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A bstract 

This study intended to examine the prevalence of psychological safety and affective            

commitment among white-collar workers who work in teams. Furthermore, the study           

intended to explore if the variables correlated with each other and in relation to demographic               

variables. Due to the cross-sectional design of the study, no causal relationships could be              

determined. A digital survey was sent out through Google Forms to 169 white-collar workers              

at a business unit at a Swedish energy company, of which 91 employees participated. The               

results showed that the majority of the participants reported high levels of psychological             

safety and that approximately two thirds experienced high levels of affective commitment.            

The results also showed a weak positive correlation between psychological safety and            

affective commitment. Age had a weak positive correlation with psychological safety and a             

moderate positive correlation with affective commitment. Furthermore, managers reported         

higher levels of affective commitment compared to non-managerial employees. Finally, the           

study identified a significant difference in psychological safety in relation to participants’            

time in their current position, as well as a difference in affective commitment in relation to                

total time of employment that approached significance. The findings largely confirm previous            

research. Possible explanations were discussed regarding the correlation between         

commitment, age and the participants’ work roles. However, no possible explanations           

emerged regarding why psychological safety correlated with the participants’ time in their            

current positions. It was recommended that future research explore the causal relationships to             

understand the correlations better. 

Keywords: affective commitment, Affective Commitment Scale, Edmondson Team         

Psychological Safety Survey, organizational commitment, psychological safety, Sweden,        

white-collar workers 

 



 

Sammanfattning  

Denna studie avsåg att undersöka förekomsten och fördelningen av psykologisk trygghet och            

affektivt engagemang hos kontorspersonal som arbetar i team. Vidare syftade denna studie            

till att undersöka till vilken grad variablerna samvarierar med varandra, samt gentemot olika             

demografiska faktorer. På grund av undersökningens tvärsnittsdesign kunde inga kausala          

samband fastställas. En digital enkät skickades ut via programmet Google Formulär till 169             

kontorsanställda vid en affärsenhet på ett svenskt energiföretag, varav 91 personer deltog.            

Resultatet från denna studie visade att majoriteten av deltagarna rapporterade höga nivåer av             

psykologisk trygghet och att ungefär två tredjedelar av deltagarna upplevde högt affektivt            

engagemang. Resultatet visade även på en svag positiv korrelation mellan psykologisk           

trygghet och affektivt engagemang bland kontorsanställda. Det påvisades att ålder          

korrelerade svagt positivt med psykologisk trygghet och hade en måttlig positiv korrelation            

gentemot affektivt engagemang. Vidare visade datan att arbetsrollen chefer rapporterade          

högre nivåer av affektivt engagemang jämfört med medarbetare. Slutligen identifierades en           

signifikant skillnad i psykologisk trygghet utifrån hur länge deltagarna hade arbetat i samma             

roll, samt en skillnad i affektivt engagemang i förhållande till total anställningstid som             

närmade sig signifikans. Fynden bekräftar i mångt och mycket tidigare forskning. Möjliga            

förklaringar diskuterades kring samvariationen mellan engagemang, ålder och deltagarnas         

arbetsroller. Däremot utkristalliserades inga möjliga förklaringar till varför psykologisk         

trygghet samvarierade med variabeln tid i nuvarande roll. Det rekommenderades att framtida            

forskning utforskar dem kausala sambanden för att förstå samvariationerna bättre. 

Nyckelord: affektivt engagemang, Affective Commitment Scale, Edmondson Team        

Psychological Safety Survey, organisatoriskt engagemang, psykologisk trygghet,       

kontorsanställda, Sverige 
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Sambandet mellan psykologisk trygghet och känslomässigt engagemang till 

organisationen  

Denna uppsats avser att undersöka förekomsten av psykologisk trygghet och          

organisatoriskt engagemang hos kontorsanställda som arbetar i team. Studien utforskar          

dessutom demografiska faktorer och det direkta sambandet mellan psykologisk trygghet och           

organisatoriskt engagemang. 

Arbetsmarknaden förändras ständigt och ett stort fokus läggs numera på arbetsgrupper           

och effektivt samarbete, vilket återspeglas i psykologisk forskning där olika faktorers           

påverkan på gruppdynamik och samarbete studeras alltmer (Allen & Meyer, 1991; Chughtai            

& Buckley, 2013; Edmondson & Mogelof, 2005; May, Gilson & Harter, 2004). Två faktorer              

som faller inom ramen för arbetsgruppers prestation och samarbetsförmåga är psykologisk           

trygghet (Edmondson, 2018) och känslomässigt engagemang till organisationen (Meyer et al.,           

2002). Forskningen kring psykologisk trygghet är emellertid begränsad och har hittills           

fokuserat på specifika deltagare och yrkesgrupper. Få undersökningar har gjorts i en svensk             

kontext och det finns det få studier som har avgränsat sig mot kontorsanställd personal.              

Dessutom finns det få studier som har belyst sambandet mellan psykologisk trygghet och             

organisatoriskt engagemang. En undersökning kring detta område kan öka kunskapen kring           

både psykologisk trygghet och organisatoriskt engagemang. 

Psykologisk trygghet 

Redan 1965 argumenterade Edgard Schein och Warren Bennis att en känsla av            

psykologisk trygghet (PT) var avgörande för att människor ska känna sig säkra och kunna              

hänga med i organisationsförändringar (Edmondson & Lei, 2014). Konstruktet har med tiden            

fått en snävare definition och Edmondson (1999) har definierat psykologisk trygghet som “en             

delad uppfattning kring konsekvenserna kopplade till interpersonellt risktagande” (s. 375;          

översatt). Vid undersökningar av anställda på en arkitektbyrå, samt deltagare på ett            
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sommarläger, så presenterade Kahn (1990) data som indikerade att det finns fyra faktorer             

som påverkar graden av psykologisk trygghet. Dessa faktorer är interpersonella relationer,           

grupp- och mellangruppsrelationer, ledningsprocesser och ledarstil, samt organisationens        

normer. I en longitudinell studie visade Edmondson och Mogelof (2004) att team med tydliga              

mål och stöttande, positiva interaktioner mellan kollegor upplever större psykologisk trygghet           

än team som saknar detta.  

Psykologisk trygghet och tillit. I takt med att psykologisk trygghet nämnts oftare och             

i forskning så har begreppets validitet fått utstå motsvarande testning och granskning.            

Begreppets har framför allt jämförts med det närbesläktade begreppet tillit. Edmondson           

(2018) har förtydligat att psykologisk trygghet upplevs på gruppnivå , eftersom medlemmar i            

ett team ofta har en liknande uppfattning kring huruvida relationerna inom gruppen är             

psykologiskt trygga eller inte. Detta skiljer sig från tillit, vilket är något som en människa               

känner för en annan. Edmondson (2018) understryker detta med data som visar att mätningar              

av psykologisk trygghet, trots översättningar till olika språk, konsistent uppvisat          

tillfredsställande intern validitet. 

Sambandet med demografiska variabler. I en studie visade Edmondson och          

Mogelof (2004) att psykologisk trygghet varierade både mellan och inom organisationer. Den            

enda individuella faktorn som konsekvent var länkat till psykologisk trygghet var           

personlighetsdraget neuroticism; upplevd psykologisk trygghet var negativt korrelerat med         

neuroticism. I en studie av Grumert och Frennby (2018) kartlades och undersöktes            

psykologisk trygghet bland räddningstjänstpersonal i relation till demografiska faktorer         

såsom kön, utbildningsgrad, yrkestitel, år i tjänsten, år på nuvarande arbetsplats och antal             

arbetstimmar per vecka. Resultatet från Grumert och Frennbys studie visade dels att            

majoriteten (81%) av de anställda rapporterade en hög grad av psykologisk trygghet.            

Dessutom visade studien att antalet arbetstimmar hade en svag koppling till psykologisk            
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trygghet, men att inga andra demografiska faktorer uppvisade något signifikant samband.           

Genom att undersöka sambandet mellan PT och kön, ålder, arbetsroll, total anställningstid, tid             

i nuvarande roll samt tid i nuvarande team, så avser den här studien att undersöka ifall bristen                 

på samband i tidigare studier även gäller för kontorspersonal. 

Effekter på organisationer. Forskning har visat att psykologisk trygghet har flera,           

positiva effekter på organisationer och team (term som är möjlig att ersätta med “arbetslag”,              

“lag” osv.). Uppfattningen av psykologisk trygghet gör individer mer benägna att uttrycka sig             

kunskaps- och känslomässigt i arbetsmiljöer, snarare än att dra sig tillbaka och att försvara              

sin ställning (Edmondson & Lei, 2014). Samma forskning har även visat att medarbetare som              

känner sig trygga i relation till sina kollegor, som kan be om hjälp samt hantera och erkänna                 

misstag inom sitt respektive team, visar högre resultat kopplat till produktivitet och trivsel             

inom organisationen. Omvänt, så har en svensk studie av Grumert och Frennby (2018)             

presenterat data som visar att psykologisk trygghet korrelerar negativt med          

utmattningssymptom. Slutligen så har psykologisk trygghet visat sig ha en signifikant, positiv            

korrelation med sökande av feedback, experimenterande, diskussioner kring misstag, samt          

andra beteenden som bidrar till lärande på arbetsplatser (Edmondson, 1999).  

Affektivt engagemang 

I en artikel som inkluderade en metaanalys beskrev Allen och Meyer (1996) att             

organisatoriskt engagemang (organizational commitment) länge har varit ett centralt begrepp          

i många studier kring beteenden och attityder kopplat till arbete. Organisatoriskt engagemang            

definieras enligt forskarna ovan som en “psykologisk länk mellan den anställde och dennes             

organisation som gör det mindre sannolikt att den anställde frivilligt kommer lämna            

organisationen” (s.252; översatt). Som ett övergripande begrepp är organisatoriskt         

engagemang ett multidimensionellt konstrukt, vars förutsättningar och konsekvenser varierar         

efter vilka dimensioner begreppet ges (Meyer et al., 2002). 
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Tre distinkta komponenter. Vidare konceptuellt arbete kring organisatoriskt        

engagemang har resulterat i att begreppet blivit uppdelat i tre olika komponenter (Allen &              

Meyer, 1996). Den första komponenten som utgör organisatoriskt engagemang är affective           

commitment (kommer omväxlande att benämnas affektivt engagemang eller AE i denna           

studie), vilket förklarar individens identifiering med, samt känslomässiga anknytning, till          

organisationen. Den andra komponenten är continuance commitment, vilket grundas i de           

upplevda kostnaderna (ex. förlust av inkomst) som associeras med att lämna organisationen;            

personen känner att den måste stanna kvar för att undvika negativa konsekvenser. Den sista              

komponenten som utgör organisatoriskt engagemang är normative commitment, vilket är det           

engagemang som grundas i en pliktkänsla av att stanna kvar och att personen känner att den                

borde stanna kvar (eller lämna).  

Effekter på organisationen. En bidragande faktor till det ökade intresset för           

begreppet är att organisatoriskt engagemang har visat sig korrelera med både benägenheten            

att vilja stanna i en organisation och den faktiska personalomsättningen (Meyer et al., 2002).              

Samma forskning har även visat att hög AE, det vill säga en stark vilja att stanna kvar i                  

organisationen, är kopplat till flera, önskvärda utfall för organisationer. Hög AE korrelerar            

positivt med arbetstillfredsställelse, arbetsprestation (bedömningar från chefer) och        

involvering i arbetet. Motsvarande så korrelerar hög AE negativt med frånvaro och            

rapporterad stress. Jämfört med personer som känner att dem borde stanna kvar (hög             

normative commitment) eller måste stanna kvar (hög continuance commitment) i          

organisationen, så är det ändå affektivt engagemang som har visats ha den starkaste             

kopplingen till dem önskvärda utfallen ovan (Allen & Meyer, 2004). De positiva effekterna             

av att vilja stanna kvar i organisationen är anledningen till att denna studie har fokuserat på                

affective commitment, vilket omväxlande har refererats till som “AE” eller “affektivt           

engagemang”.  
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Sambandet med demografiska variabler. I en artikel, innehållande en metaanalys,          

av Meyer et al. (2002) presenterades flera faktorer som samvarierar med graden av affektivt              

engagemang. Den starkaste korrelationen som uppvisades var den positiva kopplingen mellan           

affektivt engagemang och overall job satisfaction, samtidigt som studien inte uttalade sig            

kring vad det var som orsakade vad. Korrelationen mellan demografiska variabler (ex. kön             

och ålder) och affektivt engagemang var generellt låg i studierna som analyserades, samtidigt             

som deltagarnas anställningstid uppvisade en svag, positiv korrelation med AE. Sett till andra             

individuella variabler så korrelerade AE negativt med external locus of control, det vill säga              

upplevelsen av att ha liten eller ingen kontroll över händelser eller personliga omständigheter             

(Macan et al., 1996). Affektivt engagemang uppvisades även ha en negativ korrelation med             

otydliga arbetsroller samt rollkonflikter (Meyer et al., 2002). Genom att undersöka sambandet            

mellan AE och kön, ålder, arbetsroll, total anställningstid, tid i nuvarande roll samt tid i               

nuvarande team, så skulle den här studien kunna ge klarhet i huruvida sambanden ovan även               

gäller bland kontorsanställd personal i Sverige. 

Sambandet mellan psykologisk trygghet och engagemang  

Flera studier har visat på en koppling mellan medarbetarengagemang och          

psykologisk trygghet (Edmondson, 2018). Medarbetarengagemang har i dessa studier         

definierats hur mycket en medarbetare engagerar sig i sitt arbete och hur stark hängivenheten              

till organisationen är, vilket ses som ett index för viljan att anstränga sig i utförandet av                

arbetet. På detta spåret visade en amerikansk studie av ett försäkringsföretag att psykologisk             

trygghet kan förutsäga medarbetarengagemang, där psykologisk trygghet i sin tur gagnades           

av att medarbetare stöttade varandra (May et al., 2004). En enkätstudie besvarad av 170              

irländska forskare vid sex irländska forskningscenter visade att förtroende för ledningen           

ledde till högre psykologisk trygghet, vilket sedermera främjade engagemang i arbetet           

(Chughtai & Buckley, 2013). Vidare visade en tysk studie av turkiska immigranter anställda i              
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Tyskland att psykologisk trygghet även var kopplat till organisatoriskt engagemang (Ulusoy           

et al., 2016). I immigrantgrupper var psykologisk trygghet positivt korrelerat till planer på att              

stanna kvar på arbetsplatsen, samtidigt som denna denna koppling inte var lika stark bland              

inrikes födda. Rathert et al. (2009) visade med en enkätstudie vid ett sjukhus i USA att vissa                 

typer av arbetsklimat var positivt korrelerat med attityder av organisatoriskt engagemang,           

men att detta delvis möjliggjordes av psykologisk trygghet. Med andra ord så var psykologisk              

trygghet, till en viss grad, en mellanliggande faktor och förutsättning organisatoriskt           

engagemang.  

Ovanstående studier presenterar alla data som på olika sätt understryker att det finns             

en koppling mellan psykologisk trygghet och engagemang, även om forskningen varit           

situationsberoende och belyst olika, specifika kontexter. Forskningen inom        

tjänstemannasektorn är begränsad och ingen tidigare forskning har gjorts kring hur           

korrelationen mellan psykologisk trygghet och affektivt engagemang kommer till uttryck i en            

svensk kontext. 

Syfte  

Forskningen är begränsad kring psykologisk trygghet, affektivt engagemang, och         

kopplingen mellan de två begreppen. Denna studie avser att undersöka förekomsten av            

psykologisk trygghet och affektivt engagemang hos kontorspersonal som arbetar i team. Att            

studera fördelningen av hög, respektive låg, upplevd psykologisk trygghet och affektivt           

engagemang i en svensk kontext är viktigt, eftersom det möjliggör vidare kartläggning och             

jämförelse kring hur det kan se ut mellan olika, svenska organisationer.  

Vidare är avsikten med studien att undersöka till vilken grad psykologisk trygghet och             

samvarierar med affektivt engagemang. Detta fyller flera syften. Att undersöka det direkta            

sambandet mellan PT och AE kan bidra till att minska det befintliga kunskapsgapet, eftersom              

få studier har studerat de två begreppen i direkt relation till varandra. En ökad förståelse kring                
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hur PT och AE samvarierar kan även vara av praktisk nytta för organisationer som arbetar               

med att höja graden av arbetsprestation och organisatoriskt lärande, samtidigt som de strävar             

efter att minimera psykisk ohälsa och hög personalomsättning.  

Slutligen avser denna studie att analysera hur starkt psykologisk trygghet och affektivt            

engagemang samvarierar med demografiska faktorer hos kontorsanställd personal i en svensk           

kontext. Eftersom AE under studiens utförande inte har studerats i Sverige, och PT endast i               

en begränsad mån, så ger avgränsningen mot svensk kontorspersonal möjligheten att utforska            

två, relativt förbisedda, infallsvinklar. Den här studiens resultat kan dels visa på ifall tidigare              

forskning kring AE, PT och variablernas begränsade samvariation med demografiska faktorer           

stämmer överens med hur det ser ut hos svenska organisationer. Resultatet kan även visa på               

ifall bristen på samband gentemot demografiska faktorer, som har påvisats hos flera olika             

yrkesgrupper (Edmondson & Mogelof, 2004; Grumert & Frennby, 2018; Meyer et al., 2002),             

även gäller för kontorspersonal.  

Frågeställningar 

1. Hur stor andel av kontorsanställd personal som arbetar i team rapporterar hög 

psykologisk trygghet?  

2. Hur stor andel av kontorsanställd personal som arbetar i team rapporterar högt 

affektivt engagemang? 

3. Hur starkt samvarierar psykologisk trygghet och affektivt engagemang? 

4. Hur starkt är sambandet mellan psykologisk trygghet och affektivt engagemang med 

demografiska faktorer? (Kön, ålder, arbetsroll, total anställningstid, tid i nuvarande 

roll och tid i nuvarande team) 
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Metod  

Undersökningsdesign  

I denna tvärsnittsstudie användes kvantitativ surveymetodik. En digital enkät         

skickades ut via programmet Google Formulär och svaren samlades in under perioden            

10/11/2020-25/11/2020. En påminnelse skickades ut den 18/11. Rekryteringen av deltagare i           

studien genomfördes genom ett strategiskt valt stickprov mot affärsenheten Regionnätsaffärer          

(som hädanefter kommer benämnas RNA) hos E.ON Energy Networks, som förväntades ha            

ett högt antal kontorsanställda som jobbade i team. 

Deltagare 

Enkäten distribuerades genom HR-avdelningen på E.ON, som skickade ut en          

direktlänk till samtliga anställda vid affärsenheten Regionnätsaffärer. Av totalt 169          

potentiella deltagare kom svar in från 91 personer, vilket motsvarade en svarsfrekvens på             

53.8%. Deltagarna hade en medelålder på 46.5 år (SD=11.4 år, min=21, max=66) och             

åldersspannet var fördelat mellan 19-78 år. Den större majoriteten (95.6%) var           

tillsvidareanställda och fyra deltagare (4.4%) var deltidsanställda i varierande grad. Den           

deskriptiva datan kring kön, arbetsroll, anställningstid och arbetstillfredsställelse beskrivs i          

Tabell 1. 
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Tabell 1. Deskriptiv data: könsidentitet, arbetsroll, anställningstid och        
arbetstillfredsställelse.  

 

Identifiering av deltagare och undersökningskontext. Innan undersökningens       

genomförande togs det tidigt kontakt med E.ON Energy Networks, eftersom företaget har en             

hög grad av anställd kontorspersonal och således ansågs vara en lämplig organisation för den              

här studien. Affärsenheten RNA valdes med bakgrund i att vår kontaktperson hos E.ON             

föreslog denna enhet som en lämplig del av organisationen att undersöka. Det var chefer och               

deras anställda från denna affärsenhet som utgjorde vårt urval.  

E.ON är ett energibolag som vid studiens tillfälle hade totalt cirka 2100 anställda i              

hela Sverige. RNA är en enhet inom denna organisation, som vid undersökningstillfället hade             

169 anställda inom varierande yrkesgrupper; deltagarna arbetade bland annat som          

projektledare, gruppchefer, avdelningschefer, säljare, affärsutvecklare, tillståndstekniker och       

ingenjörer. De anställda var fördelade över fem olika avdelningar och var anställda i olika              
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  Antal (N=91) Procent (%) 

Könsidentitet Kvinnor 
Män 

26 
65 

28.6 
71.4 

Arbetsroll Chef 
Medarbetare 

15 
76 

16.5 
83.5 

Anställningstid (total) 0 upp till 5 år 
Mer än 5 år upp till 10 år 
Mer än 10 år 

26 
13 
52 

28.6 
14.3 
57.1 

Anställningstid 
(nuvarande position) 

0 upp till 5 år 
Mer än 5 år upp till 10 år 
Mer än 10 år 

59 
12 
20 

64.8 
13.2 
22 

Anställningstid 
(nuvarande team) 

0 upp till 5 år 
Mer än 5 år upp till 10 år 
Mer än 10 år 

70 
13 
8 

76.9 
14.3 
8.8 

Arbetstillfredsställelse Mycket tillfredsställd 
Tillfredsställd  
Varken eller  
Otillfredsställd 
Mycket otillfredsställd 

28  
53 
8 
2 
0 

30.8 
58.2 
8.8 
2.2 
0 



delar runt om i Sverige. Könsfördelningen för RNA i stort var (avrundat) 24% kvinnor och               

76% män. Det fanns 20 chefer och 149 medarbetare (11.8% respektive 88.2% av totala              

enheten). Medelåldern var 45 år och åldersspannet var fördelat mellan 19-78 år. Den större              

majoriteten var tillsvidareanställda.  

Instrument 

För att kunna kartlägga utbreddheten av psykologisk trygghet och affektivt          

engagemang, sambandet mellan dessa variabler, samt eventuell påverkan från demografiska          

variabler så användes en kombination av verktyg. 

Demografi. Som en del av enkäten (se Appendix A) ställdes flera demografiska            

frågor. Vid utformningen av de demografiska frågorna användes självskattningsformuläret         

QPS-Nordic (Lindström et al., 1997) som underlag och frågorna som inkluderades i den här              

studien var kopplade till könsidentitet (kvinna, man, annat), ålder, arbetsomfattning,          

avdelning, typ av roll (chef/medarbetare) och anställningstid, tid i nuvarande roll och tid i              

nuvarande team. 

Psykologisk trygghet. Vid mätningen av psykologisk trygghet användes        

Edmondsons Team Psychological Safety Survey (1999). Enkäten var översatt till svenska av            

Grumert et al. (2018) och visade i den studien ett tillfredsställande Cronbachs alpha ( α=.70).              

I den här studien användes en lätt modifierad version av enkäten, där termen “arbetslag”              

byttes ut till “team”. Frågeformuläret utgjordes av sju påståenden, där den svarande skattade             

sitt svar på en sjugradig likertskala som sträckte sig från överensstämmer inte alls (1) till               

överensstämmer helt (7). Höga skattningar indikerade hög psykologisk trygghet. För att           

kunna redovisa fördelningen hos urvalet bestämdes cut-off-värdet på förhand till 0-4.999 (låg            

nivå) respektive 5-7 (hög nivå) i enlighet med Grumert och Frennby (2018). Påståendena             

innefattade bland annat “Om du begår ett misstag i ditt team hålls det ofta emot dig.”, “Det är                  

tryggt att ta risker i ditt team.” och “Det är svårt att be andra medlemmar i ditt team om                   
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hjälp”. I denna studie uppnådde enkäten för psykologisk trygghet ett Cronbachs alpha-värde            

på α=0.782. 

Organisatoriskt engagemang. För att mäta förekomsten av affektivt engagemang,         

AE, användes en modifierad version av Allen och Meyers Affective Commitment Scale            

(2004). ACS har hög konvergent validitet och har visat sig korrelera starkt med mätverktyget              

OCQ (Organizational Commitment Questionnaire), som också mäter engagemang. Vår studie          

använde en översättning av ACS till svenska gjord av Olofsson och Brage (2014), som visat               

på ett tillfredsställande Cronbachs alfa-värde (α =0.77). Den ursprungliga enkäten hade i den            

här studien en lätt modifikation, då terminologin “min organisation” byttes ut till “E.ON”.             

Detta gjordes för att säkerställa hög validitet och att deltagarna gav enhetliga svar.             

ACS-formuläret var likt skattningsformuläret för psykologisk trygghet och bestod av sex           

påståenden där deltagaren skattade sitt svar på en sjugradig likertskala. De möjliga            

skattningarna sträckte sig från överensstämmer inte alls (1) till överensstämmer helt (7).            

Eftersom det inte fanns etablerade cut-off-värden, samt att båda skalorna inkluderade sju            

svarsalternativ, så användes samma cut-off-värden för ACS-formuläret som för Team          

Psychological Safety Survey. Cut-off-värdet bestämdes till 0-4.999 (låg nivå) respektive 5-7           

(hög nivå) . Den översatta versionen av ACS tog upp påståenden såsom “Jag skulle med               

glädje spendera resten av min karriär hos E.ON.”, “Jag känner inte en stark känsla av               

samhörighet med E.ON.” och “E.ON betyder mycket för mig personligen”. I denna studie             

uppnådde ACS ett Cronbachs alpha-värde på α =0.865. 

Databearbetning och statistisk analys 

De statistiska analyserna gjordes i programmet jamovi (version 1.2.27) och          

signifikansnivån bestämdes på förhand till p ≤ 0.05, tvåsidig prövning.  

Innan genomförandet av analyserna har datan initialt undersökts genom att granska           

scatterplots, histogram och Q-Q-plots. Datan från omvända frågor vändes. För förekomsten           
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av psykologisk trygghet och affektivt engagemang räknades varje deltagares medelvärde ut           

och kategoriserades som ett högt eller lågt värde enligt cut-off-värdena. 

Under de förberedande analyserna observerades det att poängfördelningen för varken          

psykologisk trygghet och affektivt engagemang var normalfördelad, utan dessa         

poängfördelningar hade en negativ skevhet i båda fallen (Shapiro Wilk W=0.881, p=<.001,            

resp. W=0.948, p=.001). En icke-parametrisk ansats antogs. Vid analys av sambandet mellan            

affektivt engagemang och psykologisk trygghet användes Spearmans rangkorrelation. För         

analysen av de demografiska faktorerna användes olika analysmetoder. För den kontinuerliga           

variabeln ålder användes även här Spearmans rangkorrelation, medan de kategoriska          

variablerna könsidentitet och arbetsroll analyserades med Mann-Whitney U-testning.        

Samtliga deltagare identifierade sig som antingen man eller kvinna och således antogs det i              

den här studien att variabeln könsidentitet var dikotom. Slutligen analyserades variablerna           

total anställningstid, tid i nuvarande roll och tid i nuvarande team med hjälp av              

Kruskal-Wallis envägs Anova. För signifikanta resultat genom Kruskal-Wallis Anova         

användes Dwass-Steel-Critchlow-Fligner (DSCF) parvis jämförelse för att identifiera var         

skillnaden fanns.  

Effektkoefficienten Spearman’s rho (p) delades upp, enligt Dancey och Reidy (2007),           

i noll 0, svag (-)0.1 till (-)0.3, måttlig (-)0.4 till (-)0.6, stark (-)0.7 till (-)0.9 och perfekt (-)1                  

korrelation. I enlighet med APA (2020) användes samma uppdelning vid tolkning av            

effektkoefficienten rank biserial correlation (rrb) från Mann Whitney-U-testet.        

Effektkoefficienten ε 2 användes för Kruskal-Wallis Anova och motsvarar enligt Vogt (2005)           

det justerade R 2-värdet. Denna undersökning analyserade inte mer än en variabel åt gången             

och följaktligen tolkades ε2 som andelen förklarad varians i kriterievariabeln. Enligt Cohens            

(1988) riktlinjer delades effekten in i liten andel förklarad varians (.01), måttlig andel             

förklarad varians (.09) och stor andel förklarad varians (=.25). 
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Etiska överväganden  

Deltagarna informerades kring samtliga etiska aspekter som var av relevans för           

studien, samt det övergripande syftet med undersökningen. Dessa etiska aspekter          

presenterades i enkätens informationsblad (se Appendix A) och för att deltaga krävdes det att              

den svarande tagit del av informationen och bekräftat sitt samtycke. Det poängterades att             

enkätundersökningen var anonym och att det endast var vi två studenter som kunde ta del av                

individuella svar, vilket förebyggde risken att deltagarens svar skulle granskas av           

arbetsgivaren. För att säkerställa anonymisering togs etiska överväganden i beaktning vid           

framtagandet av de demografiska frågorna och resultaten presenterades endast på gruppnivå.           

Vidare tydliggjordes det att enkätundersökningen var frivillig och att deltagarna när som helst             

kunde avbryta sitt deltagande utan att dennes svar sparades. Inga känsliga personuppgifter            

enligt Personuppgiftslagen (1998:204) samlades in. 

Resultat 

Förekomst och fördelning av psykologisk trygghet och affektivt engagemang 

Deskriptiva data för psykologisk trygghet och affektivt engagemang redovisas i tabell           

2. Resultaten visar att de allra flesta deltagare rapporterade ett högt psykologisk engagemang             

och cirka två tredjedelar rapporterade ett högt affektiv engagemang. 

 
Tabell 2. Deskriptiva data för psykologisk trygghet och affektivt engagemang samt fördelning            
mellan höga och låga nivåer av variablerna i urvalet. 

1 Låg psykologisk trygghet = 0-4.999, hög psykologisk trygghet = 5-7 
2 Lågt affektivt engagemang = 0-4.999, högt affektivt engagemang = 5-7 
 
Sambandsanalyser 

En Spearman rangkorrelationsanalys visade att på en signifikant positiv korrelation          

mellan affektivt engagemang och psykologisk trygghet (Spearmans´s rho 0.24, p=0.024). 
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 N Median Q1 Q3 Min. Max. %-Hög %-Låg 

Psykologisk trygghet1  91 6.3 5.7 6.7 3.1 7 90.1 8.9 

Affektivt engagemang2 91 5.5 4.6 6.2 2.2 7 65.9 34.1 



Genom rangkorrelationsanalys identifierades en signifikant positiv korrelation mellan        

ålder och psykologisk trygghet (Spearman´s rho=0.27, p=0.009). Vidare vid en          

korrelationsanalys identifierades en signifikant positiv korrelation mellan ålder och affektivt          

engagemang (Spearman´s rho=0.37, p=<.001).  

Resultatet från Mann–Whitney U-testning visade att det inte fanns någon signifikant           

skillnad i upplevd psykologisk trygghet bland deltagare från olika arbetsroller eller mellan de             

två grupperna män och kvinnor. Mann-Whitney U-testning visade även att det inte fanns             

något signifikant samband mellan män och kvinnor sett till affektivt engagemang. Däremot            

identifierade Mann Whitney-U-testet en signifikant skillnad i affektivt engagemang mellan          

arbetsrollerna chefer och medarbetare (U=233, p<.001). Effektstorleken (rrb) uppmättes till          

0.591 och medianvärdet i AE för kategorin chef var 1.33 poäng högre än för kategorin               

medarbetare. 

Ett Kruskal Wallis Anova test användes för analysen av både PT och AE. Testet              

visade på ett signifikant samband mellan psykologisk trygghet och anställningstid i           

nuvarande roll (χ2(2)=6.51, p=0.039, ε 2 = 0.072). Parvisa post-hoc test visade att individer             

som hade varit anställda mindre än fem år rapporterade lägre psykologisk trygghet än             

individer som hade varit anställda mellan >5 till 10 år (Tabell 3). Det fanns inga andra                

parvisa skillnader. Kruskal-Wallis Anova test visade inget signifikant resultat mellan          

psykologisk trygghet och total anställningstid (χ2(2)=2.90, p=0.234) eller mellan psykologisk          

trygghet och anställningstid i nuvarande team (χ2(2)=5.821, p=0.054). Deskriptiv statistik för           

variablerna PT respektive AE redovisas i Tabell 3, där medianvärdena (“Mdn”) samt den             

första och tredje kvartilen (“25:e” respektive “75:e”) finns representerade. 
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Tabell 3. Deskriptiv statistik för psykologisk trygghet (PT) och affektivt engagemang (AE)            
utifrån total anställningstid, tid i nuvarande roll och tid i nuvarande team. 

*DSCF parvis jämförelse visade signifikant skillnad mellan 0-5 år och  >5-10år (W=3.49, p=0.036) 
 

Vid analys av AE visade Kruskal-Wallis Anova inget signifikant resultat mellan           

varken affektivt engagemang och total anställningstid (χ2(2)=5.52, p=0.063), mellan affektivt          

engagemang och tid i nuvarande roll (χ2(2)=0.829, p=0.661) eller mellan affektivt           

engagemang och tid i nuvarande team  (χ2(2)=0.944, p=0.624).  

Diskussion 

Förekomsten och fördelningen av psykologisk trygghet  

Förekomsten av psykologisk trygghet bland kontorsanställd personal som arbetar i          

team på enheten RNA kartlades och visade att 90.1% av deltagarna upplevde en hög              

psykologisk trygghet. Sett till kön-, ålder- och arbetsrollsfördelning var vårt urval till stor             

grad representativt för hela affärsenheten och således kan RNA i stort förväntas ha en hög               

grad av psykologisk trygghet. Svaren var inte normalfördelade och på den sjugradiga skalan             

så visade den 75:e percentilen av svaranden (6.71) att en stor andel deltagare gav högsta               

möjliga svar, vilket kan indikera på en takeffekt till viss grad. Utifrån ett             

arbetsgivarperspektiv så bör detta resultat ses som positivt, då slutsatser från tidigare            
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 0-5 år  >5-10 år  >10 år Kruskal
-Wallis 

 Mdn 25:e 75:e  Mdn 25:e 75:e  Mdn 25:e 75:e p-värde 

PT             

Total anställningstid 6.1 5.7 6.3  6.3 6.0 6.9  6.3 5.7 6.9 0.234 

Tid i nuvarande roll 6.0 5.6 6.4  6.6 6.4 6.8  6.3 5.8 6.9 0.039* 

Tid i nuvarande team 6.1 5.7 6.4  6.6 6.3 6.9  6.2 5.5 6.6 0.054 

AE             

Total anställningstid 5.1 3.7 6.0  5.0 3.8 6.0  5.6 5.0 6.5 0.063 

Tid i nuvarande roll 5.5 4.7 6.2  5.0 4.2 5.9  5.5 4.8 6.1 0.661 

Tid i nuvarande team 5.4 4.5 6.1  5.5 4.8 6.0  6.1 4.8 6.54 0.624 



forskning kan indikera att detta urval av deltagare således vågar diskutera misstag,            

experimentera, och söka feedback på arbetsplatsen (Edmondson, 1999). Det höga resultatet           

innebär med stor sannolikhet även att majoriteten av den undersökta personalen på RNA             

uppvisar beteenden som att uttrycka sig kunskapsmässigt och känslomässigt i arbetsmiljöer           

istället för att dra sig tillbaka och försvara sin ställning. Vidare innebär även det höga               

resultatet att den undersökta personalen på RNA sannolikt känner sig trygga i relation till              

sina kollegor (Edmondson & Lei, 2014). Kartläggning av psykologisk trygghet har inte gjorts             

i stor grad i tidigare forskning, framför allt inte i en svensk kontext, med undantag för                

Grumert och Frennby (2018). Deras studie visade på en hög grad (81%) av psykologisk              

trygghet bland målgruppen räddningstjänstpersonal, vars höga grad av PT är jämförbar med            

den här studiens resultat från kontorsanställda. Genom att kartlägga fler organisationer i            

Sverige, så skulle framtida forskning kunna klargöra ifall fördelningarna av PT i dessa             

studier hör till det normala eller inte. 

Förekomsten och fördelningen av affektivt engagemang 

Resultatet visade att majoriteten (65.93%) av deltagarna vid affärsenheten upplevde          

en hög grad av affektivt engagemang. Vad som ligger bakom den höga graden av affektivt               

engagemang är svårt att påvisa, men utifrån tidigare forskning (Meyer et al., 2002) så kan det                

eventuellt bero på en hög, allmän arbetstillfredsställelse och tydliga arbetsroller bland dem            

anställda. Vad resultatet sannolikt betyder för denna del av organisationen är att majoriteten             

av personalen upplever hög arbetstillfredsställelse och visar på en hög arbetsprestation, sett            

till bedömning från chefer (Meyer et al., 2002). Samtidigt som detta resultat ger en inblick i                

hur nivåerna av AE kan arta sig på ett svenskt företag, så skulle vidare kartläggning av AE                 

bland andra organisationer möjliggöra jämförelser och en bredare förståelse för hur           

fördelningen av AE ser ut bland olika branscher i Sverige. 
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Samvariation mellan psykologisk trygghet och affektivt engagemang  

Resultatet från den här studien visar på en svag, positiv korrelation mellan            

psykologisk trygghet och affektivt engagemang. Tidigare forskning har undersökt begreppet          

engagemang i stort (May et al., 2004; Chughtai & Buckley, 2013). Denna forskning visade              

att psykologisk trygghet samvarierar med anställdas hängivenhet och generella engagemang i           

sitt arbete. Detta kan vara en potentiell förklaring till denna studies resultat, eftersom             

medarbetarengagemang och organisatoriskt engagemang kan tänkas ha mycket gemensamt.         

Den förklaringen stärks av Ulusoy et al. (2016), vars studie visade på att psykologisk              

trygghet var kopplat till planer på att stanna kvar på arbetsplatsen hos turkiska immigranter i               

Tyskland. Den här undersökningen bidrar till ny kunskap genom att specifikt bekräfta            

samvariationen mellan psykologisk trygghet och affektivt engagemang. Studien        

kontextualiserar även hur sambandet kommer till uttryck i en svensk kontext bland            

kontorsanställda som arbetar i team. 

Sambandet med demografiska faktorer 

Inom denna studiens kontext visar resultatet på en samvariation mellan psykologisk           

trygghet, affektivt engagemang och flera demografiska faktorer.  

Ålder. Resultatet från studien visar att deltagarnas ålder hade en svag, positiv            

korrelation med psykologisk trygghet. Detta resultat är i kontrast till tidigare forskning, där             

ålder inte har påvisats samvariera med psykologisk trygghet (Edmondson & Mogelof, 2004;            

Grumert & Frennby, 2018). Enligt Edmondson (2005, 2018) upplevs psykologisk trygghet på            

gruppnivå och det finns i stort sett inga demografiska variabler som föregår psykologisk             

trygghet, vilket gör denna studies resultat svårt att tolka.  

Vidare visar vår studies resultat att deltagarnas ålder har en positiv, måttlig            

korrelation med affektivt engagemang. Tidigare forskning visar på att korrelationen mellan           

affektivt engagemang och ålder är generellt låg (Meyer et al., 2002). Däremot kan detta              
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resultat eventuellt förklaras av att högre ålder med stor sannolikhet ligger i linje med personer               

som arbetat under en längre tid på ett företag. Tidigare forskning styrker att de personer med                

högt engagemang ofta har längre anställningstid, där deltagarnas anställningstid uppvisar en           

svag, positiv korrelation med affektivt engagemang (Meyer et al., 2002).  

Könsidentitet och arbetsroll. Resultatet från studien visar på att det inte fanns något             

signifikant samband mellan psykologisk trygghet, olika arbetsroller eller huruvida deltagarna          

var män eller kvinnor. Bland den här studiens deltagare fanns det fanns stora skillnader i               

fördelningen av både kön och arbetsroller. Därför finns det en risk att den här studiens               

resultat kan vara missvisande. Resultatet i sig bekräftar tidigare forskning, som pekar på att              

det finns fåtal individuella faktorer som samvarierar med psykologisk trygghet (Edmondson           

& Mogelof, 2004). Grumert och Frennbys studie (2018) visade på antal arbetstimmar på en              

svag, positiv korrelation med psykologisk trygghet, men att inga andra demografiska faktorer            

hade någon signifikant samverkan. Vidare visade Edmondson (2018) på att psykologisk           

trygghet är något upplevs som på gruppnivå då medlemmar i ett team ofta har en liknande                

uppfattning gällande relationerna inom gruppen är psykologiskt trygga eller inte. Således är            

psykologisk trygghet inte något som kan härledas till varken vilken yrkesroll en person har              

eller huruvida denne identifierar sig som man eller kvinna. 

Resultatet visade inte på något samband mellan AE och variabeln könsidentitet inom            

denna studies urval. Detta bekräftar tidigare forskning av Meyer et. al. (2002) som visade att               

variabler såsom kön och ålder generellt hade en låg korrelation med affektivt engagemang.             

Däremot visade denna studie på ett signifikant, måttligt starkt samband mellan AE och             

variabeln arbetsroll, där cheferna i vår studie uppvisade högre affektivt engagemang jämfört            

med medarbetarna. Den tidigare forskningen bekräftar inte detta samband, men den kan            

erbjuda en eventuell förklaring. Möjligtvis kan sambandet grundas i att AE är negativt             

korrelerat med external locus of control (Meyer et. al., 2002). Det kan diskuteras att arbetet               
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som chef medför en hög grad av ansvar, jämfört med mer underordnade roller, och att               

personer med liten external locus of control oftare befordras till chefsroller. Oavsett den             

bakomliggande anledningen, så skulle en lägre grad av external locus of control hos chefer,              

jämfört med medarbetare, potentiellt kunna förklara den högre graden av affektivt           

engagemang.  

Total anställningstid, tid i nuvarande roll och tid i nuvarande team. Resultatet i             

kontexten av denna studie visar på att det fanns en signifikant skillnad i psykologisk trygghet               

utifrån anställningstiden i nuvarande roll, där sambandet förklarade en liten del av variansen.             

Den parvisa jämförelsen visade att PT var lägre hos dem som arbetat i nuvarande roll 0-5 år                 

jämfört med de som haft samma tjänst i mer än 5 år upp till 10 år, men att PT återigen var                     

lägre bland deltagarna som varit anställda i sin roll i mer än 10 år. Detta mönster ansågs i den                   

här studien vara svårtolkat på grund av motsägande, tidigare forskning (Kahn, 1990). En             

potentiell förklaring skulle kunna vara att svenskt företagsklimat upplevs som psykologiskt           

tryggt framför allt av de som varit anställda i några år. I studien från Kahns (1990) påvisades                 

det att det finns förklaringar till psykologisk trygghet, men dessa variabler inte inkluderar             

anställningstid. Istället förklarades psykologisk trygghet av interpersonella relationer,        

organisationens normer och olika ledarstilar. Detta kan vara anledningen till att det inte fanns              

något signifikant samband varken mellan psykologisk trygghet och tid i nuvarande team eller             

psykologisk trygghet och total anställningstid.  

Studien visade att det inte fanns någon signifikant skillnad i deltagarnas AE utifrån             

deras tid i nuvarande roll, tid i nuvarande team eller totala anställningstid. Sambandet mellan              

AE och total anställningstid närmade sig däremot en signifikant nivå. Att en signifikant             

skillnad i deltagarnas AE utifrån total anställningstid inte uppnåddes är i kontrast till tidigare              

forskning. Meyer (2002) har tidigare påvisat att det finns en svag, positiv korrelation mellan              

AE och total anställningstid. Denna forskning, samt det faktum att total anställningstid i vår              
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studie närmade sig signifikans, skulle kunna förklaras på ett logiskt sätt. Anställda som har              

högt affektivt engagemang och en stark vilja att stanna kan i organisationen kan antas vara de                

som med tiden kommer att ha längst anställningstid; omvänt så kan det antas att de som varit                 

anställda längst är de med en hög grad av affektivt engagemang gentemot organisationen. Att              

det inte finns en signifikant skillnad i deltagarnas AE utifrån deras tid i nuvarande roll och tid                 

i nuvarande team bekräftas i metastudien av Meyer (2002), där inget sådant samband             

identifierades. 

Styrkor och begränsningar 

Urval. RNA valdes som urval med förhoppningen att kunna generalisera resultatet till            

resten av organisationen och möjligen också kontorsanställda från andra organisationer i           

Sverige. Avgränsningen till endast en affärsenhet gjordes med bakgrund i att urvalet i detta              

hänseende var en resursfråga, där det inte fanns möjlighet att undersöka hela organisationen.             

Det kan diskuteras att ett randomiserat urval från alla avdelningar på organisationen hade             

möjliggjort en större generalisering, alternativt ett annorlunda resultat, jämfört med vårt           

strategiskt valda stickprov från endast en avdelning. En faktor som talar för den             

metodologiska styrkan i den här studiens stickprov är att majoriteten (N=91, 53.8%) av de              

potentiella deltagarna svarade på enkäten. Även om den här undersökningen hade ett bortfall             

på 46.2%, samt ett deltagarantal som gör det svårt att generalisera till all kontorspersonal i               

Sverige, så innebar ålder-, kön- och arbetsrollsfördelningen att stickprovet åtminstone var           

representativt för hela affärsenheten. 

Design. Den kvantitativa surveymetoden är en av styrkorna med den här studien,            

eftersom det gjorde det möjligt att samla in svar från en stor mängd deltagare. För att kunna                 

samla in en tillräckligt stor datamängd under en begränsad tidsåtgång så utformades            

undersökningen som en tvärsnittsstudie. Att datan är insamlad från ett och samma tillfälle             

begränsar vår studies interna validitet eftersom det inte går att dra några kausala slutsatser.              
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Tvärsnittsdesignen är samtidigt tillräcklig för att kunna besvara frågeställningarna som          

ställdes och resultatet visar på (eller brist på) korrelationer, samt skillnader mellan deltagarna             

i vårt urval. Kvalitativ metodologi såsom intervjuer övervägdes som ett komplement, men            

valdes i slutändan bort. Beslutet att fokusera på kvantitativ metodologi grundades dels i att              

det fanns begränsat med tid till förfogande, samt även på grund av att rik, kvalitativ data inte                 

ansågs som nödvändigt för att kunna besvara frågeställningarna.  

Operationalisering och instrument. En styrka med studien är att både psykologisk           

trygghet och affektivt engagemang är etablerade konstrukt som har undersökts i flertalet            

studier (Allen & Meyer, 1996; Edmondson & Lei 2014). En annan styrka med denna studie               

är att översättningen av Edmondsons Team Psychological Safety Survey från Grumert och            

Fremby (2018) har påvisat en tillfredsställande reliabilitet. Detta bekräftas i vår enkät, där             

datan har ett Cronbachs alpha-värde på α =0.782. Bytet av ordet “arbetslag” till “team” är en               

modifiering av översättningen och matchar bättre hur deltagarna i vårt urval refererar till             

varandra, men är kanske inte lika förståeligt för anställda vid organisationer som använder             

andra termer. Begreppet psykologisk trygghet har ett engelskt ursprung och vid den här             

studiens tillfälle har begreppet enbart undersökts i en svensk kontext av Grumert och Fremby              

(2018). För att kunna påvisa hög reliabilitet hos den översatta versionen av enkäten krävs              

således longitudinella studier. 

Enkäten Affective Commitment Scale används i denna studie med anledning av att            

skalan är en validerad metod för att mäta affektivt engagemang (Allen & Meyer, 2004). Det               

kan antas att kulturella skillnader och tolkningar tillkommer vid användningen av den            

översatta versionen från Olofsson och Brage (2014). Översättningen har samtidigt en hög            

Cronbach’s alpha och användningen av en översättning var nödvändigt för att anpassa            

enkäten efter målpopulationen i en svensk kontext. Modifieringen av enkäten, i form av att              

byta “min organisation” till “E.ON”, är ingen begränsning i validitet enligt skaparna av             
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enkäten (Allen & Meyer, 2004), utan uppmanas snarare för att underlätta förståelsen av             

frågorna. I studien uppnådde AE-enkäten ett tillfredsställande Cronbachs alpha-värde         

(α =0.865), vilket tyder på att frågorna var enhetligt ställda.  

Etik. Studien innefattar flera etiska aspekter eftersom undersökningen rör anställdas          

attityd till sin arbetsgivare. Enkäten är utformad för att bibehålla anonymisering, så att             

enskilda individer inte kan identifieras. Det lades ett särskilt stor vikt vid bibehållning av              

anonymisering eftersom faktorer som psykologisk trygghet och affektivt engagemang mättes          

hos anställda på ett företag. Om en deltagare känner att enkäten inte går att svara på anonymt                 

är det sannolikt att deltagaren inte svarar sanningsenligt utan istället svarar utefter social             

önskvärdhet. Av samma anledning är total anställningstid, tid i nuvarande roll och tid i              

nuvarande team är inte kontinuerliga variabler med hela år, utan är istället kategoriska             

variabler som grupperar deltagarna. Detta var en styrka utifrån en etisk synvinkel. För att              

balansera riskerna med undersökningen har deltagandet i studien varit informerat och           

frivilligt. Deltagarna har getts möjligheten att kontakta oss som utfärdat studien vid frågor.  

Dataanalys och tolkning av resultat. Enligt Manderscheid (1965) bestämdes         

signifikansnivån utifrån de potentiella riskerna associerade med Typ 1 respektive Typ 2-fel.            

Den största risken med att anta signifikansnivån .05 istället för .01 var att ett samband skulle                

konstateras trots att det inte fanns något. Denna risk ansågs lindrig och därför valdes .05 som                

signifikansnivå.  

Att datan för AE och PT inte är normalfördelad innebär en begränsad möjlighet att              

tolka resultatet utifrån konventionell dataanalys. Denna studiens icke-parametriska analyser         

kringgår denna begränsning. Skevt fördelad data är inte en svaghet för varken Spearmans             

rangkorrelation, Mann-Whitney U eller Kruskal-Wallis Anova, eftersom dessa test         

rangordnar svaren istället för att anta liknande varians.  
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Det finns en begränsning i att variablerna total anställningstid, tid i nuvarande roll och              

tid i nuvarande roll är kategoriska variabler som grupperar deltagarna. Dataanalysen för dessa             

variabler kan endast identifiera skillnader mellan grupper och går miste om nyanser i             

resultatet som korrelationsanalyser hade kunnat ge. Dessutom delades datan för variablerna           

PT och AE upp i nivåerna “Hög” och “Låg”. Denna uppdelning är teoretisk och i brist på en                  

bredare kartläggning av andra organisationer så är det svårt att påvisa vad som faktiskt är               

höga, respektive låga, nivåer av psykologisk trygghet och affektivt engagemang. Det           

begränsade antalet referensstudier, utifrån den här studiens instrument och cut-off-värden,          

begränsar möjligheten att jämföra resultatet med andra brancher eller kontorsarbetare vid           

andra organisationer.  

Samtidigt som resultatet är representativt för affärsenheten, så bör generaliseringar          

kopplade till dem påvisade samvariationerna göras med försiktighet på grund av den ojämna             

könsfördelningen och studiens design. 

Praktiska implikationer 

För att kunna förbättra dynamiken bland grupper är det viktigt att förstå variablerna             

som ligger till grund för det. Då denna studie visar på ett svag positiv samvariation mellan                

psykologisk trygghet och affektivt engagemang, så är en praktisk implikation av studien att             

den ger organisationer som anställer kontorspersonal en ökad insikt i vad som kan ligga              

bakom organisatoriskt engagemang och psykologisk trygghet. En minskad nivå av affektivt           

engagemang skulle kunna resultera i, eller vara ett resultat av, en lägre grad av psykologisk               

trygghet. Att höja nivåerna av psykologisk trygghet och affektivt engagemang bör ses som             

önskvärt av organisationer, då faktorerna tillsammans korrelerar med utfall såsom ökad           

arbetsprestation, lägre personalomsättning och högre arbetstillfredsställelse (Edmondson &        

Lei, 2014; Meyer et al., 2002). Slutligen innebär resultatet även att affärsenheten i den här               

studien bör fortsätta arbeta med sina team på liknande sätt som de har gjort vid den aktuella                 
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studiens mättillfälle, eftersom resultatet indikerar på höga värden av både psykologisk           

trygghet och affektivt engagemang. Med anledning av att data enbart inhämtats vid ett             

mättillfälle ska denna tolkning beaktas med försiktighet.  

Framtida forskning 

Studier som avser att undersöka sambandet mellan psykologisk trygghet och          

organisatoriskt engagemang kan bidra med ökad kunskap genom att välja en longitudinell            

design; detta gör det möjligt att fastställa ett kausalsamband mellan variablerna. Genom att             

kartlägga nivåerna av psykologisk trygghet och affektivt engagemang bland fler          

organisationer, så skulle framtida forskning även kunna bidra med meningsfull data såsom            

medelvärden, avvikelser och distributioner för respektive variabel. Således skulle vidare          

forskning kunna konkretisera en optimal nivå för vad som kan betraktas vara hög respektive              

låg nivå av psykologisk trygghet samt affektivt engagemang. Vidare så finns det kunskap att              

hämta kopplat till demografiska variablers samvariation med psykologisk trygghet och          

affektivt engagemang. Att exempelvis chefer rapporterade högre nivåer av AE än           

medarbetare kan ha en bakomliggande förklaring och således finns det grund till att             

undersöka detta vidare. Vid studiens utformande finns det ett begränsat antal studier som             

studerar psykologisk trygghet och affektivt engagemang i svensk kontext. I syfte att kunna             

validera resultatet i den aktuella studien krävs mer forskning som undersöker en motsvarande             

målpopulation i en svensk kontext, eftersom urvalsgruppen i denna studie är relativt            

outforskad.  

Slutsats 

Den här studien avsåg att kartlägga förekomsten och fördelningen av psykologisk           

trygghet och affektivt engagemang bland kontorsanställda som arbetar i team. Vidare var            

målet att undersöka hur dessa variabler samvarierar med varandra, samt gentemot           

demografiska variabler. Undersökningen påvisade att majoriteten av deltagarna rapporterade         
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höga nivåer av både psykologisk trygghet och affektivt engagemang. En bredare kartläggning            

av fler organisationer och branscher skulle i framtiden möjliggöra tolkningar kring vad som             

är optimala nivåer av psykologisk trygghet och affektivt engagemang, samt hur olika            

branscher skiljer sig åt. Den positiva korrelationen som påvisades mellan psykologisk           

trygghet och affektivt engagemang bekräftade tidigare forskning och samtidigt som den           

kausala korrelationen behöver undersökas, så indikerar resultatet på att olika utfall går hand i              

hand när det kommer till gruppdynamik och anställdas upplevelse av sitt arbete. Att             

psykologisk trygghet och affektivt engagemang samvarierade med flera demografiska         

variabler motsäger till viss grad tidigare forskning och att undersöka detta vidare skulle bidra              

med ytterligare kunskap. Framtida frågeställningar skulle kunna undersöka huruvida chefer          

rapporterar högre engagemang än medarbetare inom andra branscher, eller ifall det finns fler             

demografiska faktorer som samvarierar med affektivt engagemang och psykologisk trygghet.  
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Appendix A - Enkät 

Hej, 
 
Vi är två personalvetarstudenter vid Lunds universitet som heter Hugo Henfeld och Tobias 
Johansson. Som en del av vår utbildning skriver vi just nu vår C-uppsats. I vårt arbete vill vi 
undersöka gruppdynamiken hos E.ON och hur ni som är anställda på Regionnätsaffärer 
upplever ert arbete. Syftet med undersökningen är att kartlägga, samt hitta eventuella 
mönster, kring hur E.ONs anställda ser på sina roller och på sin arbetssituation som helhet.  
 
Vår studie möjliggörs av dig som deltar, samt vårt samarbete med E.ONs HR-avdelning som 
hjälper oss med att skicka ut enkäten. E.ONs förhoppning med studien, utifrån sin roll som 
arbetsgivare, är att vi som utför studien kan hitta övergripande mönster kring hur ni som 
anställda upplever ert arbete. E.ON hoppas att detta kan skapa möjligheter till positiv dialog 
och utveckling.  
 
Sammantaget så är syftet med studien att, genom en enkätundersökning, kartlägga och 
analysera hur arbetet upplevs av dig som anställd. Ditt deltagande är värdefullt! 
 
Dina svar kommer att registreras anonymt. När enkäten blivit besvarad går resultatet direkt 
till oss. Det är endast vi två studenter, samt vår handledare från universitetet, som kommer 
att ta del av individuella svar. I vår kontakt med E.ON kommer resultatet endast att 
presenteras på avdelningsnivå, så att enskilda deltagare inte kan identifieras. 
 
För att enkäten ska bli representativ är det viktigt att du svarar så ärligt som möjligt. Det finns 
inga svar som är rätt eller fel, utan försök istället att kryssa i det svar som bäst representerar 
vad du själv tycker. Enkätundersökningen är frivillig att besvara och du kan när som helst 
avbryta ditt deltagande. Ifall du lämnar enkäten eller väljer att inte svara på alla påståendena 
så kommer vi inte att inkludera dina svar.  
 
Enkäten tar bara fem minuter att besvara och du har möjlighet att delta fram tills onsdagen 
den 25/11. Har du några frågor gällande enkätens innehåll så får du gärna höra av dig till 
oss.  
 
Stort tack för din medverkan! 
 
Hugo Henfeld hu1185he-s@student.lu.se  
Tobias Johansson to3277jo-s@student.lu.se  
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1. Jag har tagit del av informationen ovan och ger mitt samtycke till att deltaga 
❏ Jag godkänner 

 
2. Könsidentitet 

❏ Man 
❏ Kvinna 
❏ Annat alternativ 
❏ Önskar ej att ange 

 
3. Ålder (Ange i hela år) 

_____ 
 

4. Vilken typ av roll har du idag? 
❏ Medarbetare 
❏ Chef (ex. gruppchef eller avdelningschef) 
❏ Önskar ej att ange 

 
5. Hur många år har du arbetat på E.ON, oavsett position? 

❏ 1 år eller mindre  
❏ Mer än 1 år upp till 3 år  
❏ Mer än 3 år upp till 5 år  
❏ Mer än 5 år upp till 10 år  
❏ Mer än 10 år upp till 15 år  
❏ Mer än 15 år upp till 20 år  
❏ Mer än 20 år 

 
6. Hur många år har du arbetat på E.ON i din nuvarande position?  

❏ 1 år eller mindre  
❏ Mer än 1 år upp till 3 år  
❏ Mer än 3 år upp till 5 år  
❏ Mer än 5 år upp till 10 år  
❏ Mer än 10 år upp till 15 år  
❏ Mer än 15 år upp till 20 år  
❏ Mer än 20 år 

 
7. Hur länge har du arbetat i ditt nuvarande team?  

❏ 1 år eller mindre  
❏ Mer än 1 år upp till 3 år  
❏ Mer än 3 år upp till 5 år  
❏ Mer än 5 år upp till 10 år  
❏ Mer än 10 år upp till 15 år  
❏ Mer än 15 år upp till 20 år  
❏ Mer än 20 år 
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8. Vilken är din nuvarande arbetsomfattning? 
❏ Heltid, 100 % 
❏ Deltid, 75-99% 
❏ Deltid, 50-74% 
❏ Deltid, 25-49% 
❏ Deltid, mindre än 25% 
❏ Annan omfattning 

 
9. Vilken avdelning tillhör du?  

❏ Affärsoptimering  
❏ Anläggningsförvaltning  
❏ Anläggningsoptimering  
❏ Projekt  
❏ Tillstånd & Rättigheter 

 
10. Angående ditt arbete i allmänhet. Hur tillfredsställd är du med ditt arbete som 

helhet, allt inräknat? 
❏ Mycket tillfredsställd 
❏ Tillfredsställd 
❏ Varken eller 
❏ Otillfredsställd 
❏ Mycket otillfredsställd 

 
11. Nedan följer en rad påståenden om dig och din arbetssituation på E.ON. Utgå 

ifrån det team du tillhör och människorna du brukar arbeta med.  
 

Edmondson’s Team Psychological Safety Survey (Edmondson, 1999) 
7-gradig ordinalskala för varje fråga 

1 Överensstämmer inte alls --- 7 Överensstämmer helt 
 
Om du begår ett misstag i ditt team hålls det ofta emot dig.  
 
Medlemmar i ditt team kan samtala om problem och svåra ämnen. 
 
Det händer att personer i ditt team utesluter andra för att de är annorlunda.  
 
Det är tryggt att ta risker i ditt team. 
 
Det är svårt att be andra medlemmar i ditt team om hjälp.  
 
I ditt team skulle ingen avsiktligt agera på ett sätt som underminerar dina ansträngningar 
 
Dina unika färdigheter och talanger värdesätts och tas till vara på när du arbetar med 
medlemmar i ditt team. 
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12. Nedan följer ett antal påståenden kring vad du tycker och tänker om ditt jobb 
som helhet. 

Affective Commitment Scale (Allen & Meyer, 2004) 
7-gradig ordinalskala för varje fråga 

1 Överensstämmer inte alls --- 7 Överensstämmer helt 
 

Jag skulle med glädje spendera resten av min karriär hos E.ON. 
 
Jag känner att E.ONs problem är mina problem.  
 
Jag känner inte en stark känsla av samhörighet med E.ON.  
 
Jag känner ingen känslomässig anknytning till E.ON.  
 
Jag känner mig inte som “en del av familjen” hos E.ON.  
  
E.ON betyder mycket för mig personligen. 
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