelningar som inkluderas i studien för godkännande att lämna ut 

enkäter. Enkäterna samt bakgrundsfrågor lämnades ut på avdelningarna av författarna, 

tillsammans med ett informationsbrev där studiens syfte och tillvägagångssätt framgick. 

Informationsbrevet innehöll kontaktuppgifter till författarna som gjorde det möjligt för 

deltagarna att höra av sig om eventuella frågor. Enkäter, bakgrundsfrågor och 

informationsbrev placerades i lämpligt utrymme på avdelningarna tillsammans med en 

svarslåda. Det var upp till personalen att välja att fylla i enkäten och därmed delta i studien. 

Enkäterna delades inte ut till deltagarna utan låg väl synligt på det utrymme som blivit avsatt. 

Mellan 7-10 dagar lämnades till deltagarna att besvara enkäterna, därefter hämtades enkäterna 

personligen av författarna från avdelningarna. Det lämnades ut 160 enkäter, 20 enkäter på 

varje avdelning, och svarsfrekvensen blev 57 %. Enkäterna kodades inte eftersom deltagarna 

inte angav namn eller personnummer på enkäterna. Datan från enkäterna matades sedan in i 

SPSS för analys. 

 

2.6 Dataanalys 

 

Datan analyserades och redovisas genom beskrivande, korrelativ och komparativ statistik. 

Den insamlade datan analyserades med hjälp av Statistical Package for Social Sciences 

(SPSS), som är ett program för bearbetning av statistik (Wahlgren 2013). Datan analyserades 

med beskrivande statistik genom att presentera medelvärde, standardavvikelse och frekvens 

då datan var normalfördelad. För att mäta korrelation mellan arbetade år som grundutbildad 

sjuksköterska och strukturell empowerment hos sjuksköterskor analyserades data genom 

Pearsons r-test. Datan analyserades även genom komparativ statistik via t-test för att 

undersöka om skillnader fanns mellan sjuksköterskors uppfattning av strukturell 

empowerment på medicinska vårdavdelningar och kirurgiska vårdavdelningar. Analys av den 
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komparativa datan kompletterades med att Bonferroni´s test användes för att utesluta 

slumpmässig trovärdig signifikans då många komponenter testades. Vid analyserna sattes 

signifikansnivån till 0,05 då det är traditionellt vanligast för att undvika falska positiva 

resultat (Polit & Beck 2012). 

 

2.7 Forskningsetiska överväganden 

 

Potentiella deltagare informerades skriftligt om studien och dess syfte, att deltagarna kommer 

vara anonyma samt om frivilligt deltagande. Enkäterna var anonyma och förvarades inlåsta 

till dess att resultatet var färdigställt då enkäterna förstördes. Resultaten presenteras utifrån 

vilken typ av avdelning (medicinavdelning och kirurgavdelning), inte utifrån enskilda 

avdelningar. Sjukhuset som studien genomförts på presenteras inte (Polit & Beck 2012). 
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3. Resultat 

 

Resultatet av analyserna presenteras utifrån fyra tabeller samt en figur. Resultaten redovisas 

med utgångspunkt från de 6 komponenterna i enkäten samt den totala summan för strukturell 

empowerment. Förutom i Pearsons test, där endast totalsumman för strukturell empowerment 

presenteras i korrelation med arbetade år som grundutbildad sjuksköterska. Figuren illustrerar 

ett spridningsdiagram med variablerna ”arbetade år” samt ”totalsumman för strukturell 

empowerment”. 

 

3.1 Uppfattning av strukturell empowerment 

 

Den beskrivande statistiken presenteras i tabell 2, med frekvens (n), minimum, maximum, 

medelvärde (Mean) och standardavvikelse (SD).  Den komponenten med lägst medelvärde på 

2,70 (SD 0,88) var ”information”, medan komponenten ”möjligheter” hade högsta 

medelvärde på 4,12 (SD 0,65). Medelvärdet av den totala summan för strukturell 

empowerment var 20,30 (SD 3, 16) , där lägsta möjliga poäng är 6 och högsta möjliga poäng 

är 30.   

 

Tabell 2 Deskriptiv statistik av skattningen för strukturell empowerment 

 n Minimum Maximum Mean SD 

Möjligheter 91 2,67 5,00 4,12 ,65 

Information 91 1,00 5,00 2,71 ,88 

Stöd 91 1,33 5,00 3,45 ,79 

Resurser 91 1,00 4,67 3,08 ,75 

Formell makt 91 1,33 5,00 3,06 ,82 

Informell makt 91 1,75 5,00 3,89 ,74 

Strukturell 

empowerment 
91 12,42 26,67 20,31 3,16 

 

3.2 Skillnader i medelvärde av komponenterna samt strukturell empowerment mellan medicin- 

och kirurgavdelningar 

 

För att få en översikt och bättre förståelse för T-testet presenteras avdelningarna separat med 

Frekvens (n), Medelvärde (Mean) och standardavvikelse (SD) i tabell 3. 
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Tabell 3 Sjuksköterskornas skattning av strukturell empowerment   

 Avdelning n Mean SD 

Möjligheter Medicinavdelning 38 4,06 ,68 

Kirurgavdelning 53 4,16 ,63 

Information Medicinavdelning 38 2,67 ,87 

Kirurgavdelning 53 2,74 ,89 

Stöd Medicinavdelning 38 3,19 ,79 

Kirurgavdelning 53 3,64 ,75 

Resurser Medicinavdelning 38 3,00 ,83 

Kirurgavdelning 53 3,14 ,68 

Formell makt Medicinavdelning 38 2,90 ,86 

Kirurgavdelning 53 3,18 ,78 

Informell makt Medicinavdelning 38 3,91 ,83 

Kirurgavdelning 53 3,87 ,67 

Strukturell 

empowerment 

Medicinavdelning 38 19,74 3,25 

Kirurgavdelning 53 20,72 3,06 

 

Tabell 4 presenterar det genomförda t-testet som visar om det finns skillnader på 

avdelningarnas medelvärde (mean differences) och 95 % skillnader i konfidensintervall 

(Confidence Intervall of the Difference). Om dessa värden är signifikanta visas genom t-

värdet (t) samt p-värdet (P). Levenes test, som testar om variansen är homogen, har 

genomförts och visar att i samtliga komponenter är variansen homogen, förutom 

komponenten ”resurser” som inte är homogen. Datan är därför presenterad utifrån detta 

faktum. P-värdena för komponenterna var över signifikansnivån 0,05 och därmed inte 

signifikanta. Komponenten ”stöd” visade ett signifikant p-värde på 0,008 men efter 

korrigering för multipla jämförelser med Bonferroni´s metod (k*P) blev p-värdet 0,056 och 

därmed inte signifikant. Bonferroni´s test gjordes för att utesluta slumpmässig trovärdig 

signifikans då många komponenter testades och risken blir då högre för missvisande resultat. 

Resultatet från t-testet indikerar att värdena inte skiljer sig från slumpen (tabell 4), vilket 

tolkas som att ingen skillnad finns mellan avdelningarna i sjuksköterskornas uppfattning av 

strukturell empowerment.  
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Tabell 4 Oberoende t-test som visar skillnader i medelvärde av CWEQ II:s komponenter 

och strukturell empowerment mellan medicin- och kirurgavdelningarna 

 

t df P 

Mean 

difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lowest Highest 

Möjligheter  -,74 89 ,46 -,10 -,38 ,17 

       

Information  -,37 89 ,71 -,07 -,44 ,30 

       

Stöd  -2,72 89 ,008** -,44 -,77 -,12 

       

Resurser        

 -,84 69,70 ,40 -,14 -,47 ,19 

Formell makt  -1,58 89 ,12 -,27 -,62 ,071 

       

Informell makt  ,30 89 ,77 ,047 -,27 ,36 

       

Strukturell 

empowerment 

 -1,46 89 ,15 -,98 -2,31 ,35 

       

* p-värdet < 0,05 ** p-värdet < 0,01 

Levenes test har genomförts och homogen varians är antagen i samtliga komponenter förutom resurser där 

homogen varians inte är antagen. 

 

3.3 Samband mellan strukturell empowerment och arbetade år som sjuksköterska 

 

Genom Pearsons korrelation analyserades om det fanns något samband mellan arbetade år 

som sjuksköterska och uppfattning av strukturell empowerment, som mätts genom 

mätinstrumentet CWEQ II. 89 sjuksköterskor besvarade bakgrundsfrågan ”antal arbetade år 

som grundutbildad sjuksköterska”, resultatet presenteras utifrån detta. Tabell 5 visar 

Korrelationen (Pearson Korrelation), P-värdet (P) samt Frekvens (n). Det visade sig inte 

finnas något statistiskt signifikant samband (-0,033) mellan strukturell empowerment och 

arbetade år som sjuksköterska. 
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Tabell 5 Pearsons korrelation som visar sambandet mellan strukturell empowerment 

och arbetade år som sjuksköterska 

 

Arbetade år som 

sjuksköterska 

  Strukturell 

empowerment 

Arbetade år som 

sjuksköterska 

Pearson 

Korrelation 
1 -,033 

P  ,76 

N 89 89 

Strukturell 

empowerment 

Pearson 

Korrelation 
-,033 1 

P ,76  

N 89 91 

 

Figur 1 illustrerar ett spridningsdiagram med variablerna ”Strukturell empowerment” 

och ”Arbetade år”. Korrelationslinjen i figuren åskådliggör sambandet mellan strukturell 

empowerment och arbetade år som sjuksköterska.  

 

 
 

Figur 1 Spridningsdiagram över korrelationen mellan strukturell empowerment och 

arbetade år som sjuksköterska  
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4. Diskussion 

 

4.1 Huvudresultat 

 

Studiens resultat visar att deltagarna i snitt uppfattar något mer än måttlig strukturell 

empowerment (Mean 20,30 och SD 3,2). Den lägsta skattningen på strukturell empowerment 

var 12,42 och den högsta skattningen uppkom till 26,67. Den lägsta möjliga skattningen på 

strukturell empowerment är 6 och den högsta möjliga är 30. Inom varje komponent kan 

skattningen som lägst vara 1 och som högst 5. Den komponent som deltagarna skattade lägst 

var ”information”(Mean 2,70 och SD 0,88) och den komponent som skattades högst var 

”möjligheter”(Mean 4,12 och SD 0,65). Det fanns inga signifikanta skillnader på 

uppfattningen av strukturell empowerment mellan medicin- och kirurgavdelningarna. Det 

fanns inte heller något signifikant samband mellan uppfattning av strukturell empowerment 

och arbetade år som grundutbildad sjuksköterska. 

 

4.2 Resultatdiskussion 

 

4.2.1 Bakgrund till idén för studien och förväntningar på resultatet 

 

En bidragande faktor till att studien om strukturell empowerment genomfördes grundar sig i 

nyfikenhet för hur arbetsmiljön inom sjukhusvården ser ut. Arbetsmiljön för sjuksköterskor är 

ett högaktuellt och omdebatterat område i sociala forum samt media. Detta har lett till ett ökat 

intresse för att studera området. Förväntningarna på resultatet var olika då det diskuterades 

utifrån olika aspekter. I sociala medier uttrycks mycket negativitet kring sjuksköterskors 

arbetsmiljö. Detta gjorde att uppfattningen av strukturell empowerment uppskattades bli lägre 

i den deskriptiva delen (tabell 2) än vad den i själva verket blev. Hur korrelationsanalysen 

skulle se ut diskuterades utifrån två möjliga alternativ. Det ena innebar att strukturell 

empowerment skulle öka i samband med antal arbetade år. Yrkeserfarenhet skulle där vara en 

stor bidragande faktor till att sjuksköterskor uppfattar högre strukturell empowerment jämfört 

med sjuksköterskor som inte har lika lång erfarenhet inom yrket. Det andra alternativet som 

diskuterades var att strukturell empowerment skulle minska i takt med arbetade år. Detta 

resonemang bygger på att sjuksköterskor som arbetat många år har en kortare utbildning och 

dessutom varit med under utvecklingen av arbetsmiljön som enligt Hjelm (2005) blivit 

psykosocialt sämre. Detta skulle därmed kunna vara en möjlig faktor till att denna grupp 
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sjuksköterskor uppfattar lägre strukturell empowerment jämfört med sjuksköterskor med 

mindre erfarenhet inom yrket. Den komparativa delen av studien diskuterades också innan 

resultatet sammanställdes. Förväntningarna på detta var inte helt klarlagt mer än att resultatet 

väntades utmynna i någon skillnad mellan grupperna som jämfördes då avdelningarna inom 

medicin och kirurg skiljer sig åt bland annat genom den vård som i stort bedrivs.  

 

4.2.2 Komponenter med lägst respektive högst skattade medelvärden i tidigare samt aktuell 

studie. 

 

I tidigare studier har komponenterna ”formell makt” (medelvärde 2,48-2,97), ”resurser” 

(medelvärde 2,56-3,20) och ”stöd” (medelvärde 2,66 och 2,82) varit de lägst skattade (Greco 

et al. 2006, Smith et al. 2010, Cho et al. 2006, Hauck et al. 2011, Krebs et al. 2008, Purdy et 

al. 2010, Bish et al. 2014, Stewart et al. 2010, Sun et al. 2014). I den aktuella studies resultat 

är komponenten ”information” den lägst skattade med ett medelvärde på 2,70. Detta är inget 

som liknar de resultat från tidigare nämnda studier. Vad denna skillnad kan bero på är svår att 

resonera kring då många faktorer så som urvalsgrupp, omfång och plats skiljer studierna åt. 

Kanske är det just detta som medför skilda resultat i den aktuella och tidigare studier. Den 

komponenten som oftast skattades högst i flera studier var ”möjligheter” med medelvärde 

mellan 3,88-4,27 (Greco et al. 2006, Smith et al. 2010, Cho et al. 2006, Hauck et al. 2011, 

Krebs et al. 2008, Purdy et al. 2010, Stewart et al. 2010). Även i den aktuella studien var 

komponenten ”möjligheter” den som skattades högst. Detta innebär att den aktuella studien är 

samstämmig med flertal andra studier om vilken komponent som skattats högs. Trots att 

studierna var utförda i olika länder, på olika arbetsplatser och vid olika tillfällen har 

”möjligheter” var högst skattad i majoriteten av studierna. Denna komponent uppfattas därför 

ej påverkas av dessa omständigheter. 

 

4.2.3 Skillnader och likheter på medelvärde för strukturell empowerment i tidigare samt 

aktuell studie och faktorer som kan påverka strukturell empowerment 

 

Medelvärdet på strukturell empowerment har varit 17,41-25,87 i tidigare studier. Studierna 

har genomförts i flera olika länder så som Kanada, Australien, Kina och USA (Greco et al. 

2006, Smith et al. 2010, Cho et al. 2006, Hauck et al. 2011, Krebs et al. 2008, Purdy et al. 

2010, Bish et al. 2014, Stewart et al. 2010, Sun et al. 2014). Dessa studier har även studerat 

olika instanser som akutsjukvård, hemsjukvård och sjukhusvård. I den aktuella studien var 
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medelvärdet på strukturell empowerment 20,30. När de olika resultaten studeras tycks inget 

samband finnas i strukturell empowerment och i vilket land studien genomförts. I Krebs, 

Madigan och Tullai-McGuinness (2008) studie jämfördes sjuksköterskors skattning av 

strukturell empowerment på medicin- och kirurgavdelning med de som bedriver vård i 

hemmet. Signifikanta skillnader kunde utifrån studien identifieras där sjuksköterskor i 

hemsjukvården hade högre uppfattning av egenmakt, flexibilitet, autonomi, belöning för 

innovativt arbete och tillgång till resurser jämfört med sjuksköterskor på medicin- och 

kirurgavdelningar. Vad detta kan bero på kan enligt Krebs, Madigan & Tullai-McGuinness 

(2008) ha att göra med den typ av utformade arbetsmiljö som finns på en medicinsk och 

kirurgisk vårdavdelning vilket skiljer sig från den arbetsmiljö sjuksköterskor i hemmiljö 

arbetar i. I andra studier från samma land uppgår dock skattningen av strukturell 

empowerment till högre värden hos sjuksköterskor som jobbar på sjukhus (Hauck et al. 2011, 

Stewart et al. 2010) än de som jobbar i hemsjukvården (Krebs et al. 2008). Utifrån detta antas 

att förklaringen inte enbart ligger i vilken typ av utformad arbetsmiljö sjuksköterskorna jobbar 

i som påverkar skattningen av strukturell empowerment. Wong och Laschinger (2012) har till 

exempel i sin studie undersökt en modell för att koppla samman ett tillförlitligt ledarskap med 

sjuksköterskors uppfattning av strukturell empowerment och arbetsglädje. Resultatet av Wong 

och Laschingers (2012) studie visar att ledarskap har en stor inverkan på hur sjuksköterskorna 

uppfattar strukturell empowerment. Konsekvenserna blev uppfattning av hög strukturell 

empowerment som i sin tur ökade trivsel på arbetsplatsen och arbetstillfredsställelsen bland 

sjuksköterskorna (Wong & Laschinger 2012). Studien pekar därigenom på att ledarskap och 

maktutövande påverkar uppfattningen av strukturell empowerment, vilket även belyses 

genom Kanters (1993) teori om makt. Därför tolkas strukturell empowerment ha samband 

med både makt och ledarskap. 

 

4.2.4 Diskussion kring resultaten i de komparativa och korrelativa analyserna 

 

T-testet (Tabell 4) visade inga signifikanta skillnader på komponenterna eller strukturell 

empowerment beroende på vilken avdelning personalen jobbade på. Komponenten ”stöd” 

visade dock att det fanns en signifikant skillnad, men efter att multipla jämförelser med 

Bonferroni´s test gjorts var p-värdet 0,056 och därmed inte signifikant. Multipla jämförelser 

kan göras genom flera olika beräkningar, där Bonferrioni´s test är den strängaste. Detta 

betyder att komponenten eventuellt skulle bli signifikant även med multipla jämförelser om 

en annan beräkning, som t.ex. Tukey skulle användas. Om komponenten skulle bli signifikant 
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skulle resultatet då visa att personalen på medicinavdelningarna uppfattar sig få mer stöd än 

de på kirurgavdelningarna, och att detta inte skulle bero på slumpen. 

 

Ett signifikant samband mellan arbetade år som sjuksköterska och uppfattningen av strukturell 

empowerment (Tabell 5) kunde utifrån studien inte hittas. En förklaring till detta kan finnas i 

urvalsgruppen som bestod av ett mindre antal sjuksköterskor med mer än tio års 

arbetserfarenhet. Detta medför svårigheter i att se signifikanta samband mellan dessa 

variabler. Tidigare forskning som mäter samband mellan dessa variabler verkar saknas, därför 

kan den aktuella studien inte jämföras. 

 

4.3 Metoddiskussion 

 

Designen i studien är motiverad utifrån dess syfte, då det var att beskriva sjuksköterskors 

uppfattning av strukturell empowerment, jämföra avdelningars skattning samt se samband 

mellan arbetade år och uppfattning av strukturell empowerment. Designen, som är en 

tvärsnittsstudie med kvantitativ ansats ger en översikt av deltagarnas svar vid en viss tidpunkt. 

Designen ger även möjlighet till många deltagare under kort tid. Dock medför en 

tvärsnittsstudie begränsning i att kunna uttala sig om hur det ser ut över tid, då det kan vara 

tillfälliga faktorer som påverkar resultatet (Polit & Beck 2012). Enkäterna som lämnades ut 

var endast ute 7-10 dagar vilket är en mycket kort tid för att besvara enkäter. Trots detta 

besvarade 91 deltagare enkäterna och det resulterade i en svarsprocent på 57 % vilket är en 

acceptabel svarsprocent. Dessutom deltog ett flertal avdelningar, något som gynnar urvalets 

bredd och tillför styrka till resultatet. Dock var endast ett sjukhus involverat i studien vilket 

kan ses som en svaghet där urvalet blir begränsat i geografiskt omfång. Att studien endast 

innefattar ett sjukhus kan också innebära att resultatet påverkas av att det på sjukhuset kan 

finnas särskilda karaktäristiska drag eller specifika jargonger (Polit & Beck 2012). Med detta i 

åtanke kan resultatet ha sett annorlunda ut om flera sjukhus deltagit i studien. Detta gör det 

svårt att generalisera resultatet (Polit & Beck 2012). Mätinstrumentet som användes i studien 

är väl använt i många länder och på flera språk. Instrumentet har testats med avseende på 

begreppsvaliditet som visat resultat på att instrumentet mäter rätt begrepp. En hög korrelation 

mellan strukturell empowerment och två extra frågor i enkäten, som benämns ”global 

empowerment” styrker också validiteten (Laschinger et al, 2001). Instrumentet har också 

reliabilitetstestats genom Chronbach´s alpha upprepade gånger i andra studier med 

tillfredsställande resultat (Grego et al. 2006, Smith et al. 2010, Krebs et al. 2008, Laschinger 
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et al. 2014, Cho et al. 2006, Sun et al. 2014, Bernardino et al. 2013). Att instrumentet har 

validitets- och reliabilitetstestats innebär att instrumentet mäter vad det är tänkt att det ska 

mäta och på rätt sätt (Polit & Beck 2012). Genom att bakgrundsfrågor användes som 

komplement till enkäten var det även möjligt att genomföra jämförande- och sambandsstudier 

på datan. Detta skedde genom SPSS som är ett rekommenderat program för att bearbeta 

statistisk data. Programmet är avancerat och kan genomföra en mängd olika statistiska 

analyser (Wahlgren 2013). Utifrån ett forskningsetiskt perspektiv är alla enkäter besvarade 

anonyma och resultaten förvarades inlåsta innan de sedan makulerades (Polit & Beck 2012).  

 

4.4 Kliniska implikationer för omvårdnad och förslag till fortsatt forskning 

 

Studien har som tidigare nämnt en begränsad urvalsgrupp och inrymmer enbart ett tvärsnitt 

vilket innebär att studien inte har undersökt syfte och frågeställningar över tid. Dessutom 

utmynnade resultatet av studien inte i några signifikanta skillnader mellan avdelningarna eller 

samband mellan de undersökta variablerna. Dessa faktorer medför begränsningar för hur 

resultatet från studien kan generaliseras till praktiken. Det leder även till svårigheter att 

överföra resultatet för att se klinisk innebörd för omvårdnaden. Studiens deskriptiva del visar 

en lite över måttlig uppfattning av strukturell empowerment. Detta innebär att deltagarna inte 

uppfattar hög strukturell empowerment vilket är något som skulle kunna påverka 

omvårdnaden, men återigen är detta ännu ett resultat som är begränsad av studiens omfång. 

Dock har tidigare studier visat att strukturell empowerment påverkar både personalgruppen 

och organisationen på flera olika sätt som har stor betydelse för vårdkvalitén. Om personalen 

inte uppfattar sig ha tillfredställande strukturell empowerment kan det leda till organisatoriska 

problem så som ökad personalomsättning (Aiken et al. 2013, Lu et al. 2012, Cho et al. 2006, 

Hauk et al. 2011) och att personalen inte mår bra på sin arbetsplats (Cho et al. 2006, Stewart 

et al. 2010). Dessutom påverkas vårdkvalité genom ökade vårdtider, ökad felmedicinering 

och sämre vårdrelationer mellan vårdtagare och vårdgivare (Paquet et al. 2013). En 

fungerande arbetsmiljö är relaterad till god strukturell empowerment vilket har visat sig 

medföra arbetstillfredsställelse (Cicolini et al. 2014, Stewart et al. 2010). Studier har även 

visat att personal med god strukturell empowerment engagerat sig mer i sitt arbete, 

personalomsättningen minskat och utbrändhet hos personalen har motverkats (Hauck et al. 

2011). En god arbetsmiljö har även förbättrat vårdkvalitén för patienterna (Purdy et al. 2010, 

Aiken et al. 2013, Paquet et al. 2013). Med detta i åtanke upplevs studiens berörda områden, 

strukturell empowerment och arbetsmiljö, vara viktiga för omvårdnad och därför motiveras 
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vidare studier inom ämnet. Forskning som kan utöka kunskapen inom området kan behöva 

vara mer omfattande gällande urvalsgrupp, geografiskt omfång och över tid för att ge 

möjlighet till generaliserbarhet. Studier om strukturell empowerment och dess påverkan på 

omvårdnaden utifrån ett patientperspektiv upplevs tunt. Vidare forskning kan därför vara 

riktade mot att ge ytterligare kunskap inom detta område.    

 

4.5 Slutsats 

 

Resultatet från den aktuella studien visade på att sjuksköterskorna uppfattade lite över måttlig 

strukturell empowerment. Inga signifikanta skillnader hittades mellan sjuksköterskorna som 

arbetade på kirurg- respektive medicinavdelning. Det fanns inte heller något signifikant 

samband mellan strukturell empowerment och arbetade år som grundutbildad sjuksköterska. 

Dock kan strukturell empowerment ge en anvisning om hur den psykosociala arbetsmiljön 

upplevs. För att uppnå en godtagbar uppfattning av strukturell empowerment ställs krav på 

ledning och chefer att aktivt arbeta för att skapa en arbetsplats med angenäm arbetsmiljö där 

sjuksköterskor känner god strukturell empowerment. Baserat på urvalsgrupp och metod finns 

flertal begränsningar som reducerar möjligheten till överförbarhet enbart utifrån den aktuella 

studien. Detta motiverar till vidare studier inom området för att öka kunskapen och 

vårdkvalitén för patienten.   
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