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Sammanfattning		
 
I studien har det försökt undersökas ifall tillit till överordnad och stärkande ledarskap kunde 
få anställda till att våga yttra sig om problem och komma med konstruktiva 
förbättringsförslag i svenskt telekomföretag. Studiens utgångspunkt har varit en kinesisk 
studie som demonstrerat detta fenomen i kinesisk kontext vilket skapade intresset att se ifall 
deras resultat kunde generaliseras till svensk kontext. Denna studie försökte replikera deras 
metod för att undersöka samma fenomen. I studien deltog 56 anställda som jobbade mot 
kunderna. 50 stycken besvarade enkäter var fullständiga och gick att använda till analysen. 
Med hjälp av korrelationsberäkningar och regressionsanalyser har det kunnat demonstreras att 
Tillit till överordnad och tre aspekter av stärkande ledarskapen (Deltagande i beslutsfattande, 
Coaching, Informera) separat hade ett samband med Anställdas yttrande. De tre stärkande 
ledarskapen utgjorde inte en mediator för Tillit till överordnad och Anställdas yttrande. 
Endast Informera kunde förutsäga Anställdas yttrande, dock med något osäkert resultat. 
Resultatet innebär i praktiken att ledare bör upprätthålla eller skapa tilliten till dem och utöva 
stärkande ledarskap mot sina anställda för att få dem att fortsätta våga yttra sig om problem 
och förbättringsförslag. Framtida studier kan fokusera på att bland annat undersöka utan 
extremvärden i analysen och kontrollera för kontrollvariabler. Då studien är en 
korrelationsstudie så har ej riktning eller kausalitet kunna uppmätas. Med experiment kan 
sådant undersökas mer noggrant.  
 
Nyckelord: Tillit till överordnad/ledare, Stärkande ledarskap, Deltagande i beslutsfattande, 
Coaching, Informera. 

 	



 

Abstract		
 
This contemporary study explores the phenomenon of trust to leaders and empowering 
leadership in relation to employee voice in a Swedish telecommunication company. By 
employee voice, it refers to the extent an employee talks about problems/concerns and give 
feedback/improvements addressed towards the company. Previous study conducted in China 
has demonstrated that there is a correlation between trust, leadership and employee voice. 
This study tried to replicate their method and examine the same phenomena. 56 “front-line” 
employees participated in a survey, but only 50 responses were completed. The result showed 
significant separate correlation between the independent variables Trust in leaders and three 
aspects of empowering leadership (Participative decision-making, Coaching, Informing) and 
the dependent variable Employee voice, after calculating for correlations and carrying through 
regression analysis. The three aspects of empowering leadership did not mediate the effect of 
trust to leaders towards employee voice as predicted by previous studies. Only Informing by 
itself could predict employee voice, but the result could implicate some uncertainty. The 
implications of these results indicate that leaders should facilitate trust in them and practice 
empowering leadership to invoke employee voice. Future studies can continue this study by 
exclude outliers in the calculation and controlling for control variables. Because this is a 
cross-sectional study, causality could not be determined which could be improved by 
experimental design in future studies. 
 
Keywords: Trust in leaders, Empowering leadership, Participative decision-making, 
Coaching, Informing. 
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Sedan två decennier tillbaka har organisationer fått stå inför utmanande förändringar när 
bland annat teknologiavanceringar och global konkurrens pressat organisationer att 
exempelvis pressa ner kostnaderna och använda sina kunskaper effektivt (Arnold & Randall, 
2016). För att klara dessa utmaningar så kan arbetskraften vara den mest användbara resursen 
som en organisation kan ha tillgodo. En framgångsrik person som värdesatte sina anställda i 
första hand, till och med före kunderna, var Richard Branson, grundaren och företagsledaren 
till det internationella företaget Virgin som Arnold och Randall (2016) berättar om i sin bok.  
 
Med anställda som jobbar operativt och ser hur verksamheten fungerar dagligen så har de 
möjligheten att upplysa om problem och komma med lösningar till dem. Mycket vinning 
finns i att fler uppfattar samma sak på olika sätt då brister i verksamheten kan upptäckas. En 
åsikt behöver inte betyda att en person har rätt och att lösningar ska inrättas direkt, utan det 
kan möjliggöra mer relevant information att reflektera över, vilket kan förhoppningsvis 
förbättra verksamheten och arbetsförhållanden för anställda. Forskning har visat att anställdas 
yttrande klassas som ett extra-roll beteende, ett arbetsbeteende som sträcker sig utanför den 
enskildes arbetsbeskrivning, som medför att de ökar prestationen hos dem (Van Dyne & 
LePine, 1998a). Dock kan det vara så att anställda inte alltid yttrar sig på egen hand utan det 
behövs något mer (Deteret & Burris, 2007). När det kommer till tillit kopplat till anställdas 
yttrande så har forskning visat att det finns ett samband (Yan, 2018).  
 
Intresset för att studera tillit inom organisationer har ökat drastiskt i mitten till slutet av 1990-
talet (Kramer, 1999), och även varit ett aktuellt ämne in på 2000-talet (se Dedahanov & Rhee, 
2015; Gao, Janssen & Shi, 2011; Lee, 2016; SOU, 2018:47; Cheung, Wong, & Yuan, 2017; 
Dirks, 2000; Ren, Xie, Zhu & Warner, 2018; Wang & Hsieh, 2013; Zhang & Zhou, 2014). 
Mycket kan bero på de positiva konsekvenser tillit ger i form av exempelvis bättre prestation 
både individuellt och i lag (Cheung, Wong, & Yuan, 2017; Dirks, 2000). Inom den offentliga 
sektorn har intresset för tillit hos anställda och medborgare tagit fäste. Bara för några år sedan 
tillsatte regeringen en delegation, så kallad Tillitsdelegationen, vars syfte var att bland annat 
genomföra projekt som främjar tillitbaserad styrning och ledning inom kommuner, landsting 
och myndigheter (SOU, 2018:47).  
 
Ett annat område som är aktuellt är ledarskap. Idag finns det bred forskning inom ledarskap 
(Arnold & Randall, 2016). Det finns en hel del forskning som visar på ledarskap som kan öka 
tillit och yttrande hos anställda (Wang, Yuan & Zhu, 2017; Deteret & Burris, 2007; SOU, 
2018:47; Lee, 2016). En av dessa ledarskap är stärkande ledarskap eller egenmakts ledarskap. 
Stärkande ledarskap har en betydelse i att det kan “leda” och ge stöd till att anställda vågar ge 
sina perspektiv (Gao, Janssen & Shi, 2011), något som då kan hjälpa organisationen att klara 
av de utmaningar som organisationen står inför. 
 
Efter litteratursökning av forskning har det däremot inte hittats någon tidigare studie som tagit 
hänsyn till tillit, stärkande ledarskap och anställdas tendens att yttra sig om 
problem/förbättringsförslag inom en svensk organisation. Med det sagt så kommer denna 
studie studera om anställdas tillit till överordnad och överordnadens utövande av stärkande 
ledarskap resulterar i att anställda på ett svenskt telekomföretag oftare gör sin röst hörd om 
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problem och förbättringar. Kort sagt så kommer denna studie baseras på en kinesisk studie 
utförd av Gao, Janssen och Shi (2011) där de undersökte om tillit till överordnaden får 
anställda att yttra sig om problem och förbättringsförslag när överordnaden utövar ett 
stärkande ledarskap. Innan definitioner och fördjupning om deras studie förklaras något 
vidare så presenteras en ryggrad med tidigare forskning inom respektive område: anställdas 
yttrande, tillit och stärkande ledarskap. 

Litteraturöversikt	
Anställdas yttrande 
I engelska termer hänvisas anställdas yttrande till “employee voice” som definieras att den 
anställde yttrar sig om problem och kommer med konstruktiva förslag på förbättringar (Gao, 
Janssen & Shi, 2011). Anställdas yttrande eller employee voice är att skilja från “group voice” 
som menas med att en grupp intressenter får möjligheten att uttrycka sina åsikter i exempelvis 
politiska beslutsfattande (Terwel, Harinck, Ellemers & Daamen, 2010). Detta yttrande kan ses 
som att den utmanar normaltillståndet hos en organisation för att förbättra den (Van Dyne och 
LePine, 1998a). 
 
Enligt Van Dyne och LePine (1998a) är ett uppvisande av yttrande (voice) beteende hos 
anställda ett främjande extra-roll-beteende som har positiv påverkan på anställdas prestation. 
Extra-roll-beteende skiljer sig från i-roll-beteende. Medan i-roll-beteende syftar på att 
anställda utför de arbetsuppgifter som bara ingår i deras arbetsuppgifter så syftar extra-roll-
beteende på att anställda utför mer än vad som står i arbetsbeskrivningen. 
 
Tidigare forskning om anställdas yttrande visade på hur man kunde öka tendensen att prata ut. 
I en enkätstudie inom restaurangbranschen fann forskarna att när ledaren uppvisade 
transformativt ledarskap (det vill säga uppmuntrar till förändring och problemlösning), 
uppvisar öppenhet mot nya idéer och tar hänsyn till sina anställda, resulterar det i att anställda 
vågar prata ut mer om förbättringar i organisationen som kunde utmana normen inom 
organisationen (Deteret & Burris, 2007). Studien visade på att öppenhet hade en mycket mer 
framträdande roll när det kom till att välkomna att anställda yttrar sig i jämförelse med 
transformativt ledarskap. Psykologisk säkerhet, menat tron att prata ut inte kommer skada en 
personligen, hade också en stor betydelse då den var en förmedlare mellan 
ledarskapsbeteende och anställdas yttrande. Anställda kunde uppleva en risk i att utmana 
normer inom organisationer när denne talar ut om förbättringsförslag vilket visade vikten av 
att ledaren skapade en psykologisk trygghet för den anställde att prata ut. En annan intressant 
upptäckt var att ledarskap som utövades på anställda som presterade bättre vågade prata ut 
mer om förbättringsförslag än anställda som presterade sämre (Deteret & Burris, 2007). Van 
Dyne och LePine (1998b) undersökte föregångare som predicerade yttrande. De fann att 
personliga faktorer (hög självkänsla och tillfredsställelse) tillsammans med situationsfaktorer 
(gruppens storlek och hur man leder anställda) hade en inverkan på att öka anställdas 
yttrande. Förslagsvis för organisationer med dynamiks miljö så bör individer med låg 
självkänsla, enligt författarna, paras ihop i mindre självstyrda grupper för att prata mer. Finns 
redan självstyrda grupper så kan det vara till fördel att tillsätta anställda som har hög 
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tillfredställelse. Van Dyne och LePine menar på att om inte individer talar ut om deras 
genererade idéer och lösningar och motsätter sig att dela med sig av dem stoppas 
innovationsprocessen inom organisationen (Van Dyne & LePine, 1998b).  
 
Tillit till ledare/överordnad 
Med tillit syftar det på “ett psykologiskt tillstånd som innefattar avsikten att acceptera ens 
sårbarhet utifrån positiva förväntningar om andras avsikter eller beteende” (Rousseau, Sitkin, 
Burt & Camerer, 1998 s. 395, svensk översättning). För att exemplifiera utifrån sport-världen: 
Dirks (2000) fann i en studie på ett basketbollags spelare att de basketspelare som hade tillit 
till sin ledare kunde välja att skjuta upp deras frågor, tvekan/osäkerheter och personliga motiv 
för att istället arbeta mot lagets mål.  
 
När det kommer till anställdas tillit till ledaren/överordnad så kommer den avgränsas till 
definitionen att tillit till ledare/överordnad ”är ett psykologiskt tillstånd som innebär positiva 
förväntningar om ledarens avsikter och beteenden med hänsyn till ens egen osäkra situation” 
(Gao, Janssen & Shi, 2011). Denna avgränsning är nödvändig då tillit är ett brett begrepp som 
kan innefatta kognitiva komponenter och/eller affektiva komponenter samt att det finns 
många olika typer av tillit, bland annat rollbaserad tillit och regelbaserad tillit (Kramer, 1999). 
 
Mycket forskning har gjorts inom fältet tillit. Tidigare forskning har funnit att om det rådde 
ömsesidig tillit mellan överordnad och anställd/underställda, bidrog det till att det 
psykologiska kontraktet dem emellan uppfylldes och resulterade i att anställda presterade 
bättre. Det psykologiska kontraktet definierade författarna som utbytesöverenskommelse 
mellan individen och organisationen (Cheung, Wong, & Yuan, 2017). Tillit till överordnad 
var användbart i att förutspå och generera bättre lagprestation i form av vinster i 
basketbollagsligor (Dirks, 2000). I tidigare litteraturstudie nämndes flera fördelar med tillit i 
organisationsmiljöer som bland annat: minskade transaktionskostnader i form av att individer 
spontant hjälpte andra att lösa problem, individer uppvisade viljan att utöva spontana sociala 
handlingar såsom samarbete, altruism och extra-roll beteende (Kramer, 1999). Tillit till 
överordnaden har även betydelse i vad för typ av ledarskap anställda föredrar. Nya 
generationens kinesiska anställda som hade tillit till sina överordnad föredrog mer 
uppgiftsorienterade ledare såsom delegerande och dirigerande ledarskap, medan anställda som 
inte hade tillit var mer i behov av coachande och deltagande ledarskap (Ren, Xie, Zhu & 
Warner, 2018). För att öka tilliten hos anställda till sin överordnad så har etiskt ledarskap och 
autentiskt ledarskap visat sig vara effektivt. Till följd av ökad tillit till överordnaden så har 
anställda tagit mer ansvar (Lee, 2016; Wang och Hsieh, 2013). 
 
Saknas dock tillit till en överordnad kan det ge upphov till negativa konsekvenser såsom 
defensiv tystnad. Defensiv tystnad innebär att anställda håller tillbaka åsikter och information 
på grund av rädsla. Det betyder att anställda som känner sig orättvist behandlade inte vill 
riskera att dela information och därav försvarar sig på grund av rädsla (Dedahanov och Rhee, 
2015). Bristande tillit kan också bero på att överordnade inte uppfyller det psykologiska 
kontraktet i den anställdes ögon (Robinson & Rousseau, 1994). 
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Tillit och anställdas yttrande 
En nyligen utförd studie utförd av Yan (2018) kunde visa på att god relation mellan kinesiska 
underställda och överordnad (så kallad subordinate-supervisor guanxi, som handlar om en 
personlig relation mellan två parter som existerar för att nå ett personligt mål) hade betydelse 
i att få anställda att yttra sig om saker som antingen behövde förbättras inom organisationen 
eller om något som kunde vara skadligt för organisationen. Sambandet mellan underställd-
överordnad-relationen och anställdas yttrande kunde ske till viss del när det förekom tillit till 
överordnaden. Med andra ord utgjorde tillit till överordnad en delvis medlare mellan 
överordnad-underordnad-relationen och yttrande. Yans resultat visar då på att tillit till 
överordnad har en inverkan på anställdas yttrande och kan då ge ett incitament att ta hänsyn 
till de faktorerna i denna studie. Med den forskningen som grund, hypotiserar jag att:  
 
Hypotes 1: Tillit hos anställda till överordnad är positivt korrelerad till anställda som gör sin 
röst hörd. 
 
Däremot så behöver nödvändigtvis inte tillit hos anställda till överordnaden få anställda att 
yttra sig utan det behövs förmedlas av något annat, en mediator variabel eller en förmedlande 
variabel, som kan vara stärkande ledarskap. Detta genom att ledare bjuder in och uppmuntrar 
sina anställda att prata ut om bekymmer och rekommendationer i arbetet (Gao, Janssen & Shi, 
2011). En mediator variabel utgör den “bro” som behövs för att en effekt ska förmedlas 
mellan två variabler. Exempelvis är transformativt ledarskap och karismatiskt ledarskap 
associerat med prestation när det förmedlas av mediatorer såsom anställdas motivation och 
engagemang (Arnold & Randall, 2016).  
 
Stärkande ledarskap 
Stärkande ledarskap eller egenmakts ledarskap, i engelska termer kallat empowering 
leadership, innebär att ledaren möjliggör mer befogenheter, självbestämmande och ansvar till 
sina medarbetare så de bättre kan anpassas till arbetsmiljön (Gao, Janssen & Shi, 2011). 
Denna studie kommer fokusera likt Gao, Janssen och Shi (2011) på tre aspekter av stärkande 
ledarskap, det vill säga delaktighet i beslutsfattande, informera och coaching utifrån Arnold, 
Arad, Rhoades och Drasgows (2000) Empowering Leadership Questionnaire, som 
inkluderade fem aspekter av stärkande ledarskap.  
 
Forskning har visat att stärkande ledarskap har en positiv påverkan på anställdas självförmåga 
(så kallad self-efficacy), som i sin tur ökar arbetsprestationen och anpassbarhet mot kunderna 
och resulterar i ökad nöjdhet hos kunderna (Ahearne, Mathieu & Rapp, 2005). I en studie 
utförd av Zhang och Zhou (2014) kunde de demonstrera att stärkande ledarskap, tillit till 
överordnad och anställda som hade en hög grad av osäkerhetsundvikande kunde frambringa 
kreativitet. Författarna spekulerade kring att osäkerheten hos anställda var ansett positivt och 
påverkade dem till att bli mer uppmärksamma. De fann också att om tillit saknades till 
överordnaden, samtidigt som överordnaden utövade stärkande ledarskap, kunde kreativiteten 
till och med minska. Som Arnold et al. (2000) menar är tanken med de ledarskaps beteenden 
som ger egenmakt till anställda, till för att kunna hjälpa dem till att fungera och prestera på 
egen hand. 
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Det behöver dock inte vara så att alla har en fördel av att få ett stärkande ledarskap. I en studie 
där säljare inom läkemedelsindustrin undersöktes över hur redo de var att få ett stärkande 
ledarskap, fann forskarna att de säljare som hade låg utveckling (lite erfarenhet och låg 
arbetskunskap) var de som hade mest nytta av ledarskapet, i kontrast till de anställda som 
hade kommit längre i utvecklingen. Författarna spekulerade kring att de anställda som hade 
kommit längre i utvecklingen hade redan ett effektivt arbetssätt, vilket skulle innebära att det 
inte skulle tillföra mycket bättre skillnad för dem om ledarskapet utövades på dem (Ahearne, 
Mathieu & Rapp, 2005).  
 
Delaktighet i beslutsfattande 
Den första aspekten av stärkande ledarskap är deltagande i beslutsfattande, även kallat 
participative decision-making, som innebär att ledaren tar del av gruppmedlemmars 
information och yttrande i beslutsfattandet (Arnold & Randall, 2016). Att leda med 
delaktighet i beslutsfattande är överensstämmande med de demokratiska ledarstilarna en 
ledare har att välja på, beroende på situation, som Vroom och Yetton föreslog i sin teori om 
ledarens beslutsfattande (Vroom & Yetton 1973, refererad i Arnold & Randall, 2016). 
Forskning av Gao, Janssen och Shi (2011) har kunnat demonstrera att ledare som låter 
anställda vara delaktiga i beslutsfattande har ett samband med tillit och anställdas yttrande.  
Med andra ord, när anställda har tillit till sin ledare och anser sig få vara delaktiga i beslut 
tenderar de att yttra sig mer om problem och komma med förbättringsförslag. Därav 
hypotiserar jag, likt Gao, Janssen och Shi att: 
 
Hypotes 2a: Delaktighet i beslutsfattande styr förhållandet mellan tillit hos anställda till 
överordnad och anställda som gör sin röst hörd till att bli mer positiv. 
 
Förutom att vara en mediator som Gao, Janssen och Shi (2011) kunde demonstrera, kan det 
vara så att Delaktighet i beslutsfattande ensamt har ett samband med yttrande, utan inflytande 
av Tillit till överordnad. Arnold et al. (2000) fann i sin studie att ledare som skapade 
delaktighet i beslutsfattande kunde exempelvis uppmuntra medlemmar till att uttrycka sina 
idéer och åsikter. Sådana idéer och åsikter kan kopplas till arbetslivet och handla om problem 
och förbättringar till arbetsplatsen/verksamheten. Därav hypotiserar jag också: 
 
Hypotes 2b: Delaktighet i beslutsfattande är positivt korrelerad med anställda som gör sin 
röst hörd. 
 
Coaching 
Den andra aspekten av stärkande ledarskap är coaching som innebär att ledarens beteende 
visar på att undervisa och hjälpa medlemmar så de kan klara av uppgiften själva, exempelvis 
genom att komma med förslag på förbättringar hos anställdas prestation (Arnold et al., 2000). 
Coachande ledarskap/förhållningssätt har visat att sig vara ett effektivt sätt för att skapa ett 
medledarskap, där anställda får ett ökat handlingsutrymme och delaktighet i verksamhetens 
ledning, utformning och utveckling, som i sin tur ökat tillit hos anställda (SOU, 2018:47). 
Coachande ledarskap har också påvisat sig påverka anställdas psykologiska tillstånd och 
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kognition, såsom anställdas självförmåga, vilket i sin tur ökat anställdas yttrande (Wang, 
Yuan & Zhu, 2017). Gao, Janssen och Shi (2011) har också kunnat demonstrera i sitt resultat 
att coachande ledarskap har ett positivt förhållande mellan tillit till överordnad och anställdas 
tendens att yttra sig, genom att coachandet utgör en medlande roll. Med det sagt så 
hypotiserar jag att: 
 
Hypotes 3a: Coaching styr förhållandet mellan tillit hos anställda till överordnad och 
anställda som gör sin röst hörd till att bli mer positiv. 
 
Genom att Coaching utgör en mediator till tillit till överordnad och anställdas yttrande (Gao, 
Janssen & Shi, 2011) och att Coaching indirekt kan öka anställdas yttrande (Wang, Yuan & 
Zhu, 2017) så kan det indikera på att Coaching ensamt har ett samband med yttrande, utan 
inflytande av Tillit till överordnad. Därav hypotiserar jag också: 
 
Hypotes 3b: Coaching är positivt korrelerad med anställda som gör sin röst hörd. 
 
Informera 
Den sista aspekten att ta upp är informera. Informera menas med att ledaren sprider och 
förklarar information om företagets mål och filosofi till gruppens medlemmar (Arnold et al., 
2000). Tidigare forskning har visat att det är viktigt att ha byggt upp tillit till medlemmar 
innan en kris sker och beslut tas. Lika viktigt är det att informera anhöriga när en kris har 
uppstått. Studien som undersökte fenomenet var utförd i ett litet skolsamhälle som även var 
applicerbart i organisatorisk kontext (Sutherland, 2017). Utifrån studien där Arnold et al. 
(2000) utformade Empowering Leadership Questionnaire, fann de ur intervjuer med ledare 
och medlemmar i tre organisationer varav en telekomorganisation, beteenden som var 
associerade med effektiva självstyrda grupper. Beteenden för den stärkande ledarskaps 
aspekten Informera var exempelvis att en ledare förklarar ett företags beslut till medarbetarna 
och informerar om nya policyer. Beteenden bekräftades med en kvanitativ studie (Arnold et 
al., 2000). Ledare som informerar sina anställda och som redan har tillit till sin överordnad 
tenderar att yttra sig oftare om problem och komma med förbättringsförslag i organisationen 
(Gao, Janssen & Shi, 2011). Därav hypotiserar jag att:  
 
Hypotes 4a: Informera styr förhållandet mellan tillit hos anställda till överordnad och 
anställda som gör sin röst hörd till att bli mer positiv. 
 
Likt Delaktighet i beslutsfattande så har Informera påvisat utgöra en medlande roll (Gao, 
Janssen & Shi, 2011), vilket kan antyda på att Informera har en inverkan i effekten på 
Anställdas yttrande. Som precis nämnt så innebär Informera att en ledare förklarar ett företags 
beslut till medarbetarna och informera om nya policyer (Arnold et al., 2000). Det kan vara så 
att efter en ledare har förklarat hur företaget fungerar och visat “gränserna” för vad som är 
(inte) okej att göra inom företaget, så kan denna vetskap skapa utrymmen som eventuellt 
underlättar för anställda att uttrycka sina tankar om något som de inte anser står rätt till i 
verksamheten och på så sätt komma med förslag på förbättring för just det problemet. Detta 
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innebär att Informera kan ensamt ha ett samband med yttrande, utan inflytande av Tillit till 
överordnad. Därav hypotiserar jag också: 
 
Hypotes 4b: Informera är positivt korrelerad med anställda som gör sin röst hörd. 
 
Studiens	utgångspunkt	

Denna nuvarande studie kommer utgå ifrån en studie utförd av Gao, Janssen och Shi (2011). I 
deras studie fann de ett positivt samband mellan tillit till ledaren och anställdas deltagande i 
att göra sin röst hörd när det förmedlades av ett stärkande ledarskap. Det vill säga att när 
anställda hade hög tillit till ledaren och ledaren samtidigt uppmuntrade till delaktighet i 
beslutfattande, informerade och coachade anställda, så visade det på att anställda gjorde oftare 
sin röst hörd och delade med sina åsikter och förslag på förbättringar till problem inom 
organisationen. Författarna argumenterade för att tillit till ledaren i sig självt inte var 
tillräckligt för att få anställda att yttra sig, utan behövde något mer, en förmedlare som 
exempelvis stärkande ledarskap.   
 
Studie utfördes på en kinesisk telekomorganisation med 314 kinesiska anställda (400 
tillfrågade) som besvarade enkäten. De som deltog var alla ”front-line”-arbetare som jobbade 
med kundtjänst. Två tredjedelar var kvinnor och en tredjedel män i studiegruppen. Författarna 
menade på att deras svar gick bara att generalisera till kinesisk kontext, till likartade 
telekomorganisationer, då kulturen kunde skilja sig åt inom organisationer och inom 
organisationer från olika länder. De uppmuntrade till att undersöka i andra kontexter (Gao, 
Janssen & Shi, 2011). I denna nuvarande studie kommer jag därav undersöka samma fenomen 
på en svensk telekomorganisation för att se ifall deras resultat går att generalisera till just en 
svensk kontext.  
 
Anledningen till intresset att studera samma sak som Gao, Janssen och Shi (2011), fast i en 
svensk telekomorganisation, är att just att se ifall tillit hos anställda till överordnaden 
tillsammans med stärkande ledarskap kommer öka beteendet hos anställda att oftare tala om 
förslag på förbättringar och ge åsikter om problem i organisationen. Om resultatet visar en 
korrelation betyder det att företag/organisation (i teorin) har ett incitament till att ledaren 
utövar, eller införskaffar sig kompetens för att kunna utöva, ett stärkande ledarskap i 
arbetsgruppen med tillit, för att få anställda att våga uttrycka sig om problem och förbättringar 
inom arbetsplatsen.  
 
Kulturella skillnader  
Mycket av den forskning som har presenterats under “Litteraturöversikt” var utförd i landet 
Kina (Gao, Janssen & Shi, 2011; Lee, 2016; Cheung, Wong, & Yuan, 2017; Ren, Xie, Zhu & 
Warner, 2018; Wang & Hsieh, 2013; Zhang & Zhou, 2014; Wang, Yuan & Zhu, 2017), vilket 
visar ett stort intresse att studera stärkande ledarskap, tillit och anställdas yttrande som 
separata eller gemensamma variabler/faktorer i just kinesisk kontext. Däremot behöver inte 
samma resultat gälla i västerländska länder. 
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Skillnader mellan länder och kulturer har undersökts mer ingående av Geeret Hofstede på det 
multikulturella företaget Business Machines Corporation (IBM) i 50 länder. Där har han 
funnit skillnader i maktdistans (acceptans hos medlemmar att det få råda en obalans i makt 
mellan dem), grad av osäkerhetsundvikande (hur bekväma medlemmar är med ostrukturerade 
situationer), maskulinitet kontra femininitet, individualism kontra kollektivism samt 
långsiktig- och kortsiktig inriktning (hur pass accepterande medlemmar är att skjuta upp 
tillfredsställelsen av deras behov) (Hofstede, 2001). Det rådde olikheter mellan Storbritannien 
och Kina, sådant att exempelvis Storbritannien var mer individualistisk än Kina och Kina 
hade större maktskillnader (Hofstede, 1980, 2001, refererad i Arnold & Randall, 2016). Dessa 
kulturella olikheter kan också ändra synen på vilket ledarskap som man förväntar sig av 
ledaren (Arnold & Randall, 2016). Det kan betyda att anställda som har tillit till sin 
ledare/överordnad kan skilja sig beroende på land och kultur vilket ledarskap som kan få dem 
att våga prata ut om problem och komma med förbättringsförslag. Det kan vara så att 
stärkande ledarskap inte är en mediator/förmedlare mellan tillit och yttrande utan något annat 
ledarskap, exempelvis transformativt ledarskap. I och med att Sverige ingår i de västerländska 
länderna likt Storbritannien borde samma kulturella skillnader råda i Sverige i jämförelse med 
österländska länder såsom Kina. Därav hade det varit intressant att se ifall denna studie utförd 
i Sverige, efterliknar resultaten i kinesisk kontext och observera om anställdas tillit till 
överordnad och överordnadens utövande av stärkande ledarskap resulterar i att anställda på 
ett svenskt telekomföretag oftare gör sin röst hörd om problem och förbättringar.  

Metod	
Design  
Hypoteserna besvarades likt studien utförd av Gao, Janssen och Shi (2011) genom en själv-
rapporterande enkätstudie. Det betyder att ett mer kvantitativt angreppsätt användes. 
Anledningen till metodvalet var att den var standardiserad jämfört med det kvalitativa 
angreppssättet och möjliggjorde högre reliabilitet då mindre tolkning behövdes utföras (Trost 
& Hultåker, 2016). Detta kan då anses vara en bättre metod för att bepröva hypoteserna, 
besvara syftet och eventuellt generalisera.  
 
Urval 
Deltagarna i denna studie var anställda inom ett svenskt telekomföretag som ägdes av en 
nordisk telekomoperatörkoncern. Företaget hade tjänster både mot privatkunder och 
företagskunder. Företaget hade cirka 6 000 anställda. De som deltog i studien var företagets 
“front-line” medarbetare som arbetade inom kundserviceavdelningen mot företagets kunder. 
Urvalet av anställda kom från 12 olika team med varsin ledare som i snitt hade 15 anställda 
per team. Enkäten skickades ut till mellan 170-180 anställda. Anledningen till det 
odefinierade antalet utskick var att kontaktpersonen ej visste hur många som enkäten nådde ut 
till när hen skickade en digitallänk. Enkäten besvarades av 56 anställda och efter att 
ofullständigt besvarade enkäter tagits bort återstod 50 enkäter för beräkning.  
 
För mer detaljerad beskrivning av deltagarna var könsfördelningen 48% kvinnor och 52% 
män. Åldern hos deltagarna var 2% som var under 20 år, 44% som var mellan 20-29 år, 30% 
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som var mellan 30-39 år, 16% som var mellan 40-49 år och 8% som var mellan 50-59 år. 
Antal tjänstgjorda år i verksamheten var 26% som hade tjänstgjort i mindre än ett år, 10% 
mellan 1-2 år, 10% mellan 3-4 år, 10% mellan 5-6 år, 16 % mellan 7-8 år, 8 % mellan 9-10 år 
och 20% mer än 10 år i verksamheten. Som högst antagen utbildning hade 4% gått färdigt 
högstadiet, 78% hade en gymnasieexamen, 6% en yrkesutbildningsexamen, 10% en 
kandidatexamen och 2% en magister-/masterexamen. 
 
Material 
Enkätens viktfrågor och svarsalternativ (se Bilaga 1) kommer från andra vetenskapliga källors 
Likert-skalor och mätinstrument (Robinson & Rousseau, 1994; Arnold et al., 2000; Van Dyne 
& LePin, 1998a; Gao, Janssen & Shi 2011) som har översatts från engelska till svenska. Vid 
själva översättningen har fokus legat på att bevara översättningen så korrekt som möjligt men 
ändå få fram en god språkförståelse i meningarna. När det kom till översättning av utbildning 
så har jag försökt matcha de amerikanska examensnivåerna som Deteret och Burris (2007) 
använde i sin studie, med de svenska examensnivåerna. Under Anställds yttrande i enkäten 
har översättningen av Van Dyne och LePins (1998a:112) viktningsfrågor gjorts på samma sätt 
med att byta ut ”This particular co-worker…” med ”Jag…” (på engelska: ”I…”) för varje 
påstående. Under Stärkande ledarskap har frasen ”Min överordnad…” lagts till, till varje 
viktningsfråga för att förtydliga och skapa läsförståelse till skillnad från hur Arnold et al. 
(2000:268-269) presenterade det i deras frågeformulär, så kallad Empowering Leadership 
Questionnaire (ELQ). Enkäten har testats en gång för att höra en respondents åsikt om 
frågornas innehåll och översättning samt för att kunna ta tiden på enkäten. Enkätens 
viktningsfrågor har fått hög reliabilitet i respektive studie (Robinson & Rousseau, 1994; 
Arnold et al., 2000; Van Dyne & LePin, 1998a) och i studien utförd av Gao, Janssen och Shi 
(2011).  
 
Nedan följer en djupare förklaring inom varje mätinstrument:  

• Tillit till överordnad  
Mättes med en 7-objektsskala. Exempel på fråga var ”Min arbetsgivare är öppen och 
uppriktig med mig”. Frågorna besvarades med svarspåståenden på en 1-5 skala som 
varierade mellan (1) ”Helt oenig” till (5) “Instämmer helt” (Robinson & Rousseau, 
1994:251). Reliabiliteten för mätinstrumentet uppmättes till Cronbachs alpha 0,73 i 
denna studie. 

• Stärkande ledarskap  
Mättes utifrån Arnold et al. (2000) tre aspekter av stärkande ledarskap från 
frågeformuläret ELQ: Delaktighet i Beslutsfattande, Informera och Coaching. 
Exempel på påståenden från ELQ är att överordnaden/ledaren ”... lyssnar på min 
arbetsgrupps idéer och förslag” (Delaktighet i Beslutsfattande), ”... förklarar företagets 
mål” (Informera) och ”... hjälper min arbetsgrupp att se områden som vi behöver mer 
träning i” (Coaching) (Arnold et al., 2000:268-269). Likt Gao, Janssen och Shi (2011) 
besvarades frågorna med fem svarsalternativ som varierade mellan (1) ”Nästan aldrig” 
till (5) ”Nästan alltid”. Reliabiliteten för mätinstrumentet uppmättes till Cronbachs 
alpha 0,80, 0,92 och 0,93 i denna studie. 
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• Anställdas yttrande  
Mättes med en 6-objektsskala. Exempel på påstående var ”Jag talar ut och uppmuntrar 
andra i gruppen att involvera sig i problem som påverkar arbetsgruppen” (Van Dyne 
& LePin, 1998a:112). Likt Gao, Janssen och Shi (2011) så valdes svarsalternativen att 
ha sju svar som varierade mellan (1) ”Nästan aldrig” till (7) “Nästan alltid”. 
Reliabiliteten för mätinstrumentet uppmättes till Cronbachs alpha 0,93 i denna studie. 

 
Procedur 
Enkätens inledande information, viktningsfrågor och svarsalternativ skickades till en 
kontaktperson på företaget. Kontaktpersonen var en chef/överordnad och hade god insyn i 
verksamheten. Kontaktpersonen förde in enkätens information in i ett av företagets enkät-
program. Kontaktpersonen skickade vid två tillfällen en länk till enkäten för möjligheten att 
kontrollera layout och upplägg innan utskick. Enkäten stoppades när minst 50 respondenter 
hade uppnåtts.  
 
Analys och bearbetning av materialet 
Bearbetning av det insamlade materialet utfördes med hjälp av det statistiska programmet 
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Där användes anställdas yttrande som 
beroende variabel medans tillit till överordnad och de tre aspekterna av stärkande ledarskap 
som prediktorer/oberoende variabler både i enkel och multipel regressionsanalys. 
Regressionsanalys och multipel regressionsanalys utfördes enligt Knapps (2017) och Borg 
och Westerlund (2012) metodlitteratur för statistik. Innan analys utfördes granskades 
villkoren för en regressionsanalys: normalfördelningen, linjäritet och homoscedasticitet. För 
multipel regressionsanalys undersöktes ytterligare stickprovets storlek och mulltikollinearitet.  
 
För att skapa variablerna till analysen kombinerades först frågor som tillhörde antingen Tillit 
till överordnad, Anställdas yttrande eller de tre stärkande ledarskapen (Deltagande i 
beslutsfattande, Coaching och Informera) för att sedan räkna ut medelvärdet. De frågor som 
hörde till Tillit till överordnad kombinerades för att räkna ut ett medelvärde för den variabel, 
likaså för Anställdas yttrande och så vidare. Tack vare att en del frågor hade samma 
skattningsskala, 1-5 eller 1-7, gick det att räkna ut medelvärde för dem variablerna. Tre av 
frågorna som användes omkodades i SPSS till omvända poängen likt Robinson och Rousseau 
(1994) metod, för att få rätt uträkning av medelvärde. Likaså var det en fråga i Deltagande i 
beslutsfattande som också omkodades till den omvända poängen i skattningen för att få lika 
skattningar och på så sätt kunna räkna ut medelvärdet. 
 
I analysen användes ensidig signifikant prövning. Borg och Westerlund (2012) menar på att 
ensidig prövning går att använda när det finns “goda teoretiska grunder” för att resultatet ska 
gå i en viss riktning samt ej möjligt att den ska gå i andra riktningen. De förklarar ensidig 
prövning som att alfanivån är samlad på ett och samma ställe i fördelningen. Stödet för 
ensidigprövning kommer från resultatet av Gao, Janssen och Shis (2011) studie där de kunde 
visa på att Tillit till överordnad predicerade Anställdas yttrande. Likaså var de tre aspekterna 
av stärkande ledarskap (Deltagande i beslutsfattande, Coaching och Informera) också 
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prediktorer när dessa var för sig parades tillsammans med Tillit till Överordnad. Gao, Janssen 
och Shis (2011) resultat ökar sannolikheten för att finna ett samband.  
 
Etiskt övervägande 
I studien togs de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2017) i beaktan. 
Respondenten blev informerad om dessa innan enkäten påbörjades. Informationskravet 
uppfylldes genom att berätta att syftet med studien: att “undersöka ifall anställda som har tillit 
till sin överordnad vågar tala ut mer om problem och komma med förbättringsförslag när 
överordnad uppvisar ett stärkande ledarskap, ett så kallat empowering leadership”. 
Samtyckeskravet uppfylldes genom att respondenten fritt kunde välja att delta i studien och 
var fri att svara på frågorna. Konfidentialitetskravet förmedlades genom att respondenten blev 
lovad att hållas anonym, att svaren bevarades konfidentiellt samt information raderades från 
företagets enkät-program efter 90 dagar. Det var bara jag (som undersökare), handledare och 
kontaktperson/överordnad som hade tillgång till de avidentifierade svaren. Sist uppfylldes 
nyttjandekravet genom att respondenterna informerades om att de insamlade svaren skulle 
bara användas till att besvara studiens syfte men att överordnaden kunde använda de generella 
svaren för företagets verksamhet. Ett sekretessavtal upprättades mellan mig som undersökare, 
handledare och företaget för att vara berättigad att använda det insamlade materialet. 

Resultat	med	analys	

Syftet med denna studie var att undersöka om anställdas tillit till överordnad och 
överordnadens utövande av stärkande ledarskap resulterar i att anställda på ett svenskt 
telekomföretag oftare gör sin röst hörd om problem och förbättringar. Med 50 fullständiga 
enkätsvar utfördes analyser i SPSS för att pröva Hypotes 1-4b. I analysen användes en ensidig 
prövning för korrelationerna med alfanivå på 5% och likaså för tvåsidiga prövning för 
regressionerna med alfanivå på 5% under signifikansprövningarna. Först i analysen undersöks 
antaganden för regressionsanalyserna som går att se i Figur 1-4. Sedan prövas hypoteserna 
med tillhörande tabell (Tabell 1 och Tabell 2) innan analys av prövningen.  

Antaganden för regressionsanalys 

Antaganden för enkel och multipel regressionsanalys granskades: normalfördelning, linjäritet, 
homoscedasticitet, (Knapp, 2017; Borg & Westerlund, 2012). De flesta svar på 
viktningsfrågorna gav en normalfördelning eller en negativ sned fördelning. De tre aspekterna 
av stärkande ledarskap (Deltagande i beslutsfattande, Coaching och Informera) hade en 
negativ sned fördelning och Anställdas yttrande hade också mer lik en negativ sned 
fördelning. Tillit till överordnad har både negativ sned fördelning och något förekommande 
normalfördelning (Borg & Westerlund, 2012).  
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Figur 1. Visar spridningsdiagram med regressionslinje för Anställdas yttrande och Tillit till 
överordnad (r = 0,23).  

 
I relation mellan Tillit till överordnad (x-axeln) och Anställdas yttrande (y-axeln) återfinns ett 
svagt samband (Cohen, 1988, refererad i Borg & Westerlund, 2012) utifrån regressionslinjen i 
Figur 1. Spridningen visar på svag linjäritet och då tyder på ett svagt samband. Det återfinns 
också fem extremvärden vid koordinaterna mellan 1,00 och 3,00 i y-axeln och mellan 3,00 
och 4,00 x-axeln, samt två extremvärden mellan 5,00 och 6,00 i y-axeln och mellan 2,50 och 
3,00 i x-axeln. Om de extremvärdena hade bortsetts i beräkningarna hade förmodligen ett 
bättre samband uppstått. När det kommer till bedömning av homoscedasticiteten så är den 
något svår att tyda men kan ändå anses uppfylla kravet för antagandet (Borg & Westerlund, 
2012).  
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Figur 2. Visar spridningsdiagram med regressionslinje för Anställdas yttrande och Deltagande i 
beslutsfattande (r = 0,30).  
 
I Figur 2 kan ett medelstarkt samband (Cohen, 1988, refererad i Borg & Westerlund, 2012) 
återfinnas utifrån regressionslinjen och spridningen mellan Deltagande i Beslutfattande (x-
axeln) och Anställdas yttrande (y-axeln). Punkterna håller sig kring regressionslinjen och 
uppvisar på linjäritet. Det återfinns tre extremvärden vid koordinaterna mellan 1,00 och 2,00 
på y-axeln och mellan 4,00 och 5,00 på x-axeln. Likaså ett extremvärde vid 7,00 på y-axeln 
och mellan 2,00 och 2,50 på x-axeln. Utan extremvärden så hade eventuellt bättre samband 
kunnat beräknas. Homoscedasticitet i detta spridningsdiagrammet anses vara god (Borg & 
Westerlund, 2012). 
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Figur 3. Visar spridningsdiagram med regressionslinje för Anställdas yttrande och Coaching (r = 
0,15).  
 
I Figur 3 visar spridningsdiagrammet ett svagt samband (Cohen, 1988, refererad i Borg & 
Westerlund, 2012) för Anställdas yttrande (y-axeln) och Coaching (x-axeln). Spridningen 
håller sig någorlunda nära regressionslinjen. Dock påverkas eventuellt 
korrelationsberäkningen av extremvärden som återfinns i “zonerna”: tre extremvärden mellan 
1,00 och 2,00 på y-axeln och mellan 4,00 och 5,00 på x-axeln, samt ett extremvärde vid 7,00 
på y-axeln och mellan 2,50 och 3,00 på x-axeln. Som sagt vid kommentarer på Figur 1 och 2 
så bör dessa extremvärden tas bort. Likt Figur 2 så anses homoscedasticitet i detta 
spridningsdiagrammet vara god (Borg & Westerlund, 2012).  
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Figur 4. Visar spridningsdiagram med regressionslinje för Anställdas yttrande och Informera (r = 
0,31).  
 
Likt Figur 3 så återfinns ett medel starkt samband (Cohen, 1988, refererad i Borg & 
Westerlund, 2012) mellan Anställdas yttrande (y-axeln) och Informera (x-axeln) utifrån 
regressionslinjen och spridningen i Figur 4. Dock påverkas korrelationsberäkningarna av 
extremvärden på flera ställen: vid koordinaterna mellan 1,00 och 3,00 på y-axeln och mellan 
2,50 och 5,00 på x-axeln återfinns fem extremvärden, samt mellan 4,00 och 7,00 på y-axeln 
och mellan 2,00 och 3,00 på x-axeln återfinns tre extremvärden. Informera hade en snarlik 
heteroscedasticitet, menat att spridningen för Anställdas yttrande ökade mer med högre 
värden än vad värden gjorde på när Informera ökade. Det betyder att Informera inte är helt 
optimal för regressionsanalys (Borg & Westerlund, 2012). 
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Tabell 1 

Deskriptiv statistik och korrelationer för variabler i studien. 

 Medelvärde Std. 
avvikelse 

1 (AY) 2 (T) 3 (C) 4 (D) 5 (I) 

Anställdas 
yttrande 5,11 1,51 (0,93)     

Tillit till 
överordnad 4,04 0,67 0,23* (0,73)    

Coaching 
4,26 0,64 0,15 0,22 

 (0,93)   

Deltagande i 
beslutsfattande 4,07 0,69 0,30* 0,27* 0,77*** (0,80)  

Informera 
4,22 0,74 0,31* 0,44** 

 0,65*** 0,63*** (0,92) 

N = 50. Avrundat till tre värdesiffror. * p < 0,05. ** p < 0,01. *** p < 0,001. Ensidig 
signifikansprövning. Cronbachs alpha för varje mätskala presenteras inom parantesen. 
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Tabell 2 

Resultat från enkel och multipel regressionsanalys. 

 Beroende variabel: 
Anställdas yttrande 

 R2 β1 t p/Sig. 
Oberoende variabler     
     
Enkel regression: 0,055   0,100 
Tillit till överordnad2  0,235 1,677 0,100 
     
Multipel regression 
(“Enter”, parvis): 0,115   0,057 

Tillit till överordnad2  0,165 1,156 0,253 
Deltagande i 
beslutsfattande2  0,254 1,781 0,081 

     
Multipel regression 
(“Enter”, parvis): 0,066   0,199 

Tillit till överordnad2   0,212 1,465 0,150 
Coaching2  0,108 0,745 0,460 
     
Multipel regression 
(“Enter”, parvis): 0,107   0,069 

Tillit till överordnad2  0,123 0,803 0,426 
Informera2  0,254 1,656 0,104 
     
Multipel regression 
(“Stepwise”, parvis): 0,095*   0,029* 

Deltagande i 
beslutsfattande2  0,174 0,982 0,331 

Coaching2  –0,082 –0,449 0,656 
Informera2  0,308* 2,247* 0,029* 
     

N = 50. * p < 0,05. 1 = Standardiserad koefficient. 2 = Koefficienterna. 

 

Prövning av Hypotes 1 

För att pröva Hypotes 1 så beräknades korrelationen samt en regressionsanalys med Tillit till 
överordnaden som prediktor/oberoende variabel och Anställdas yttrande som 
kriterie/beroende variabel. Resultatet i Tabell 1 visade på att det fanns på gränsen till ett 
signifikant svagt samband mellan Tillit till överordnad och Anställdas yttrande (r = 0,235; p = 
0,050, ensidig prövning; Cohen, 1988, refererad i Borg & Westerlund, 2012). Detta gav då 
stöd för att Tillit till överordnaden hade ett positivt samband med Anställdas yttrande. 
Nollhypotesen kunde därav förkastas, till förmån för Hypotes 1.  
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När det kommer till själv beräkningen av regressionen så visade det sig att Tillit till 
överordnad som prediktor för Anställdas yttrande ej var signifikant (β = 0,235; t = 1,677; p = 
0,100; se Tabell 2), vilket betydde att för mycket slump hade inverkan i resultatet. Det 
betydde att utifrån detta resultat var Tillit till överordnad ej pålitligt för att förutsäga 
Anställdas yttrande, dock som sagt så fanns det ett samband mellan dem.  
 
Prövning av Hypotes 2a, 3a och 4a 

När det kom till att pröva Hypotes 2-4 utfördes en multipel regressionsanalys med “Enter”-
inställning (Knapp, 2017). Prediktoren Tillit till Överordnad parades ihop med en aspekt av 
stärkande ledarskapet (Deltagande i beslutsfattande, Coaching och Informera) åt gången 
medan Anställdas yttrande utgjorde kriteriet. Resultatet visar på att det inte förekom någon 
signifikans för Tillit till Överordnaden tillsammans med respektive stärkande ledarskap (Tillit 
till överordnad och Deltagande i beslutsfattande: R2 = 0,115, p = 0,057; Tillit till överordnad 
och Coaching: R2 = 0,066, p = 0,199; Tillit till överordnad och Informera: R2 = 0,107, p = 
0,069; se Tabell 2). Varians inflations faktorerna i alla prövningar var mindre än tio vilket 
innebar att multikollinearitetsproblemet kunde undvikas (Borg & Westerlund, 2012). Med det 
sagt så kunde inte Hypotes 2a, 3a och 4a bekräftas utan måste förkastas. Nollhypotesen 
behålldes. 

Prövning av Hypotes 2b, 3b och 4b 

Resultatet från den multipel regressionsanalys visar några andra intressanta fynd i Tabell 1: 
ledarskapsaspekterna Informera (r = 0,308; p = 0,015, ensidig prövning) och Deltagande i 
beslutsfattande (r = 0,300; p = 0,017, ensidig prövning) korrelerade signifikant med 
Anställdas yttrande. Nollhypotesen förkastades då till förmån för Hypoteserna 2b och 4b. 
Men Coaching kunde dock ett signifikant samband med Anställdas Yttrande inte återfinnas (r 
= 0,154; p = 0,142, ensidig prövning). Hypotes 3b förkastades och nollhypotesen behålldes.  

I slutändan utfördes en multipel regressionsanalys med inställningen “Stepwise” (Knapp, 
2017), som återfinns i Tabell 2, för att se ifall Deltagande i beslutsfattande, Coaching och 
Informera kunde predicera Anställdas yttrande. Resultatet visade på att Deltagande i 
Beslutsfattande (β = 0,174; t = 0,982; p = 0,331) och Coaching (β = –0,082; t = –0,449; p = 
0,656) gav ett icke signifikant värde, det vill säga för mycket slump hade inverkan på 
resultatet vilket medförde att de två aspekterna av stärkande ledarskap exkluderades ur 
analysen. Endast Informera inkluderades i modellen med signifikant värde för den förklarade 
variansen och den standardiserade koefficienten (R2 = 0,095; β = 0,308; t = 2,247; p = 0,029). 
I och med att det bara var prediktorn Informera som inkluderades i analysen så var 
multikollinearitets problemet ej väsentligt att iakta (Knapp, 2017; Borg & Westerlund, 2012).  

Ytterligare fynd 

En intressant iakttagelse var att Tillit till överordnaden (M = 4,04; Std. avvikelse = 0,67) och 
Anställdas yttrande (M = 5,11; Std. avvikelse = 1,51) båda var högt i deras medelvärden i 
förhållande till skalan 1-5 för Tillit till överordnad och skalan 1-7 för Anställdas yttrande (se 
Tabell 1). Likaså hade de tre aspekterna av stärkande ledarskap, Coaching (M = 4,26; Std. 
avvikelse = 0,64), Deltagande i beslutsfattande (M = 4,07; Std. avvikelse = 0,69) och 
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Informera (M = 4,22; Std. avvikelse = 0,74) också höga medelvärden i jämförelse med skalan 
1-5 (se Tabell 1). Det betydde att den undersökta verksamheten hade anställda tillit till sin 
överordnad, överordnaden utövade de tre aspekterna av stärkande ledarskap och anställda 
yttrade sig om problem och kom med förbättringsförslag till verksamheten.  

Diskussion	

Kan tillit till överordnad och stärkande ledarskap få anställda att göra sin röst hörd om 
problem och komma med förbättringsförslag inom organisationen? Det är frågan som titeln 
inleder med till denna studie och som denna studie också försöker besvara med hjälp av 
korrelationsberäkning och regressionsanalyser av 50 enkätsvar från kundtjänst medarbetare på 
ett företag inom telekombranschen.   
 
Mycket forskning har redan utförts inom området tillit (se bland annat Kramer, 1999; 
Dedahanov & Rhee, 2015; Gao, Janssen & Shi, 2011; Lee, 2016; SOU, 2018:47; Cheung, 
Wong, & Yuan, 2017; Dirks, 2000; Ren, Xie, Zhu & Warner, 2018; Wang & Hsieh, 2013; 
Zhang & Zhou, 2014), yttrande (se bland annat Terwel, Harinck, Ellemers & Daamen, 2010; 
Van Dyne & LePine, 1998a; Van Dyne & LePine, 1998b; Gao, Janssen & Shi, 2011; Deteret 
& Burris, 2007) och ledarskap (se bland annat Arnold & Randall, 2016; Wang, Yuan & Zhu, 
2017; Deteret & Burris, 2007; SOU, 2018:47; Lee, 2016; Gao, Janssen & Shi, 2011; 
Sutherland, 2017; Vroom & Yetton 1973, refererad i Arnold & Randall, 2016; Ahearne, 
Mathieu & Rapp, 2005; Arnold, et al. 2000; Zhang & Zhou, 2014). Men ingen forskning som 
kunnat sökas fram demonstrerade försök att undersöka dessa tre områden i förhållande till 
varandra i en svensk organisation. Gao, Janssen och Shi (2011) har tidigare visat i kinesiskt 
telekomföretag att tillit till överordnad får anställda att prata om problem och 
förbättringsförslag inom organisationen när överordnaden uppvisar ett stärkande ledarskap, ett 
så kallat empowering leadership. Denna studie har Gao, Janssen och Shi (2011) som 
utgångspunkt för att se ifall deras resultat går att generalisera till svensk kontext och bidra 
med förståelse kring de svenska anställdas uppfattning.  

Resultatdiskussion	 

Det som framkom ur analysen visar på att Tillit till överordnad har ett samband med 
Anställdas yttrande. Detta stämmer överens med studien utförd av Yan (2018) där god 
relation mellan underställd och överordnaden som bygger på tillit har en effekt på att anställda 
pratar med överordnaden om det som behöver förbättras inom organisationen eller om något 
annat som kan vara skadligt för organisationen. Yans resultat kan också förklara det svaga 
sambandet mellan Tillit till överordnaden och Anställdas yttrande då Tillit till överordnad kan 
behöva fler faktorer tillsammans för att få en tillräckligt stor effekt på Anställdas yttrande.  
 
Däremot är Tillit till överordnaden utifrån denna studie inte särskilt pålitlig för att förutsäga 
Anställdas yttrande. Det kan förklaras med det Gao, Janssen och Shi (2011) menar på att det 
behövs en mediator för att förmedla effekten. Den mediator kan då vara i form av stärkande 
ledarskap såsom att ledaren gör så att anställda få vara delaktiga i beslutsfattande, coachar och 
informerar anställda. De resonerar kring att relationen mellan Tillit till överordnad och 
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Anställdas yttrande kan endast framträda när en ledare bjuder in och uppmuntrar sina 
anställda att prata ut om bekymmer och ger rekommendationer till förbättring i arbetet. 
 
För att se ifall någon eller alla av de tre aspekterna Deltagande i beslutsfattande, Coaching 
och Informera i stärkande ledarskap kunde utgöra en meditator likt Gao, Janssen och Shi 
(2011) fann i sin studie, parades aspekterna ihop en och en med Tillit till överordnad. 
Analysen visar på icke signifikant resultat, vilket betyder att inte någon av de tre stärkande 
ledarskapen kan utgöra en mediator för att tillsammans med Tillit till överordnaden förutsäga 
Anställdas yttrande. Resultatet överensstämmer inte med Gao, Janssen och Shis (2011) 
resultat. En förklaring till det kan vara att denna studien inte har en tillräckligt stor 
stickprovsstorlek (något som diskuteras mer i Metoddiskussionen) i jämförelse med Gao, 
Janssen och Shi (2011). I denna studie kunde endast 50 svar användas i beräkningar medan 
Gao, Janssen och Shi hade tillgång till 314 stycken. Enligt Cohen så är det lättare att få 
signifikanta korrelationer med större stickprovsstorlek (Cohen, 1988, refererad i Borg & 
Westerlund, 2012). 
 
En annan förklaring kan vara att det råder kulturella skillnader mellan organisationer i 
österländska länder och västerländska länder (Hofstede, 2001; Hofstede, 1980, 2001, 
refererad i Arnold & Randall, 2016). Det kan vara så att anställda på det undersökta 
telekomföretaget i denna studie är mer individualistiska och inte i behov av ett stärkande 
ledarskap i lika hög grad som kinesiska anställda (Gao, Janssen & Shi, 2011). Arnold och 
Randall (2016) menar på att kulturella olikheter kan ändra synen på vilket ledarskap som man 
förväntar sig av ledaren. Det kan i annat fall vara så att anställda på det svenska 
telekomföretaget som har hög tillit till sin överordnad (M = 4,04; Std. avvikelse = 0,67), 
istället föredrar att ha ett delegerande och dirigerande ledarskap snarare än coachande 
ledarskap (Ren, Xie, Zhu & Warner, 2018) för att yttra sig om problem och 
förbättringsförslag. Eller kan det vara så att anställda i denna studie redan har ett effektivt 
arbetssätt, har mer erfarenhet och arbetskunskap och inte hade fått någon nytta av stärkande 
ledarskap (Ahearne, Mathieu & Rapp, 2005) då det redan förekom relativt hög tendens att 
anställda yttrade sig (M = 5,11; Std. avvikelse = 1,51) inom verksamheten.   
 
Något att notera är att Tillit till överordnad och Deltagande i beslutsfattande ändock är nära 
att klara alfanivån på 5%, vilket betyder att inte för stor slump inverkar i prediktionen av den 
förklarade variansen hos kriteriet Anställdas yttrande. För att då vända på resonemanget jag 
precis lagt fram så kan Deltagande i beslutsfattande vara det ledarskap av de tre aspekterna 
som ändå hade kunnat vara en mediator för Tillit till överordnad och Anställdas yttrande, 
något som Gao, Janssen och Shi (2011) påstod, men på grund av att gränsen för högst tillåtna 
sannolikhet för slump som bestämdes vid 5 % så förkastades det påståendet.  
 
För att ta analysen ett steg vidare så undersöktes också ifall de tre aspekterna av stärkande 
ledarskap (Deltagande i beslutsfattande, Coaching och Informera) hade något enskilt samband 
med Anställdas yttrande. Resultatet kunde demonstrera att Deltagande i beslutsfattande och 
Informera hade ett medelstarkt samband med Anställdas yttrande utan att behöva utgöra en 
mediator (Gao, Janssen & Shi, 2011). Det betyder att Deltagande i beslutsfattande och 
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Informera ensamt kunde få anställda till att prata ut om problem och förbättringsförslag utan 
inverkan av Tillit till överordnad. Att Delaktighet i beslutsfattande har en inverkan på yttrande 
får stöd av forskning från Arnold et al. (2000) som påstod att utifrån sin ledare som utövar det 
typ av stärkande ledarskap uppmuntrar sina medlemmar till att uttrycka sina idéer och åsikter. 
Likaså kan Informera få stöd utifrån resonemanget kring Arnolds et al. (2000) forskning och 
begreppsförklaring: att desto mer vetskap anställda har om vad för beslut som fattas inom 
verksamheten och samtidigt vet om “gränserna”/policyerna så kan det underlätta anställda att 
våga yttra sina åsikter om verksamheten.  
 
Däremot så hade Coaching inget signifikant samband med Anställda yttrande. Det kan vara så 
att det inte räcker att en ledare bara coachar anställda genom att undervisa och hjälpa dem 
(Arnold et al., 2000) till att försöka få dem att yttra sig om problem. Inte heller behöver det 
betyda att Coaching, som har en indirekt effekt på yttrande genom ökad självförmåga (Wang, 
Yuan & Zhu, 2017), ska kunna ge en direkt/ensam effekt på yttrande. Däremot enligt Gao, 
Janssen och Shi (2011) så spelade Coaching en medlande roll mellan tillit till överordand och 
anställdas yttrande (något som inte återfanns i denna studie). Det kanske är så att Coaching 
antingen måste utgöra en mediator eller ha en mediator med flera faktorer inblandade för att 
få effekt på Anställdas yttrande och kan därav inte ensamt ge den effekten.  
 
Sist utfördes en analys för att se vilka/vilket av de tre aspekterna hos stärkande ledarskap som 
kunde förutsäga Anställdas yttrande. Det var bara Informera som hade ett signifikant värde. 
Anledningen till att endast Informera kunde predicera Anställdas yttrande kan bero på samma 
förklaring som gavs kring Arnolds et al. (2000) forskning och begreppsförklaring två stycken 
innan: vetskap om verksamhet och dess “gränser” uppmuntrar yttrande. Dock kunde 
informera endast förklara 9,5% av variansen hos kriteriet Anställdas yttrande, resterande var 
oförklarat i denna studie (Knapp, 2017).  
 
Vad innebär resultatet för det undersökta telekomföretaget?   
Utifrån den analys som kommit fram i 50 enkätsvar, så bör ledare och överordnader inom 
företaget fortsätta med att upprätthålla tilliten till dem och fortsätta utöva stärkande ledarskap, 
för att få anställda till att fortsätta yttra sig om problem och förbättringsförslag som kan 
förekomma i exempelvis deras dagliga arbete med service mot kunderna. Önskas stärka 
tilliten så kan etiskt och autentiskt ledarskap vara till hjälp (Lee, 2016; Wang och Hsieh, 
2013).  

Metoddiskussion	 

Även om denna studie visade på intressanta analyser så medföljde en del saker att diskutera. 
En till att börja med var stickprovets storlek. Denna studie hade till att börja med 56 
enkätsvar, men sex fick förkastas på grund av ofullständiga svar, vilket landade på 50 
enkätsvar för beräkning i analysen. Det förekommer lite olika rekommendationer vad som var 
en tillräckligt stor stickprovsmängd vid multipel regressionsanalys, allt från 10 deltagare för 
varje prediktor (Knapp, 2017) till antalet som beräknas med formeln 50 plus 8 gånger för 
varje prediktor (Tabachnick och Fidell 2006, refererad i Borg & Westerlund, 2012). Om jag 
utgår ifrån Knapps (2017) beräkningar så bör studien ha minst 20-30 antal deltagare då endast 
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två till tre prediktorer beräknades i den multipla regressionen, därav kan stickprovets mängd 
anses uppfyllt.  
 
När det kommer till den låga svarsfrekvensen så kunde det bero på högre arbetsbelastning 
utöver det vanliga, enligt kontaktpersonen från företaget. Kontaktpersonen på det undersökta 
telekomföretaget skickade ut till mellan 170-180 anställda vilket hade varit en intressant 
mängd att analysera analysen om så hög svarsfrekvens hade svarat. Fler telekomföretag hade 
kunnat undersökas för att öka sannolikheten att få in fler besvarade enkäter, vilket också hade 
kunnat stärka generaliserbarhet till övriga telekomföretag. Dock med 50 besvarade enkäter 
med 40 viktningsfrågor så vill jag ändå säga att denna studie bidrog med intressant 
forskning.   
 
Utifrån denna studies resultat kunde inte en effekt bekräftas för hypoteserna 2a, 3a och 4a där 
stärkande ledarskap utgjorde en medlande roll. Dock behöver det inte betyda att det i 
verkligheten inte råder någon effekt. Risken finns då för ett typ-II-fel, menat att det i 
verkligheten förekommer en effekt/samband (Borg & Westerlund, 2012). Likaså finns det en 
ökad risk att göra typ-I-fel med en ensidigprövning (Borg & Westerlund, 2012), där Tillit till 
överordnad och Anställdas yttrande samt de tre aspekterna av stärkande ledarskap och 
Anställdas yttrande uppvisade ett samband som egentligen inte existerar. Dock visar 
forskning (Gao, Janssen & Shi, 2011) på att det inte så är fallet.  

Begränsningar	 

Med studien kommer också vissa begränsningar som är väsentligt att diskutera. Första 
begräsningen att diskutera är etiken i studien. Enkäterna skickades ut med hjälp av företagets 
enkätprogram. Kontaktpersonen var den som skrev in frågorna i programmet. Detta fick mig 
att ha mindre koll på utformning, utskicket och inhämtning av enkäter. Jag övervägde att välja 
pappersutskick då det verkade vara en säkrare metod att bevara konfidentiell information plus 
att få in högre svarsfrekvens, men valde enkätprogammet efter diskussion med 
kontaktpersonen om anställdas olika arbetstider och möjliggjort att nå ut till 170-180 
anställda. Nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2017) går därför att diskuteras om det uppnås till 
fullo då företagets databas inte är under min kontroll över vem som har tillgång till datan. 
Dock värderar företaget hantering av personlig information och lovade, till deras anställda, att 
personlig information skulle raderas efter 90 dagar.   
 
En annan begränsning att notera var att det har upptäckts en tendens hos några respondenterna 
att de svarade med samma svarsalternativ. Dessa har inte analyserats på djupare nivå. Inte 
heller har extremvärde tagits bort från analysen för att förbättra analysen, något som Borg och 
Westerlund (2012) menar på kan bero på störvariabler eller felinmatning och som man bör 
justera.  
 
Eftersom det gjorts hela sju hypotesprövningar i denna studie som ger flera resultat om att 
nollhypotesen ska förkastas till förmån för en hypotes som påstår om att det finns en skillnad 
effekt/samband, så ska massignifikansproblemet ändock tas hänsyn till. Detta beror på att 
slumpen har en större inverkan i signifikanta resultat med just fler signifikansprövningar 
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(Borg & Westerlund, 2012). Detta har inte utförts i denna studie vilket kan påverka resultatets 
validitet. Framtida studier kan beräkna detta för säkrare och mer pålitligare resultat.  
Då denna studie är en korrelationsstudie som visat på samband, ett icke-experiment där 
kontroll över de oberoende variablerna och randomisering av individerna inte kunde ske, så 
går det inte att dra några slutsatser om orsak och verkan eller riktning på effekten. Med ett 
experiment som forskningsdesign så kan kausalitet och riktning lättare bestämmas (Borg & 
Westerlund, 2012). Likaså är detta en tvärsnittstudie som fortsatt forskning kan bygga vidare 
med en longitudinell design för att se ifall resultatet förändras.  
 
Den utförda studien har inte tagit hänsyn till att kontrollera för kontrollvariabler såsom kön, 
ålder, antal år i tjänsten och utbildning i SPSS. Borg och Westerlund (2012) uppmanar 
försiktighet med bland annat kön, ålder och utbildning då de kan utgöra bakomliggande 
störvariabler och skapa ett skensamband med de undersökta variablerna. Framtida studier kan 
försöka ta hänsyn till dessa kontrollvariabler.  
 
En annan sak att diskutera är att denna studie har endast undersökts med självrapportering. 
Van Dyne och LePine (1998a) förklarar att självrapportering är bäst för bland annat självbild 
och självpresentation medans observations rapportering är bättre för att observera beteenden 
på arbetsplatsen. Observationer kan tas med i fortsatt forskning för att komplettera 
undersökning av tillit till överordnad, anställdas yttrande och överordnadens utövning av 
stärkande ledarskap. Detta hade ökat sannolikheten för en mer representativ bild av 
verkligheten.  
 
När det kommer till att bestämma spridningsdiagrammen hos variablerna så förekom 
heteroscedasticitet hos det stärkande ledarskapet Informera. Informera var då inte helt optimal 
för en regressionsanalys vilket kunde påverka pålitlighet en för resultatet i analysen (Borg & 
Westerlund, 2012). Eventuellt med ett större stickprov i framtida studier så kan detta lösas.  

Framtida	forskning	 

Framtida studier kan försöka nå ut till fler deltagare, ta hänsyn till massignifikant 
problemet (Borg & Westerlund, 2012) i beräkningarna, förstärka forskningsdesignen med 
experiment eller longitudinell design för att kunna bestämma kausalitet, kontrollera för 
kontrollvariabler, ta bort extremvärden och komplettera självrapportering med 
observationer. Likt Gao, Janssen och Shi (2011) menar så kan fortsätta forskning försöka 
undersöka ifall dessa resultat är applicerbara i andra företag än företag inom telekomindustrin 
och/eller i andra länder än Kina, vilket jag också uppmuntrar.  

Slutsatser	 

Slutligen ska studies frågeställning besvaras: Kan tillit till överordnad och stärkande 
ledarskap få anställda att göra sin röst hörd om problem och komma med förbättringsförslag 
inom organisationen? Resultatet från denna studie visade på att flera faktorer hade ett 
samband med Anställdas yttrande såsom Tillit till överordnad och de tre aspekterna av 
stärkande ledarskap: Delaktighet i beslutsfattande, Coaching och Informera. Däremot var det 
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bara Informera, med någon osäkerhet, som kunde förutsäga förekomsten av anställdas tendens 
att göra sin röst hörd om problem och komma med konstruktiva förbättringsförslag.   
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Bilaga	1	

Enkät	
Tillit till ledare, stärkande ledarskap och anställdas yttrande 

Denna studie försöker undersöka ifall anställda som har tillit till sin överordnad vågar tala ut 
mer om problem och komma med förbättringsförslag när överordnad uppvisar ett stärkande 
ledarskap, ett så kallat empowering leadership. Jag som utför denna studie är student på Luleå 
Tekniska Universitet och har fått den fina möjligheten att undersöka ert företag som en del i 
mitt examensarbete.  
 
I denna enkätundersökning är det fritt att delta. Dina svar kommer bara att användas till att 
besvara syftet. Du kommer hållas anonym och dina svar kommer hållas konfidentiellt. Jag, 
min handledare och överordnad kommer ta del av undersökningens sammanställda svar. 
Förhoppningsvis kommer svaren att vara till nytta för ditt företag. Tack på förhand för ditt 
deltagande.  
 

Inledande	frågor	
 
Följande viktningsfrågor är till för att få en bakgrundsinformation om dig som svarar. Svara 
genom att kryssa ett alternativ.  
 
Kön 
 
☐ Kvinna  ☐ Man ☐ Annat 
 
Ålder (i år) 
 
☐ < 20  ☐ 20-29  ☐ 30-39  
☐ 40-49 ☐ 50-59 ☐ 60 +  
 
Tjänstgöring i organisationen (i år) 
 
☐ mindre än 1    ☐ 1-2        ☐ 3-4     ☐5-6           ☐ 7-8    ☐ 9-10        ☐ mer än 10 
 
Utbildning (högst antagen) 
 
☐ Högstadieexamen  ☐ Gymnasieexamen 
☐ Yrkesutbildningsexamen ☐ Kandidatexamen 
☐ Magister-/Masterexamen ☐ Doktorsexamen 
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Tillit	till	överordnad	
 
Följande frågor handlar om din upplevelse av tillit till din överordnad kring olika 
viktningsfrågor. Svarsskalan sträcker sig emellan: 1 = ”Helt oenig” till 5 = ”Instämmer helt”. 
Svara till vilken grad du har tillit till din överordnad genom att kryssa ett alternativ.  
 
 
Jag är inte säker på att jag fullt litar på min arbetsgivare. 
 
Helt oenig                      Instämmer helt 

☐ 1               ☐ 2                        ☐ 3                            ☐ 4               ☐ 5 
 
 
Min arbetsgivare är öppen och uppriktig mot mig.  
 
Helt oenig                      Instämmer helt 

☐ 1               ☐ 2                        ☐ 3                            ☐ 4               ☐ 5 
 
 

Jag anser min arbetsgivare har hög integritet. 
 
Helt oenig                      Instämmer helt 
   ☐ 1               ☐ 2                        ☐ 3                            ☐ 4               ☐ 5 
 
 
I allmänhet tror jag min arbetsgivares motivation och avsikter är goda.  
 
Helt oenig                      Instämmer helt 
   ☐ 1               ☐ 2                        ☐ 3                            ☐ 4               ☐ 5 
 
 
Min arbetsgivare är sällan uppriktig och sanningsenlig. 
 
Helt oenig                      Instämmer helt 
   ☐ 1               ☐ 2                        ☐ 3                            ☐ 4               ☐ 5 
 
 
Jag anser att min arbetsgivare inte behandlar mig rättvist. 
 
Helt oenig                      Instämmer helt 
   ☐ 1               ☐ 2                        ☐ 3                            ☐ 4               ☐ 5 
 
 
Jag kan förvänta mig att min arbetsgivare behandlar mig konsekvent och förutsägbart.  
 
Helt oenig                      Instämmer helt 
   ☐ 1               ☐ 2                        ☐ 3                            ☐ 4               ☐ 5 
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Anställds	yttrande	
 
Följande viktningsfrågor handlar om hur ofta du själv anser att du uppvisar beteenden som 
framkommer i påståendet. Svarsskalan sträcker sig emellan: 1 = ”Nästan aldrig” till 7 = 
”Nästan alltid”. Svara hur ofta varje påstående/beteende förekommer hos dig själv genom att 
kryssa ett alternativ.  
 
 
Jag tar fram och ger rekommendationer till problem som påverkar arbetsgruppen.  
 
Nästan aldrig      Nästan alltid 

☐ 1        ☐ 2                 ☐ 3                 ☐ 4              ☐ 5              ☐ 6             ☐7 
 

 
Jag talar ut och uppmuntrar andra i arbetsgruppen att involvera sig i problem som 
påverkar arbetsgruppen.  
 
Nästan aldrig      Nästan alltid 
   ☐ 1        ☐ 2                 ☐ 3                 ☐ 4              ☐ 5              ☐ 6             ☐7 
 
 
Jag kommunicerar min åsikt om problem i arbetet till andra i arbetsgruppen även om 
min åsikt skiljer sig åt och andra i arbetsgruppen inte håller med åsikten.  
 
Nästan aldrig      Nästan alltid 
   ☐ 1        ☐ 2                 ☐ 3                 ☐ 4              ☐ 5              ☐ 6             ☐7 
 
 
Jag håller mig informerad om problem där min åsikt kan vara till nytta för 
arbetsgruppen.  
 
Nästan aldrig      Nästan alltid 
   ☐ 1        ☐ 2                 ☐ 3                 ☐ 4              ☐ 5              ☐ 6             ☐7 
 
 
Jag involverar mig i problem som påverkar arbetsmiljöns kvalité i arbetsgruppen. 
 
Nästan aldrig      Nästan alltid 
   ☐ 1        ☐ 2                 ☐ 3                 ☐ 4              ☐ 5              ☐ 6             ☐7 
 
 
Jag talar ut om idéer i arbetsgruppen för nya projekt eller förändringar i processer.  
 
Nästan aldrig      Nästan alltid 
   ☐ 1        ☐ 2                 ☐ 3                 ☐ 4              ☐ 5              ☐ 6             ☐7 
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Stärkande	ledarskap	
 
Följande viktningsfrågor handlar om din uppfattning av din överordnads ledarskap kring olika 
påståenden. Svarsskalan sträcker sig emellan: 1 = ”Nästan aldrig” till 5 = ”Nästan alltid”. 
Svara hur ofta varje påstående/beteende förekommer hos din överordnad genom att kryssa ett 
alternativ.  
 
Coaching		
 
Min överordnad… 
 
… hjälper min arbetsgrupp att se områden där vi behöver mer träning i.  
 
Nästan aldrig      Nästan alltid 

☐ 1               ☐ 2                        ☐ 3                            ☐ 4               ☐ 5 
 

 
… föreslår tillvägagångssätt för att kunna förbättra arbetsgruppens prestation.  
 
Nästan aldrig      Nästan alltid 
   ☐ 1               ☐ 2                        ☐ 3                            ☐ 4               ☐ 5 
 
 
… uppmuntrar arbetsgruppens medlemmar till att lösa problem tillsammans.  
 
Nästan aldrig      Nästan alltid 
   ☐ 1               ☐ 2                        ☐ 3                            ☐ 4               ☐ 5 
 
 
… uppmuntrar arbetsgruppens medlemmar till att dela information mellan varandra.  
 
Nästan aldrig      Nästan alltid 
   ☐ 1               ☐ 2                        ☐ 3                            ☐ 4               ☐ 5  
 
 
… ger hjälp till arbetsgruppens medlemmar. 
 
Nästan aldrig      Nästan alltid 
   ☐ 1               ☐ 2                        ☐ 3                            ☐ 4               ☐ 5 
 
 
… lär arbetsgruppens medlemmar i hur de löser ett problem på egen hand.  
 
Nästan aldrig      Nästan alltid 
   ☐ 1               ☐ 2                        ☐ 3                            ☐ 4               ☐ 5 
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… uppmärksammar min arbetsgrupps ansträngningar. 
 
Nästan aldrig      Nästan alltid 
   ☐ 1               ☐ 2                        ☐ 3                            ☐ 4               ☐ 5 
 
 
… säger till min arbetsgrupp när vi presterar bra.  
 
Nästan aldrig      Nästan alltid 
   ☐ 1               ☐ 2                        ☐ 3                            ☐ 4               ☐ 5 
 
 
… stödjer min arbetsgrupps ansträngning.  
 
Nästan aldrig      Nästan alltid 
   ☐ 1               ☐ 2                        ☐ 3                            ☐ 4               ☐ 5 
 
  
… hjälper min arbetsgrupp att vara fokuserade på målet.  
 
Nästan aldrig      Nästan alltid 
   ☐ 1               ☐ 2                        ☐ 3                            ☐ 4               ☐ 5 
 
 
… hjälper att skapa goda relationer mellan arbetsgruppens medlemmar.  
 
Nästan aldrig      Nästan alltid 
   ☐ 1               ☐ 2                        ☐ 3                            ☐ 4               ☐ 5 
 
 
 
Delaktighet	i	beslutsfattande	
	
Min överordnad… 
 
… uppmuntrar arbetsgruppens medlemmar till att uttrycka sina idéer/förslag.  
 
Nästan aldrig      Nästan alltid 
   ☐ 1               ☐ 2                        ☐ 3                            ☐ 4               ☐ 5 
 
 
… lyssnar på min arbetsgrupps idéer och förslag.  
 
Nästan aldrig      Nästan alltid 
   ☐ 1               ☐ 2                        ☐ 3                            ☐ 4               ☐ 5 
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… använder min arbetsgrupps förslag i beslut som påverkar oss.  
 
Nästan aldrig      Nästan alltid 
   ☐ 1               ☐ 2                        ☐ 3                            ☐ 4               ☐ 5 
 
 
… ger alla medlemmar i arbetsgruppen chansen att få säga sin åsikt.  
 
Nästan aldrig      Nästan alltid 
   ☐ 1               ☐ 2                        ☐ 3                            ☐ 4               ☐ 5 
 
 
… tar hänsyn till min arbetsgrupps idéer även när han/hon inte håller med dem.  
 
Nästan aldrig      Nästan alltid 
   ☐ 1               ☐ 2                        ☐ 3                            ☐ 4               ☐ 5 
 
 
… tar beslut som är baserade endast på hans/hennes egna idéer.  
 
Nästan aldrig      Nästan alltid 
   ☐ 1               ☐ 2                        ☐ 3                            ☐ 4               ☐ 5 
 
 
 
Information	
	
Min överordnad… 
 
... förklarar företagets beslut.  
 
Nästan aldrig      Nästan alltid 
   ☐ 1               ☐ 2                        ☐ 3                            ☐ 4               ☐ 5 
 
 
… förklarar företagets mål.  
 
Nästan aldrig      Nästan alltid 
   ☐ 1               ☐ 2                        ☐ 3                            ☐ 4               ☐ 5 
 
 
… förklarar min arbetsgrupps roll i företaget.  
 
Nästan aldrig      Nästan alltid 
   ☐ 1               ☐ 2                        ☐ 3                            ☐ 4               ☐ 5 
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… förklarar syftet med företagets policyer för min arbetsgrupp.  
 
Nästan aldrig      Nästan alltid 
   ☐ 1               ☐ 2                        ☐ 3                            ☐ 4               ☐ 5 
 
 
… förklarar regler och förväntningar för min arbetsgrupp.  
 
Nästan aldrig      Nästan alltid 
   ☐ 1               ☐ 2                        ☐ 3                            ☐ 4               ☐ 5 
 
 
… förklarar hans/hennes beslut och ageranden för min arbetsgrupp.  
 
Nästan aldrig      Nästan alltid 
   ☐ 1               ☐ 2                        ☐ 3                            ☐ 4               ☐ 5 
 


