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Går det att mäta ett arbetsklimat med 17 items? 

- Validering av en ny klimatskala  

 

Inom organisationsklimatforskningen finns det tre (3) problemområden där flera 

författare menar att det råder förvirring gällande (1) i vad organisationsklimatet 

uppstår ur, (2) hur klimatbegreppet bör definieras, samt (3) vilken nivå 

klimatmätningar bör genomföras på. Studien syftar därför till att validera en ny 

klimatskala som består av 17 items. Klimatskalan som ska valideras är en 

utveckling av teorin Perceived Organizational Support (POS) som i sitt original 

är framtagen av Eisenberger et al. (1986). POS är en individ fokuserad skala som 

avser att mäta det ömsesidiga utbytet mellan den anställda och dennes 

organisation. Författarna har omarbetat POS och utvecklat den till en klimatskala 

i enligt Schneiders (1975) klimatteori och Glicks (1985) riktlinjer. För att 

validera POS-klimatskalan skulle den, i linje med tidigare forskning, uppvisa 

liknande samband som mellan POS och gruppeffektivitet, gruppkreativitet. 

arbetstillfredsställelse, organisatoriskt engagemang samt intentionen att lämna 

organisationen samt personlighetsfaktorer. För att undersöka dessa samband 

förfrågades flera företag i olika branscher om att delta i studien. Antal deltagare 

uppgick till 108 respondenter vars svar analyserades genom Pearsons 

korrelationanalys (r). Resultatet visar att POS-klimatskalan, efter sin 

omarbetning, har starka samband både med organisatoriskt viktiga utfall och 

personlighetsfaktorer. Studien antyder att Lewins (1951) fältteori fortsatt är 

relevant inom organisationsklimatforskningen.   

 

Nyckelord: Perceived organizational support, arbetsklimat, personlighet, 

arbetstrivsel  

 

 

Is it possible to measure organizational climate with 17 items? 

- A validation of a new climate scale 

 

In the field of organizational climate research there are three problematic areas 

of confusion regarding (1) what organization climate emerges from, (2) how the 

concept of climate should be defined, and (3) at which level of analysis climate 

measures should be conducted. This study thus aims to validate a new climate 

scale composed of 17 items. The climate scale to be validated is a development 

from the Perceived Organization Support theory (POS), originally developed by 

Eisenberger et al. (1986). POS is an individual-level scale which pertains to 

measure the reciprocal relationship between the employee and the organization. 

The authors have modified POS and developed it into a climate scale according 

to Schneider’s (1975) climate theory and guidelines from Glick (1985). To 

validate the POS-climate scale it should, in resonance with earlier research, show 

similar relationships as between POS and team effectiveness, team creativity, job 

satisfaction, organizational commitment, intention to leave as well, as personality 

traits. To examine these relationships several companies in different lines of 

businesses were asked to participate in the study. The number of participants 

totaled at 108, whose answers were analyzed in relation to important 

organizational outcomes and personality traits. Results shows that the POS-

climate scale, after being modified, has strong relationships with important 

organizational outcomes as well as with personality traits. The study suggests 



GÅR DET ATT MÄTA ETT ARBETSKLIMAT MED 17 ITEMS? 

3 
 

that Lewins (1951) field theory is still relevant for organizational climate 

research.  

 

Keywords:  Perceived organizational support, organizational climate, 

personality, job satisfaction 
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Organisationskultur och klimat är två begrepp som, inom företagsvärlden, har blivit trendord inom 

management- och ledarskapsområdet då båda fenomenen anses vara vitala för en organisations 

framgång, i synnerhet inom organisationsförändring (Alvesson, 2010; Burke, 2011). Både kultur 

och klimat fokuserar på den organisatoriska kontexten och inte på den enskilda individen 

(Schneider, Ehrhart, & Macey, 2013). Trots närmare 60 års forskning så råder det dock fortfarande 

oenighet kring definitionen av de två konstrukten, hur de hänger ihop, skiljer sig åt och hur de ska 

mätas (Denison, 1996; James et al., 2008). 

         Pettigrew (1979) väckte under 1980-talet intresset för organisationskultur inom forskningen, 

men då konsensus om en definition saknades blev området snabbt problematiskt. Flera författare 

(Alvesson, 2010; Alvesson & Berg, 1992; Detert, Schroeder, & Mauriel, 2000) menar att det finns 

en stor variation av definitionen och konnotationen av organisationskultur där Kroeber och 

Kluchholn (1952) i Detert et al. (2000) hittade över 150 olika definitioner. Schein (2010) och 

Schneider och Barbera (2014) menar att den begreppsförvirring som rådde inom forskningen av 

organisationskultur både medförde en oklarhet om vad kultur är och att det ofta blandas ihop med 

det separata, men närliggande, begreppet klimat. Andra forskare, däribland Denison (1996), menar 

att kultur och klimat endast är olika tolkningar av samma fenomen. Vidare beskriver Schein (2010) 

hur kultur återkommande används lättvindigt inom företagsvärlden i syfte att påverka 

organisationsmedlemmarnas värderingar och normer, medan han argumenterar för att begreppet 

har en betydligt bredare och djupare betydelse. Schneider et al. (2013) sammanställde befintliga 

kulturdefinitioner i syfte att hitta gemensamma nämnare och menar att kultur är stabilt, delas av 

organisationens medlemmar, grundar sig i organisationens historia, skapar ordning samt överförs 

till nya medlemmar. Schein (2010) definierade organisationskultur som: 

 

         ”…a pattern of shared basic assumptions learned by an organization as it solved its 

problems of external adaptation and internal integration, which has worked well enough to be 

considered valid and, therefore, to be taught to new members as the correct way of perceive, 

think, and feel in relation to those problems.” (s. 18). 

 

         Törner (2010) beskriver organisationskultur kortfattat som ett socialt fenomen som 

underbyggs av organisationsmedlemmarnas gemensamma erfarenheter, vilket är närliggande 

definitionen från Schein, 2010). Schein konceptualiserar organisationskultur genom tre nivåer där 

den mest grundläggande nivån är basala antaganden vilket beskrivs som uppfattningar och 

värderingar som medlemmarna i organisationen tar för givet och som påverkar beteenden inom 

organisationen. Nivån över är de rationaliserade uppfattningarna, värderingarna och ideologierna 

som organisationen aktivt kommunicerar. Dessa menar Schein inte nödvändigtvis styr 

medlemmarnas beteenden då ideologier och uttalade värderingar inte alltid efterlevs bland 

organisationens medlemmar. Den högsta nivån består av organisationens artefakter som beskrivs 

som synliga ritualer och processer inom organisationen. Detta är den mest synliga nivån då den tar 

sig i uttryck i tydliga beteenden och handlingar som befäster och signalerar kulturen både internt 

och externt.  

         Utifrån denna konceptualisering argumenterar Schein (2010) för att klimatet inom 

organisationen är en artefakt av kulturen, vilket innebär att kultur och klimat hänger tätt ihop men 

bör betraktas som två separata konstrukt (Schein, 2010). Med denna beskrivning som utgångspunkt 

bör man alltså förstå kulturens innebörd för att kunna förstå klimatets betydelse för organisationen 

och dess medlemmar. Frågan som uppstår är om organisationsklimat går att mäta på ett 

tillfredsställande sätt? 
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Organisationsklimat 

 

Ett av de tidiga målen inom klimatforskning var att visa på samband med organisatoriska utfall 

(Schneider, Ehrhart, & Macey, 2010). Randhawa och Kaur (2014) fann i en metastudie signifikanta 

samband mellan organisationsklimat och arbetstillfredsställelse, organisatoriskt engagemang och 

intentionen att lämna organisationen. Andra studier har visat samband med säkerhetsbeteende 

(Zohar & Luria, 2005) och organisatorisk effektivitet (Riordan, Vanderberg, & Richardson, 2005) 

vilket visar att organisationsklimat har en praktisk betydelse för företag.  

         Organisationsklimat som konstrukt tenderar inte endast att blandas ihop med fenomenet 

organisationskultur utan kan även delas in i tre problemområden. Det första området är hur 

klimatbegreppet bör definieras för att skapa konsensus gällande klimat som fenomen (Schneider & 

Barbera, 2014). Det andra är på vilken nivå klimatundersökningar ska operationaliseras  (Glick; 

1985; Schneider, 1975; Schneider et al., 2010) och det tredje området är i vad organisationsklimatet 

som fenomen grundar sig (Schneider & Barbera, 2014). 

         I likhet med organisationskultur är organisationsklimat svårdefinierat där flera författare 

beskriver klimat på varierande sätt, dock med stora överlappningar (Schneider & Barbera, 2014; 

Ehrhart, Schneider, & Macey, 2014). Trots att flera författare (Carr, Schmidt, Ford, & DeShon, 

2003; Schneider & Barbera, 2014; Törner, 2010) definierar klimatet som gruppens gemensamt 

tolkade perceptioner råder det fortfarande delade meningar gällande på vilken nivå 

klimatundersökningar ska operationaliseras (Carr et al., 2003; James et al., 2008; Schneider, 1975; 

Schneider & Barbera, 2014; Schneider et al., 2013). Redan under 70-talet argumenterade Schneider 

för sin klimatteori och att mätningar av organisationsklimat bör operationaliseras på gruppnivå. De 

kritiska punkterna en forskare bör förhålla sig till menade Schneider var enkätfrågornas och 

studiens affektions-, abstraktions- samt analysnivå.  

         I och med teknikens utveckling har datoriseringen bidragit med mer avancerade statistiska 

analysmetoder, vilket gjort det möjligt för forskare att inrikta sig på att mäta individens 

perceptioner av sin organisation för att sedan aggregera dessa till gruppnivå, vilket sägs 

representera ett för gruppen gemensamt klimat (James et al., 2008). Flera författare (Ehrhart et al., 

2014; Glick, 1985; Schneider, 1975; Schneider et al., 2013) motsätter sig dock antagandet om att 

organisationsklimat går att mätas genom individernas enskilda uppfattningar och anser att det är 

metodologiskt felaktigt att dra slutsatser gällande organisationsklimatet baserat på aggregerad data 

av individfokuserade svar inom en arbetsgrupp. Enligt deras resonemang föreligger en stor skillnad 

mellan att ställa frågor riktat mot individens individuella uppfattning kontra individens tolkning av 

gruppens gemensamma uppfattningar. Glick (1985) menar att det, för forskaren, är vitalt att ställa 

tydliga frågor som uppmanar respondenten att ha ett observerande perspektiv mot sin organisation 

i kontrast till sin personliga situation för att kunna hävda att det är ett klimat som uppmäts (se 

Tabell 1).  

 

Tabell 1  

Skillnader mellan påståenden på olika operationaliseringsnivåer 

Nivå Exempel av påståenden  

Individ “I am encouraged to try new work methods.”  

Klimat “This organization encourages employees to try new work 

methods.” 

 

Not. Exempelfrågorna är hämtade ur Glick (1985). 

 

Det tredje området där forskningen delar sig är vad organisationsklimatet grundar sig i, eller 

vad det uppstår ifrån. Detta konceptualiserades redan på 1950-talet genom Lewins fältteori (1951) 
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som beskriver den interaktion som sker mellan individer och deras kontext. Schneider och Barbera 

(2014) menar att de delade meningarna som råder gäller huruvida organisationsklimatet (1) skapas 

av organisationens medlemmar, (2) uppstår ur organisationskontexten eller (3) är en interaktion 

dem emellan. Då flera författare (Carr et al., 2003; Schneider & Barbera, 2014; Törner, 2010) 

benämner organisationsklimat som gruppens gemensamt tolkade perceptioner är det svårt att 

klargöra om organisationsklimatet grundar sig i personerna eller i kontexten.  

 

 
 

 

         Lewin (1951) beskriver sin fältteori genom formeln B=f(PE) där ett beteende är en funktion 

av personen och den rådande situationen (se Figur 1). Det grundläggande antagandet i Lewins 

(1951) fältteori är att personer som kommunicerar med varandra skapar gemensamma 

uppfattningar och tolkningar av deras gemensamma situation. Lewin menar att klimat är en 

karaktärisering av framträdande miljöstimuli och är en viktig faktor för personens motivation och 

beteende. Även Schein (2010) menar att organisationsklimatet är gruppens delade känsla gällande 

arbetsmiljöns fysiska utformning och hur organisationen interagerar internt och med den externa 

miljön. Genom Lewins fältteori går det att argumentera för att organisationsklimatet inte endast 

uppstår bland organisationens medlemmar eller endast ur organisationskontexten utan är ett 

fenomen som skapas i interaktionen dem emellan.  

         En teori som syftar till att kartlägga just förhållandet mellan organisationskontexten och dess 

medlemmar som på senare år fått ett växande forskningsunderlag är Perceived Organizational 

Support (POS) (Eisenberger, Huntington, Hutchison, & Sowa, 1986). Eisenberger et al. (1986) 

definierar POS som individens uppfattning gällande i vilken utsträckning organisationen 

värdesätter den anställdes bidrag till dess framgång och hur organisationens förmår ta hand om sin 

personal. POS är en individfokuserad skala som avser att mäta i vilken grad den enskilda 

medarbetaren upplever att organisationen värdesätter dennes bidrag, välmående och 

tillfredsställelse av socioemotionella behov via ett ömsesidigt utbyte mellan organisationen och 

dess medarbetare (Eisenberger et al., 1986; Eisenberger, Armeli, Rexwinkel, Lynch, & Rhoades, 

2001). POS utgörs av 36 items i formuläret Survey of Perceived Organizational Support (SPOS) 

där individens individuella perceptioner är centrala. Ett exempel på påstående är: “The organization 

values my contribution to its well-being”, vilket skattas enligt en 7-gradig Likertskala från 1 

(strongly disagree) till 7 (strongly agree). 

 

Antecedenter och konsekvenser av POS 
 

POS har visat sig ha samband med fundamentalt betydelsefulla aspekter inom organisationer 

genom flertalet metastudier. Enligt Rhoades och Eisenberger (2002), Kurtessis et al. (2015), 

Zhong, Wayne och Liden (2015) och Kim, Eisenberger och Baik (2016) har demografiska 

antecedenter till POS visat sig ha svaga samband, där ibland kön, ålder och anställningslängd. Till 

Figur 1. Visualisering av Lewins (1951) fältteori. 
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skillnad från demografiska faktorer har Rhoades och Eisenberger (2002) funnit samband med 

personlighetsfaktorerna negativ affektivitet (r = -.43) och positiv affektivitet (r = .41). Anglim och 

Grant (2014) beskriver negativ och positiv affektivitet som två separata skalor som mäter en 

persons känslomässiga välbefinnande och har visat sig ha samband med femfaktorsmodellen över 

personlighet. De personlighetsdragen i femfaktorsmodellen som har visat sig ha starkast positiva 

samband med positiv affektivitet är utåtriktning, samvetsgrannhet, och vänlighet. Det 

personlighetsdrag som uppvisat starkast samband med negativ affektivitet är neuroticism.  

         Gällande konsekvenser av POS har flera metastudier (Kurtessis et al., 2015; Rhoades & 

Eisenberger, 2002; Riggle, Edmondson, & Hansen, 2009) visat på samband (genomsnittlig 

korrelations koefficient som effektstorleksmått inom parentes) mellan POS och 

arbetstillfredsställelse (r = .63), organisatoriskt engagemang (r = .65), intentionen att lämna 

organisationen (r = -.50) och prestation (r = .22). Även Kim et al. (2016) fann att POS och 

organisatoriskt engagemang korrelerade med r = .71. POS har även visat sig ha samband med 

gruppkreativitet där Jin och Zhong (2014) rapporterade effektstorleken r = .52.  

         Utöver kontext- och personbundna samband med POS visade Eisenberger et al. (1986) att 

SPOS hade en hög laddning på en huvudfaktor, vilket har lett till att skalan betraktas som 

endimensionell. Eisenberger et al. nämner inte ordet “klimat”, men drog slutsatsen av studien att 

resultaten indikerar att anställda utvecklar en global, eller gemensam, uppfattning om 

organisationens stöd och värderande av deras arbetsinsatser, vilket deras faktoranalys tyder på.  

         I enlighet med Glick (1985), Schneider (1975), Schneider och Barbera (2014) bör POS, om 

det ska fånga ett organisationsklimat, operationaliseras så att respondenterna inte uttalar sig om 

individuella förhållanden utan om sådana som är socialt delade.          

  

Syfte och frågeställningar 

 

Studien syftar till att validera den nya POS-klimatskalan som översattes av författarna till svenska 

och är baserad på de 17 items ur SPOS som uppvisat högst faktorladdning i Eisenberger et al. 

(1986). För att POS-klimatskalan ska vara valid efter sin modifiering i enlighet med Schneiders 

(1975) och Glicks (1985) riktlinjer ska den, i linje med tidigare forskning, uppvisa liknande 

samband som mellan POS och gruppeffektivitet, gruppkreativitet. arbetstillfredsställelse, 

organisatoriskt engagemang samt intentionen att lämna organisationen. För att validera den nya 

POS-klimatskalan ställs följande hypoteser:  

 

Hypotes 1: POS-klimat har ett positivt samband med arbetstillfredsställelse. 

 

Hypotes 2: POS-klimat har ett positivt samband med organisatoriskt engagemang. 

 

Hypotes 3: POS-klimat har ett negativt samband med intentionen att lämna 

organisationen. 

 

Hypotes 4: POS-klimat har ett positivt samband med gruppkreativitet. 

 

Hypotes 5: POS-klimat har inget samband med kön, ålder och anställningslängd.  
 

Då det råder delade meningar inom organisationsklimatforskningen gällande om klimatet grundar 

sig i personen eller situationen ställs följande fråga:  

 

 Frågeställning 1: Finns det ett samband mellan POS-klimat och personlighetsfaktorer?  
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Metod 
 

Instrument och utvecklingen av POS-KLIMAT 

 

POS-klimat är en vidareutveckling av Survey of Perceived Organizational Support (SPOS) som är 

framtaget och utvecklat av Eisenberger et al. (1986). Instrumentet, i sin ursprungsform, syftar till 

att mäta individens uppfattning av hur väl organisationen värderar dennes bidrag till 

organisationens framgång och i vilken utsträckning organisationen bryr sig om individens 

välbefinnande. SPOS består i sin helhet av 36 items där de 17 items med högst faktorladdning i 

Eisenberger et al. valdes ut för att ingå i vår POS-klimatskala. I Tabell 2 finns de utvalda 

påståendena som i sin ursprungsform skattas enligt en sjugradig Likertskala (1= Strongly Disagree, 

till 6= Strongly Agree). SPOS (36-items) har i Eisenberger et al. uppvisat en intern konsistens med 

ett Cronbachs α = .97.   
 

Tabell 2  

De utvalda 17 item ur SPOS som översatts och modifierats till POS-klimat 

Item Påstående  

1. Organisationen uppskattar de anställdas bidrag till dess framgång.  

2. Om organisationen kunde anställa personer med en lägre lön, för att 

ersätta anställda, så skulle den göra det. (R) 

 

3. Organisationen visar ingen uppskattning när de anställda gör extra 

ansträngningar. (R)  

 

4. Organisationen tar stor hänsyn till  vad som är viktigt för de anställda.  

5. Organisationen skulle strunta i eventuella klagomål från de anställda. (R)  

6. Organisationen bortser från vad som är bäst för de anställda när den tar 

beslut som påverkar de anställda. (R) 

 

7. De anställda kan få hjälp från organisationen när de har ett problem.  

8. Organisationen bryr sig verkligen om de anställdas välbefinnande.  

9. Organisationen är villig att göra ansträngningar för att hjälpa de anställda 

att utföra jobbet efter bästa förmåga. 

 

10. Även om de anställda gjorde bästa möjliga jobb skulle organisationen inte 

märka det. (R)  

 

11. Organisationen är villig att hjälpa de anställda när de anställda behöver 

något utöver det vanliga. 

 

12. Organisationen bryr sig om hur de anställda trivs på jobbet.  

13. Om organisationen får möjligheten skulle den utnyttja de anställda. (R)  

14. Organisationen visar de anställda väldigt lite omtanke. (R)  

15. Organisationen bryr sig om de anställdas åsikter.  

16. Organisationen visar stolthet över de anställdas prestationer i arbetet.  

17. Organisationen försöker göra de anställdas jobb så intressant som möjligt.  

Not. Det standardiserade Cronbachs alfavärdet för POS-klimatskalan (α) = .94. (R) visar att 

påståendet är reverserat i databearbetningen.   
 

         Vi modifierade de utvalda 17 items i enlighet med Schneiders (1975) klimatteori samt 

översatt påståendena till svenska genom back-translation. Proceduren började med att översätta 

påståendena till svenska med hänsyn till den kulturella innebörden. Efter detta skickades 

översättningen till en extern professionell översättare för återöversättning till svenska. Därefter 

gjordes mindre justeringar i den svenska översättningen. Det slutliga resultatet presenteras i Tabell 

2. Vi valde att använda oss av en sexstegs Likertsskala (1= Stämmer inte alls, till 6= Stämmer 

precis). Påståendena i Tabell 2 bedömdes av en mindre panel av testrespondenter som fick  
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muntliga instruktioner om att inte besvara frågorna utan endast läsa igenom POS-klimatskalans 

items för att ge feedback på frågornas formulering och tydlighet. Testpanelen bestod av 7 personer 

där tre stycken var kvinnor och fyra var män, och utgjordes av psykologistudenter samt närstående 

till författarna. Efter utvärderingen från testrespondenterna togs beslutet att inte modifiera eller 

exkludera några items ur skalan.  

         Den inledande delen av enkäten bestod av generella demografiska frågeställningar såsom 

respondentens ålder, kön och anställningslängd. Enkäten bestod därefter av fyra delar där den första 

delen inleddes med instruktioner för att sätta respondenten i ett observerande perspektiv över sin 

arbetsplats för att kunna avläsa ett gemensamt synsätt i arbetsgruppen. 

         För att validera POS-klimat ska den uppvisa samband med liknande styrka som i studierna 

av Jin och Zhong (2014), Kim et al. (2016),  Kurtessis et al. (2015), Rhoades och Eisenberger 

(2002) och Zhong et al. (2015), där resultaten visar på starka samband mellan SPOS och 

gruppkreativitet, gruppeffektivitet, arbetstillfredsställelse, organisatoriskt engagemang, 

intentionen att lämna organisationen samt vissa samband med personlighetsfaktorer. 

         Gruppkreativitet. Syftar till att mäta arbetsgruppens självupplevda kreativitet och är hämtad 

ur Törner, Pousette, Larsman, Eklöf och Hemlin (2015). Skalan är modifierad utifrån Scott och 

Bruce (1994) orginalskala. Svaren skattades utifrån en sjustegs Likertsskala (1=Aldrig, 7=Alltid).  

         Gruppeffektivitet. Syftar till att mäta arbetsgruppens självupplevda effektivitet och är 

hämtad ur och utvecklad av Törner et al. (2015), som är baserad på Gibson, Zellmer-Bruhn och 

Schwab (2003). Svaren skattades utifrån en sjustegs likertskala (1=Aldrig, 7=Alltid). 

         Arbetstillfredsställelse. Syftar till att mäta individens subjektiva arbetstillfredsställelse som 

är utvecklad av Pousette och Johansson Hanse (2002). Skalan skattas utifrån två skalor där den 

första är en femstegs Likertskala (1=Inte alls bra, 5=Mycket bra). Den andra skalan består av fem 

olika påståenden där respondenten anger det bäst överensstämmande alternativet.  

         Organisatoriskt engagemang. Syftar till att mäta individens självupplevda engagemang mot 

sin organisation och är utvecklad av Allen och Meyer (1990). Svaren skattades utifrån en femstegs 

Likertskala (1=Stämmer mycket dåligt, 5=Stämmer mycket bra) 

         Intentionen att lämna organisationen. Syftar till att mäta individens intention att lämna sin 

organisation och är hämtad ur Sjöberg och Sverke (2000). Svaren skattades utifrån en femstegs 

Likertskala (1=Stämmer mycket dåligt, 5=Stämmer mycket bra) 

         Femfaktormodellen. Syftar till att mäta den enskilda individens personlighet och består av 

de fem personlighetsdragen openness (öppenhet), conscientiousness (samvetsgrannhet), 

extroversion (utåtriktning), agreebleness (vänlighet) och neuroticism (emotionell instabilitet). 

Skalan är sammanställd av Dåderman (2015) och skattas utifrån en sexstegs Likertsskala 

(1=Stämmer inte, 6=Stämmer precis). Mini-IPIP6 innehåller även 8 items som mäter social 

önskvärdhet uppdelat på skalorna honesty-humility och impression management. 
 

Undersökningsdeltagare 

 

Då syftet med studien var att validera POS-klimatskalan kontaktades arbetsplatser med en 

förfrågan om att låta medarbetare delta i studien. Organisationerna som kontaktades var privata 

företag och offentliga förvaltningar där urvalskriterierna för deltagande i studien var att 

medarbetarna skall ingå i samma arbetsgrupp, vilket definierades som att ha samma chef. Antalet 

respondenter uppgick totalt till N = 108 varav 59.4% var kvinnor 40.6% var män. Åldern bland 

respondenterna varierade mellan 19 till 67 år, där medel var 40 år (SD = 13.0). Respondenternas 

anställningslängd inom organisationen varierade från under ett år till 39 år, där medel var sex år 

(SD = 7.5). Organisationerna och respondenterna som deltog i studien tillhörde en bredd av 

branscher såsom handel, industriell tillverkning, offentlig förvaltning, utbildning och konstruktion.  

Urvalsprocessen utgick ifrån författarnas kontaktnät vilket utgjorde majoriteten av företagen. 
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Tillvägagångsätt 
 

Frågeformuläret som skickades ut bestod av fyra delar där den första delen var den nya POS-

klimatskalan. De resterande tre delarna utgjordes av redan validerade skalor. Del två bestod av 

arbetslagets effektivitet och kreativitet. Enkätens del tre syftade till att mäta individens 

arbetstillfredsställelse, intentionen att lämna organisationen samt organisatoriskt engagemang. Den 

sista delen utgjordes av femfaktorsmodellen över personlighet (Mini-IPIP6). Vi utgick ifrån våra 

personliga nätverk för att få kontakt med personalansvariga eller motsvarande på respektive 

organisation, vilka gav godkännande för medarbetarnas deltagande i studien. Merparten av 

enkäterna administrerades i digital form där organisationernas kontaktpersoner fick en länk till 

enkäten som sedan förmedlades till de aktuella medarbetarna. Varje kontaktperson fick en unik 

länk för att insamlad data skulle kunna separeras mellan olika arbetsgrupper. Insamling av data 

pågick under en månad.  

         Etiska överväganden. Etiska överväganden utgick ifrån Vetenskapsrådets riktlinjer (2010) 

som består av de fyra huvudkraven information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande. 

Respondenterna upplystes genom informationsbrevet om att enkäten ingick i en pilotstudie som 

syftade till att utveckla och utvärdera ett enkätinstrument som mäter arbetsklimatet på 

arbetsplatsen. Vidare framgick det att studien bygger på en teori om betydelsen av individens 

upplevda stöd från sin organisation, och för att göra det möjligt att utvärdera klimatskalans 

tillförlitlighet skulle det även ställas frågor om andra arbetsrelaterade och personlighetsrelaterade 

psykologiska fenomen. Respondenterna informerades även om att deltagandet var frivilligt och att 

de när som helst kunde avbryta deltagandet genom att stänga ner webbläsarfönstret med e-enkäten 

och på så vis inte skicka in sina svar. För att ge respondenterna möjligheten att exkluderas från 

studien efter inskickat svar kunde de ange ett alias som gör det möjligt för ansvariga att ta bort 

deras svar från den insamlade datan. Vidare informerades respondenterna om att resultatet endast 

kommer användas i forskningssyfte och att både företag och enskilda svaranden är anonyma.  
 

Databearbetning och statistisk analys 

 

Efter avslutad datainsamling sammanställdes alla svar i ett kalkylark där respektive arbetslag 

kodades med en siffra och anonymiserades. Insamlad data kodades och matades in i SPSS där det 

interna svarsbortfallet undersöktes och uppgick till 1,8%. Svarsbortfallet hanterades genom att 

ersätta saknade värden med medelvärden genom en Expectation-Maximationberäkning (EM) i 

SPSS (Graham, 2009). En jämförelse av korrelationskoefficienter före och efter hantering av 

bortfall visade på negligerbara skillnader, varför vi valde att inkludera de korrigerade 

respondentsvaren i analysen. 

         För att validera POS-klimatskalan genomfördes Pearsons korrelationsanalys (r) där 

sambandens styrkor jämfördes i enlighet med Hemphills (2003) riktlinjer. Hemphill menar att ett 

svagt samband ligger inom intervallen r = .02 - .21, ett medelstarkt samband mellan r = .21 - .33 

och ett starkt samband mellan r = .35 - .78. Korrelationsanalyser genomfördes mellan POS-klimat 

och gruppkreativitet, gruppeffektivitet, arbetstillfredsställelse, organisatoriskt engagemang, 

intentionen att lämna organisationen samt femfaktorsmodellen. Korrelationsanalyser genomfördes 

även mellan POS-klimat och variablerna kön, ålder samt anställningslängd. Vidare beräknades 

Cronbachs alfa och en faktoranalys genomfördes för att göra det möjligt att jämföra POS-

klimatskalans items med Eisenbergers et al. (1986) resultat. För att nollhypotesen skulle förkastas 

valdes på förhand signifikansnivån p < .05 över hela studien.  
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Resultat 

 
Tabell 3 till 5 redovisar deskriptiv statistik över studiens resultat där tillhörande hypotes redogörs 

innan respektive tabell. För att avgöra sambandens styrka jämfördes effektstorlekarna med 

Hemphills (2003) riktlinjer.  

         Första steget i valideringen av den nya POS-klimatskalan utfördes genom 

korrelationsanalyser mellan POS-klimat och gruppeffektivitet, gruppkreativitet, 

arbetstillfredsställelse, intentioner att lämna organisationen och organisatoriskt engagemang. 

Variablerna gruppeffektivitet, gruppkreativitet, arbetstillfredsställelse och organisatoriskt 

engagemang uppvisade alla starkt positiva samband med POS-klimat vilket ligger i linje med 

tidigare forskning. Intentionen att lämna organisationen uppvisar ett starkt negativt samband med 

POS-klimat vilket innebär att personer som upplever att arbetsgruppen är mer positiv mot sin 

organisation även tenderar att vara mindre benägen att lämna den och vice versa.  

         Det sambandet som skiljer sig mest åt från jämförelsestudierna är sambandet mellan POS-

klimat och organisatoriskt engagemang vilket blev något lägre i denna studie. Sambandet var dock 

fortfarande starkt positivt med POS-klimat.  
 

Hypotes 1: Sambandet mellan POS-klimat och arbetstillfredsställelse var r = .60, p < .001.    

Resultaten var därför i linje med hypotes 1. 

 

          Hypotes 2: Sambandet mellan POS-klimat och organisatoriskt engagemang var  

          r = .42, p < .001. Resultaten var därför i linje med hypotes 2. 
 

         Hypotes 3: Sambandet mellan POS-klimat och intentionen att lämna organisationen var r = -    

         .47, p < .001. Resultaten var därför i linje med hypotes 3. 
 

Hypotes 4: Sambandet mellan POS-klimat och gruppkreativitet var r = .50, p < .001. 

Resultaten var därför i linje med hypotes 4. 
 
  

Tabell 3  

Korrelationsanalys (r) mellan POS-klimat och organisatoriska utfall 

 PK GE GK AT IAO OE 

PK        

       

GE  .44**      

       

GK  .50** .44**     

       

AT  .60** .53** .37**    

       

IAO  -.47** -.35** -.33** -.58**   

       

OE  .42** .26** .39** .33** .39**  

       

Not.**Korrelationen är signifikant på .01-nivå. Antalet deltagare uppgick till N =108. POS-klimat (PK), 

Gruppeffektivitet (GE), Gruppkreativitet (GK), Arbetstillfredsställelse (AT), Intentionen att lämna organisationen 

(IAO), Organisatoriskt engagemang (OE). 
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         För att besvara hypotes 4 var utgångspunkten att demografiska variabler inte skulle ha någon 

koppling till POS-klimat. I Tabell 4 sammanställs resultatet av sambandet mellan POS-klimat och 

de demografiska faktorerna ålder, kön och anställningens längd på arbetsplatsen. Efter Pearsons 

korrelationsanalys kunde inget statistiskt signifikant samband mellan POS-klimat och variablerna 

hittas, där det högsta sambandet var mellan POS-klimat och ålder som enligt Hemphill (2003) 

riktlinjer bör anses som svagt.  
 

Hypotes 5: Då endast svaga icke signifikanta samband återfanns gick resultaten i linje med 

hypotes 5. 
 

Tabell 4  

Sambandet mellan POS-klimat och ålder, kön och anställningslängd 

 
 

POS-klimat  
 

 
 

Ålder -.17  
 

 
 

Kön .02  
 

 
 

AL -.14  
 

 
 

Not. Anställningens längd på arbetsplatsen (AL).  

 

 

För att undersöka frågeställning 1 jämfördes POS-klimat med femfaktorsmodellen där Pearsons 

korrelationsanalys genomfördes mellan femfaktorsmodellens dimensioner och POS-klimat.  

         I Tabell 5 redogörs sambanden mellan personlighetsdragen i big five och POS-klimat. Den 

korrelation som hade starkast samband med POS-klimat var vänlighet vilket innebär att personer 

som fick höga siffror på denna dimension upplevde att arbetsgruppen var mer positivt inställd mot 

sin organisation. Personer som tenderade att vara känslomässigt instabila uppgav att arbetsgruppen 

generellt upplevde sin organisation mer negativt.  

 

Frågeställning 1: Samband mellan POS-klimat och personlighetsfaktorerna vänlighet, 

öppenhet och känslomässig instabilitet hittades där alla tre samband var statistiskt 

signifikanta på .01-nivån.  

      

Tabell 5  

Korrelationer (r) mellan POS-klimat och personlighetsfaktorer (big five) 

 POS-KLIMAT n  

Öppenhet    .25** 103  

Samvetsgrannhet .09 105  

Utåtriktning .01 105  

Vänlighet   .37** 106  

Känslomässig instabilitet  -.28** 106  

Not. **Korrelationen är signifikant på .01-nivå.  

 

         Slutligen genomfördes en explorativ faktoranalys mellan POS-klimatskalans items för att 

undersöka om skalan innehöll en eller flera bakomliggande faktorer. Resultatet av faktoranalysen 
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redovisas i Tabell 6 där en bakomliggande faktor hittades med ett eigenvärde på 8.81 som 

förklarade 52% av POS-klimatskalans totala varians. Se Bilaga 1 för en scree plot.  

 

 

Tabell 6 

Explorativ faktoranalys mellan POS-klimat 17 items 

Item Påstående Faktorladdning 

1. Organisationen uppskattar de anställdas bidrag till dess framgång. .74 

2. Om organisationen kunde anställa personer med en lägre lön, för att ersätta 

anställda, så skulle den göra det. 
.41 

3. Organisationen visar ingen uppskattning när de anställda gör extra 

ansträngningar. 
.66 

4. Organisationen tar stor hänsyn till  vad som är viktigt för de anställda. .81 

5. Organisationen skulle strunta i eventuella klagomål från de anställda. .75 

6. Organisationen bortser från vad som är bäst för de anställda när den tar beslut 

som påverkar de anställda. 
.68 

7. De anställda kan få hjälp från organisationen när de har ett problem. .60 

8. Organisationen bryr sig verkligen om de anställdas välbefinnande. .85 

9. Organisationen är villig att göra ansträngningar för att hjälpa de anställda att 

utföra jobbet efter bästa förmåga. 
.73 

10. Även om de anställda gjorde bästa möjliga jobb skulle organisationen inte 

märka det. 
.61 

11. Organisationen är villig att hjälpa de anställda när de anställda behöver något 

utöver det vanliga. 
.60 

12. Organisationen bryr sig om hur de anställda trivs på jobbet. .85 

13. Om organisationen får möjligheten skulle den utnyttja de anställda. .58 

14. Organisationen visar de anställda väldigt lite omtanke. .71 

15. Organisationen bryr sig om de anställdas åsikter. .80 

16. Organisationen visar stolthet över de anställdas prestationer i arbetet. .74 

17. Organisationen försöker göra de anställdas jobb så intressant som möjligt. .65 

Not. Faktoranalysen genomfördes via Principal Axis Factoring med oblimin rotation (oroterad). 

Diskussion 

Pilotstudien syftade till att validera den nya POS-klimatskalan genom att uppvisa liknande 

samband som i tidigare forskning gällande POS. Studiens resultat visar att POS-klimatskalan efter 

sin översättning till svenska och modifiering till gruppnivå är validerad mot antecedenter och 

organisatoriska utfall som ligger i linje med tidigare forskning (Jin & Zhong, 2014; Kim et al., 

2016; Kurtessis et al., 2015; Rhoades & Eisenberger, 2002; Zhong et al., 2015). Den nya POS-

klimatskalans interna konsistens översteg, i likhet med POS orginalskala, α .90 vilket både kan 

vara positivt och negativt. Det positiva med ett högt alfavärde (α) är att skalans items sitter väl ihop 

och att det ser ut att mäta samma fenomen, i vårt fall gruppens tolkning av sin organisation. Dock 

behöver inte ett högt alfavärde alltid vara positivt beroende på en studies syfte och design. I vårt 

fall pekar dock resultatet mot att POS-klimatskalan fortsatt är valid, även efter översättningen till 

svenska och frågornas operationalisering till gruppnivå vilket Schneiders (1975) och Glick (1985) 

argumenterar för.  

         Den explorativa faktoranalysen visade på en överordnad faktor som jämfört med Eisenberger 

et al. (1986) blev betydligt lägre men som fortfarande förklarar 52% av POS-klimatskalans totala 



GÅR DET ATT MÄTA ETT ARBETSKLIMAT MED 17 ITEMS? 

14 
 

varians. En förklaring till varför den överliggande faktorn blev lägre kan bero på skalans 

omarbetning från individnivå till gruppnivå, där den stora skillnaden mellan skalorna är att 

respondenten i POS-klimat skattar gruppens generella uppfattning mot organisationen istället för 

sin personliga upplevelse av densamma. Det är tänkbart att operationaliseringen på gruppnivå ökar 

skalans totala varians där fler aspekter hos respondenten vägs in då det är en tolkning av den 

rådande situationen i arbetsgruppen, vilket kan tyda på att skalan fångar in en bredare och mer 

generell bild av arbetsplatsen jämfört med POS i sin ursprungsform.  

         Trots att studiens urval var betydligt mindre jämfört med de metaanalyser som använts som 

referenser har signifikanta effektstorlekar på liknande nivå kunnat uppvisas. Detta tyder på att POS-

klimatskalan är konvergent validerad mot de skalor som använts.  

Kan vi påstå att det är ett arbetsklimat som POS-klimat mäter? Utifrån den teoretiska grund som 

POS-klimat bygger på och valideringen som genomförts så går det att argumentera för att det som 

mäts åtminstone är en form av gemensam affektiv uppfattning om “läget” på arbetsplatsen, vilket 

vi valde att kalla POS-klimat. Huruvida denna gemensamma affektiva uppfattning är ett sorts 

organisationsklimat eller inte är en fråga som inte går att besvara baserat på en enda studie utan 

kräver mer forskning gällande POS-klimat, där förslag och betänkanden redogörs nedan. 

Generaliserbarheten gällande POS-klimat som instrument kräver mer forskning och vidare 

validering för att den självständigt ska kunna generera säkra resultat. Det som dock går att 

generalisera baserat på denna studies resultat är sambanden mellan POS-klimat och de skalor som 

valideringen skedde mot. De organisatoriska utfallen som använts i studien ser alla ut att ha en 

stark koppling till POS-klimat vilket gör att skalan i sig verkar fånga upp en bredare bild av den 

rådande situationen.    

         Studiens resultat visar att Lewins (1951) fältteori fortsatt är relevant inom klimatforskningen 

då individers personlighet ser ut att påverkar upplevelsen av den gemensamma situationen på 

arbetsplatsen. De personlighetsdrag som uppvisade signifikanta samband med POS-klimat var 

vänlighet, öppenhet och känslomässig instabilitet. Känslomässig instabilitet hade ett negativt 

samband med POS-klimat, vilket ligger i linje med Anglim och Grants (2014) studie gällande 

relationen mellan känslomässig instabilitet och negativ affektivitet vilket pekar åt samma håll som 

resultatet i Rhoades och Eisenberger (2002). Gällande sambanden mellan POS-klimat och 

vänlighet samt öppenhet finns ingen tidigare forskning att jämföra med för att tolka resultaten. Då 

POS delvis bygger på sociala-utbytesteorin och har sin grund i det ömsesidiga utbytet mellan 

individen och organisationen (Eisenberger et al., 1986; Eisenberger et al., 2001; Wayne, Shore, & 

Liden, 1997) är det rimligt att en hög grad av vänlighet bidrar till ett positivt arbetsklimat då 

människor med hög vänlighet beskrivs som ödmjuka, samarbetsvilliga och tillitsfulla (McCrae & 

Costa, 2003). Kopplingen mellan POS-klimat och öppenhet är inte helt tydlig där resultatet 

indikerar på att personer med höga poäng på öppenhet även tenderar att ha höga resultat på POS-

klimat. Detta samband kan förklaras med att personer som ligger högt på öppenhetskalan även 

tenderar att ha hög empati och liberala värderingar (McCrae & Costa, 2003). En person som 

upplever att arbetsgruppen får ett större stöd från sin organisation upplever troligtvis en högre grad 

av frihet på arbetsplatsen vilket troligtvis uppskattas av personer med hög öppenhet.  

         Då personlighet är ett väl utforskat område som ofta riktar sig mot individuell prestation i 

arbetslivet där samvetsgrannhet och känslomässig instabilitet ofta hamnar i fokus öppnar vårt 

resultat dörren för ytterligare aspekter i en rekryteringsprocess där vänlighet verkar ha en stark 

koppling till individens upplevelse av arbetsplatsen.  

          
 

Implikationer 

 

Att som organisation försöka förstå sig på arbetsplatsens rådande situation med allt från vad 

organisationskultur är och inte är samt hur organisationsklimatet hänger ihop med kulturen kan 
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ses som en nästan omöjlig uppgift. Det vi hoppades med denna pilotstudie var inte att hitta en 

lösning på problematiken kring de två komplexa fenomenen kultur och klimat, utan mer bringa 

ljus över problematiken på området. Förhoppningsvis har författarna med denna studie öppnat en 

ny dörr för kommande forskning gällande POS-klimat och hur individuella skillnader kan 

påverka den rådande situationen. 

         Gällande POS-klimat krävs det fler studier på området för att klimatskalan ska bli praktiskt 

tillämpningsbar. Våra resultat tyder på att skalan är valid men behöver mer underlag för 

vidareutveckling. För att med större precision kunna hävda att POS-klimat lyckas fånga upp ett 

organisationsklimat  vore det intressant att undersöka variansen inom och mellan olika 

arbetsgrupper genom en variansanalys (ANOVA). Detta för att se om POS-klimat lyckas fånga 

upp ett gruppspecifikt fenomen. För att kunna genomföra en statistisk korrekt variansanalys krävs 

det ett större antal respondenter från varje arbetsgrupp för att en ANOVA inte ska bli en statistisk 

artefakt, vilket även Glick (1985) påpekar.  

         Den praktiska tillämpningen av vårt resultat är således begränsad då detta var en pilotstudie 

men som förhoppningsvis kan leda till vidareutveckling av instrumentet. Dock pekar resultatet mot 

att POS-klimat fångar upp flera viktiga aspekter av intresse för en arbetsgivare gällande trivsel, 

prestation, kreativitet och intentionen att stanna kvar inom organisationen. Resultatet antyder även 

att individuella skillnader i personlighet har betydelse för arbetsgruppens upplevda kontext vilket 

både är viktigt för kommande organisationsklimatforskning och för arbetsgivare i framtida 

rekryteringsprocesser.   
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Not. Visualisering av den explorativa faktoranalysen av POS-klimatskalan. 

 

 
 


