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Abstrakt 

Denna studie ämnar undersöka vilka egenskaper chefer besitter som bäst kommer motiverar nästa 

generations anställda att följa chefers order och beslut och hur detta påverkas av kulturella 

faktorer. För att uppnå detta syfte har en enkätundersökning utförts bland studenter på ett 

universitet i Sverige och ett i Spanien, mer specifikt Karlstads  och Alicantes universitet.  

Enkätundersökningen visar hur studenter rangordnar fem faktorer som enligt French och Raven 

(1959) definierar makt. Respondenterna till enkätundersökningen ombads rangordna dessa Power 

Bases (PB:s) efter hur mycket auktoritet varje PB ansågs ge upphov till i en anställds synvinkel. 

Stickprovsresultatet från Karlstads universitet anses vara representativt för hela 

studentpopulationen vid Karlstads universitet. Detta antagande grundas på att stickprovet var 

slumpvist utvalt, samt att stickprovet är tillräckligt stort med tanke på populationens 

standardavvikelse och storlek.  Stickprovet från Alicantes universitet uppfyller inte ovanstående 

kriterier och kan ej användas i generaliserade syfte. Skillnader och likheter mellan svaren från de 

båda universiteten har analyserats utifrån en egentillverkad modell som speglar kulturella 

faktorers inverkan på hur auktoritet upplevs. 

Resultatet visar att Karlstads universitets studenter anser att faktorer som chefers kunskapsnivå 

och officiella titlar är de viktigaste källorna till auktoritet. Chefers personlighet var av 

medelmåttig betydelse och makten som kommer av att kunna belöna anställda och avskeda 

anställda var mindre effektiva sätt att motivera svenska anställda på. Att chefer har makten att 

kunna belöna anställda och att chefer anses besitta mycket kunskap var de viktigaste faktorerna 

som skapar auktoritet bland de spanska respondenterna i undersökningen. Höga titlar var av 

medelmåttig betydelse och makten som kommer av att kunna avskeda anställda och chefers 

personliga karisma ansågs vara av låg betydelse bland de spanska studenterna.  
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1. INLEDNING 

1.1   Bakgrundsinformation och problemformulering 

Varför lyder anställda sina chefer? Vad är det som ger en chef makt över en anställd?  Det kan 

tyckas att detta skulle vara någonting som automatiskt kommer av en viss position eller titel i ett 

företag. Men order och beslut tagna av överordnade är maktlösa om de inte accepteras av de 

anställda som legitima. I artikeln Authority Doesn’t Guarantee Power (1993) skriver Guatschi: 

”…we only have the amount of authority that our subordinates lend us”. Auktoritetsfigurer är 

nödvändiga för att få samtliga medlemmar i en grupp att röra sig enade i en riktning (Albanese, 

1974). Men måste en person ges den officiella titeln chef för att andra gruppmedlemmar ska 

acceptera denna som ledare, eller kan en persons personlighet eller kunskapsnivå ses som 

tillräckligt för att ge auktoritet över andra? Denna fråga är i sig komplicerad men vad som 

ytterligare försvårar situationen är att människor med olika bakgrund och kulturer har olika 

uppfattning kring vad som skapar auktoritet. I en affärsvärld som blir mer och mer global spelar 

kulturella skillnader en allt större roll i hur företag styrs och organiseras. I Europa har stora 

förändringar skett, mycket p.g.a. den Europeiska Unionens snabba framväxt. Europeiska länder 

har blivit allt mer integrerade, länder lyder under samma lagstiftning och mycket internationellt 

samarbete mellan företag förekommer. Denna uppsats ämnar undersöka kulturella faktorers 

inverkan på hur studenter upplever auktoritet, genom att undersöka studenter på Karlstads och 

Alicantes universitet. Auktoritet definieras i denna studie som legitimerad makt och makt 

förutsätts här utgöras av fem dimensioner som framtagits av forskarna French och Raven (1959). 

Dessa fem dimensioner kallas av French och Raven för Power Bases (PB:s). Begreppen makt och 

auktoritet har intresserat forskare länge och många forskare inom ämnet har använt sig av French 

och Ravens (1959) PB:s som analysgrund. Dock har få studier tidigare fokuserats på hur 

kulturella faktorer påverkar hur PB:s upplevs och speciellt få studier kring ämnet har utförts inom 

Europa.  

Två universitet i två olika länder inom EU har valts ut som studieobjekt, det spanska universitetet 

Universidad de Alicante och det svenska universitetet Karlstads universitet. Då författaren till 

denna uppsats anser att Sverige och Spanien inte bara avståndsmässigt sett är EU:s motpoler, 

utan även skiljer sig markant i kultur och tankesätt har dessa länder ansetts vara intressanta länder 

att jämföra mot varandra.  
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Genom att studera just studenter vill författaren visa på hur den kommande generationen 

anställda kommer uppleva frågor kring auktoritet. Detta förväntas ge företag i Europa en 

förståelse för vilka egenskaper företag, i framtiden, bör lyfta fram inom ledningen för att få 

anställda att arbeta i rätt riktning med maximal motivation. Uppsatsen förväntas även visa på att 

anställda med olika bakgrund och kultur reagerar olika på olika managementstilar.  

Som analysgrund till undersökningen kommer French och Ravens (1959) fem dimensioner, eller 

Power Bases (PB), användas. Maktfaktorer som ger auktoritet skulle enligt French och Raven 

bestå av följande fem dimensioner: 1) makten som följer av att en part kan straffa en annan part 

(Coersive PB), 2) makten som kommer av att en part har makten att kunna belöna en annan part 

(Reward PB), 3) en legitim position kan medföra auktoritet bara av den anledningen att andra 

anser att denna position medför en självklar makt (Legitimate PB), 4) om andra anser en person 

vara mer sakkunnig än dem i avseenden som berör situationen företaget befinner sig i kan detta 

ge auktoritet (Expert PB), 5) slutligen, den makt som kan medföra en karismatisk person som 

andra vill följa p.g.a. personens personlighet (Referent PB). Genom att veta vilka av dessa PB:s 

som gör att anställda ger auktoritet åt en överordnads beslut går det att dra slutsatser om 

anställdas beteende och chefer kan tränas att använda sig av de PB:s ger bäst efterlydnad utan att 

anställda blir negativt inställda till överordnade och företaget. 

För att analysera eventuella skillnader mellan resultaten mellan de två länderna kommer ett antal 

studier om kulturella skillnader användas, bland andra studier utförda av Botero et al. (2004), 

Hofstede (1994, 2001) och Javidan et al. (2006). 

 

1.2   Tidigare forskning inom ämnet 

Som Katsikeas et al. (2000) skriver så finns en uppsjö av forskning inom hur maktfaktorer 

påverkar människor. French och Ravens (1959) PB:s är den definition av makt som oftast stöts på 

i litteraturen. Även då denna studie är från 1959 är French och Ravens PB:s fortfarande vida 

använda av forskare inom auktoritet. Bland de forskare som använt sig av French och Ravens 

(1959) studie finns Rahim et al. (2001), Rahim et al. (2002) och Katsikeas et al. (2000)  som ofta 

citeras av andra forskare inom auktoritet. Även vetenskapsmän som Munduate & Dorado (1998) 

har valt att använda sig av French och Ravens modell i sin studie av spanska anställdas relation 

till PB:s. Alternativa analysfaktorer av makt tas upp i andra studier, men författaren till denna 

uppsats anser att French och Ravens PB:s mest konkret och trovärdigt förklarar de faktorer som 
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utgör maktförhållandet mellan chef och anställd. Andra forskare har försökt utöka French och 

Ravens PB:s till att innefatta fler dimensioner, t.ex. Informational PB (Katsikeas et al. 2000). 

Denna PB säger att om en person innehar information som inte övriga medlemmar av en grupp 

har tillgång till så skulle detta ge upphov till en auktoritetsställning. Men forskare, efter det att 

andra vetenskapsmän försökt utöka French och Ravens fem PB:s, har kommit fram till att de fem 

original PB:s bäst representerar faktorer som skapar auktoritet. Så har även författaren till denna 

uppsats och därför används de fem original PB:s som definition av makt i denna studie.  

De flesta forskare som byggt vidare på French och Ravens PB:s har undersökt hur dessa PB:s 

påverkar varandra samt hur PB:s påverkar anställdas beteende. Rahim et al. (2001) kom fram till 

att Coersive Power har en negativ påverkan på både Expert och Referent Power, medan Reward 

och Legitimate Power har en positiv påverkan på Expert och Referent Power. Exempelvis skulle 

dessa resultat visa på att om anställda lyder en chef  på grund av den position som chefen besitter 

eller av anledningen att chefen kan belöna sina anställda skulle den anställda även anse chefen 

vara en sakkunnig och karismatisk ledare. Rahim et al. (2001) visar sedan att Expert Power 

positivt påverkar hur bra anställda löser problem och detta i sin tur har en positiv påverkan på 

arbetsprestation. Munduate och Dorado (1998) tar denna undersökning ytterligare ett steg genom 

att göra samma undersökning i ett land med en förändrande företagsorganisation, nämligen 

Spanien. Dessa författare kom fram till liknande resultat som Rahim et al. (2001) men med viss 

avvikelse i styrka av vissa samband mellan PB:s. 

Rahim et al. (2002) bygger på sin studie från 2001 genom att även utföra en studie som visar på 

skillnaden i hur Syd Korea och USA förhåller sig till French och Ravens PB:s. De viktigaste 

resultaten av denna undersökning var att USA och Syd Korea var väldigt lika i förhållandet till 

deras upplevelse av PB:s. En slutsats som därför presenterades av Rahim et al. (2002) var att 

studier inom detta ämne som gjorts i USA även tycks vara tillämpningsbara i andra länder. 

Vidare visar Rahims et al. (2002) studie att i varken USA eller Syd Korea fanns ett samband 

mellan hur Coersive, Reward och Expert PB:s påverkar lydnad bland anställda. Dock fanns ett 

positivt samband i båda länderna mellan Legitimate Power och lydnad bland anställda. Referent 

Power påverkade lydnad positivt i USA men negativt i Syd Korea. I båda länderna fanns ett 

positivt samband mellan Reward och Referent PB:s och hur de påverkar anställdas trivsel. Det 

skulle alltså betyda att anställda skulle lyda en chef som har en hög ställning eller titel i företaget, 

men att de skulle trivas bättre på arbetsplatsen om chefen framkallar lydnad genom att belöna 
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anställda när de gjort som tillsagda, eller om chefen har en personlighet som de anställda tycker 

om. 

Hofstedes (1994, 2001) studie användes som huvudanalysverktyg av den anledningen att den 

mycket väl speglar kulturella dimensioner och dessutom presenterar ett indexsystem som är 

lättförståeligt och går att konkret mäta länder efter. Hofstede är en välkänd författare inom 

forskning kring kulturella frågor (Hartog et al. 1999) och i de flesta av de studier som stöts på i 

litteraturen där kulturella aspekter varit huvudämnet har Hofstedes studie använts. Några av de 

forskare som använt eller citerat Hofstede (1994, 2001) är Hartog et al. (1999), Javidan et al. 

(2006) och Ilangovan et al. (2007). 

Sammanställningen av Project GLOBE:s forskning ligger även till grund för nedanstående 

analys. Project GLOBE är ett projekt som startades 1991 för att samla information över hela 

världen om hur kulturella faktorer påverkar organisationsledarskap. 170 forskare i 60 olika länder 

arbetar med att samla in information till projektet (Hartog et. Al, 1999). Projekt GLOBE’s 

rapport ansågs ypperligt lämpad att använda sig av eftersom den har en hög trovärdighet, då 

många specialiserade forskare över hela världen samarbetat för att framställa denna. Rapporten 

innehåller även studier kring kulturella dimensioner och ledarskapsegenheter. Även dessa har 

använts i denna uppsats. 

Även då många författare har undersökt auktoritet utifrån French och Ravens PB:s, så är denna 

studie utformad på ett lite annorlunda sätt. Ovanstående presenterade teorier har ämnat undersöka 

hur PB:s påverkar varandra och vilka PB:s som påverkar olika typer av beteende hos anställda. 

Denna studie kommer visa på vilka PB:s som är mest effektiva att använda sig av mot anställda 

enligt deras eget tycke. Detta syfte kommer uppnås genom att be studenter rangordna PB:s efter 

hur mycket varje PB motiverar dem att göra som chefen säger. Dessutom har inga tidigare studier 

undersökt skillnaden i svenskars och spanjorers förhållande till French och Ravens PB:s och hur 

kulturella faktorer inverkar resultatet. Munduate och Dorado (1998) har undersökt det spanska 

förhållandet till auktoritet med hjälp av French och Ravens PB:s men resultatet har inte försökts 

förklaras med kulturella aspekter på samma sätt som denna studie ämnar göra. Dessutom har få 

studier inom detta område gjorts i europeiska länder. Som Rahim et al. (2001) skriver så har de 

flesta studier inom ämnet utförts i USA och en studie kring auktoritet utförd i Europa skulle 

därför ha mycket att tillföra litteraturen kring ämnet.  
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1.3  Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka faktorer som studenter vid Karlstads och 

Alicantes universitet upplever ger auktoritet och om det finns en eventuell skillnad mellan 

resultaten. Skillnader förväntas kunna förklaras av ett antal kulturella faktorer som författaren tror 

påverkar hur människor från olika kulturer upplever auktoritet. Uppsatsen är ämnad att ge en 

indikation till vilka egenskaper företag i framtiden bör lyfta fram inom företagsledningen för att 

få anställda att arbeta i den riktningen företaget önskar. Detta utan att skapa motsättningar mellan 

anställda och företagsledningen. Studien ämnar även visa på att människor av olika kulturer 

påverkas olika av olika managementstilar.  

 

Mer specifikt ämnar uppsatsen ge svar på följande frågor: 

• Hur förhåller sig studenter på Karlstads och Alicantes universitet till French och Ravens 

PB:s? 

• Finns en skillnad mellan resultatet från Karlstads och Alicantes universitet och kan detta 

förklaras med kulturella skillnader? 

• Hur inverkar kulturella aspekter på hur människor upplever auktoritet? 

 

1.4   Fallstudieobjekten 

Karlstads Universitet ansågs lämpligt som studieobjekt i detta syfte eftersom universitetet är av 

lagom storlek för en mindre undersökning och har många utbildningsgrenar representerade. En 

studenträkning gjord den 6 november 2007 på Karlstads universitet visar att universitetet har ca. 

9500 studenter (Norberg, A. 2007). Alicantes Universitet valdes som studieobjekt eftersom det är 

ett relativt litet spanskt universitet (ca. 29000 studenter) och har liksom Karlstads universitet 

många utbildningsgrenar representerade (Ordonyez Garcia, C. 2007). 

 

 

 

1.5   Avgränsningar  

I denna studie är begreppet auktoritet begränsad till att gälla enbart förhållandet mellan anställd 

och chef. I verkligheten kan en auktoritetsfigur även vara t.ex. en politiker, en förälder eller en 

religiös ledare. 



                                                                                                                                                                         10 (55) 

 10 

Undersökningen visar inte heller hur stort inflytande chefer har över sina anställda. Undersökningen visar 

enbart av vilka anledningar anställda ger chefer auktoritet efter det att de anställda beslutat sig för att 

acceptera orden. Men det går inte att uttyda hur ofta det händer att anställda finner sig i en chefs beslut. 

Kanske motsätter sig anställda i ett land 50 % av alla beslut tagna av överordnad, medan anställda i ett 

annat land lyder samtliga order som kommer från företagsledningen.  

 

1.6  Målgrupp 

Uppsatsen riktar sig i första hand till Internationella företag i Europa som ämnar få en djupare 

förståelse av hur deras anställda reagerar på olika managementmetoder. Uppsatsen kan även vara 

av intresse för människor intresserade i hur kulturella skillnader kan influera människors 

beteende. 

 
1.7  Förkortningar och begrepp 

Makt - Makt definieras av Rahim et al. (2001) som en parts förmåga att kontrollera och ändra en 
andra parts beteende, attityd, åsikt, behov och värdering. 
 
Auktoritet – Auktoritet definieras som legitimerad makt. 

Power Base (PB) – French och Raven (1959) anser att det finns fem dimensioner som ger 
upphov till makt. De kallar dessa fem maktfaktorer Power Bases. 
 
Power Bases (PB:s) – Plural av Power Base. 

Power Distance – Beskriver hur accepterat det är av människor i en kultur att makt är 
distribuerat olika (Hofstede, 2001).  
 
Individualism – Visar till vilken grad människor agerar som individer och inte som delar i större 
sociala grupper (Hofstede, 2001). 
 
Masculinity  – Visar hur mycket maskulina värderingar, som t.ex. framgång, prestationsnivå och 
konkurrens, har övertaget över feminina värderingar, som t.ex. trivsel på arbetsplatsen och 
personliga relationer (Hofstede, 2001).  
 
Uncertanity Avoidance – Mäter hur mycket struktur människor från olika kulturer vill ha i sina 
liv (Hofstede, 2001). 

2  Teori 

I teoriavsnittet presenteras de teorier som denna studie bygger på, samt de teorier som resultatet 

har analyserats efter. 
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Den teori som används som underlag till själva undersökningen är French och Raven (1959). 

Denna teori presenteras under punkten 2.1. Analysen av de resultat som enkätundersökningen ger 

kommer baseras på ett visst antal kulturella aspekter som författaren anser kan förklara en 

eventuell skillnad i hur svenskar och spanjorer upplever auktoritet. Vissa av dessa analyspunkter 

kommer från fakta om länderna och spekulationer kring skillnader i demografi och kultur mellan 

Sverige och Spanien. Andra analyspunkter är hämtade från andra författares studier. De tre 

huvudsakliga teorierna som använts för att analysera resultatet av enkätunderökningen är Botero 

et al. (2004), Hofstede (1994, 2001) och Javidan et al. (2006). Under avsnitt 2.2 presenteras varje 

svarsalternativ i enkätundersökningen och de PB:s som svarsalternativen representerar. Under 

varje svarsalternativ följer de punkter som enkätsvaren kommer analyseras efter. Under punkten 

2.3 presenteras en sammanställd teori över den information som finns under punkt 2.2. 

 

2.1  Teori till grunden för undersökningen 

French och Raven (1959) har identifierat fem faktorer som makt består av (PB:s). French och 

Ravens definition av makt kommer användas i denna uppsats och dessa fem PB:s ligger till grund 

för undersökningen.   

Nedan presenteras French och Ravens fem PB:s: 

1. Coercive Power – Denna makt kommer av att en part har förmågan att straffa den andra 

parten om order inte följs. Exempelvis kan en anställd som inte lyder order avskedas. 

2. Reward Power – Denna makt kommer av att en part kan belöna en andra part om order följs. 

Om en chef har makten att befordra en anställd kan detta göra att den anställda följer order i 

förhoppning om befordran. 

3. Legitimate Power – Genom att en part har en speciell position anser underordnade att denna 

part har auktoritet över anställda, enbart p.g.a. en högre position inom företaget. En anställd 

kan följa en chefs order p.g.a. att den anställda tycker att den har betalt för att göra som 

chefen säger. 

4. Expert Power – En part kan välja att följa en andra parts beslut för att han/hon anser att den 

andra parten är mer insatt och sakkunnig inom ämnet. Om företagets jurist råder 

företagsledningen att ta en speciell ståndpunkt i en fråga kan företagsledningen välja att göra 

detta för att de anser att juristen vet mer om lagstiftning än dem. 

5. Referent Power – En människa kan välja att följa en andra människas beslut just för att 
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han/hon tycker om den andra personen och ser upp till honom/henne. En anställd kan följa sin 

chefs order p.g.a. att chefen är en omtyckt och karismatisk ledare som anställda tycker om 

och vill bli associerade med. 

 

2.2  Teorier till grunden för analys av resultat 

Skillnader som kan finnas mellan resultaten från Karlstads och Alicantes universitet kommer 

analyseras efter ett antal faktorer. Dessa faktorer anser författaren påverkar hur människor från 

olika kulturer upplever auktoritet. Nedan listas de fem svarsalternativen till frågan som ligger till 

grunden för undersökningen och inom parantes de PB:s som svarsalternativen representerar. 

Under varje PB listas de punkter som kan tänkas vara anledningar till att spanska och svenska 

studenter upplever PB:s olika. 

 

1) Chefen kan sparka mig om jag inte gör som han/hon säger. (Coersive PB) 

• Lagar som påverkar anställdas situation – Faktorer som till största delen påverkar denna 

PB anser författaren till denna uppsats är hur rädda människor i ett land är att bli avskedade. 

Lagstiftningen som reglerar maktförhållandet mellan anställd och chef är avgörande i detta 

avseende. Boteros et al. (2004) studie presenterar ett index som visar på hur fördelaktig 

lagstiftningen är för anställda i ett land och kommer användas som analysverktyg för denna 

punkt. De tre index som använts från Boteros et al. (2004) studie är följande: 

Employment Laws Index – Inom detta index ingår lagar som står över kontrakt upprättade 

mellan anställd och chef, samt lagar som reglerar arbetssituationen och lagar som rör 

avskedanden.  

Collective relations law index – Detta index består av två typer av lagstiftning. Den första 

delen berör hur fördelaktig lagstiftningen som reglerar fackets makt är för anställda. Mer 

specifik speglar detta index lagar om t.ex. anställdas rätt att vara med i facket, anställdas rätt 

att förhandla med arbetsgivaren genom facket och huruvida anställda måste förhandla med 

facket. Den andra delen av indexet berör hur bra anställda skyddas under tvister mellan 

anställda och arbetsgivare. Exempel på lagar inom detta område är lagar kring strejk och 

blockader. 

Social Security Laws Index – Detta index speglar vilka förmåner den sociala lagstiftningen 

ger invånare. Indexet speglar hur fördelaktiga lagar kring pensionsförmåner, bidrag till 
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handikappade, sjukskrivningar och arbetslöshetsersättning är för anställda. 

• Arbetslöshet – Hur bra arbetsmarknaden ser ut och hur lätt det är att finna ny anställning vid 

ett eventuellt avskedande bidrar till människors rädsla att bli långtidsarbetslösa och 

därigenom även bidrar till rädslan att bli avskedad. Antalet arbetslösa i Sverige och Spanien 

kommer användas som ett mått på hur lätt det är att finna arbete i respektive land. 

• Job-hopping – I kulturer som uppmuntrar att anställda byter arbete ofta (job-hopping) kan 

det tänkas vara lättare att finna ny anställning eftersom arbetsmarknaden är anpassad till att 

människor ofta byter arbeten. Mindre bekymmer borde vara förknippat med att byta arbete i 

länder som uppmuntrar job-hopping och därigenom borde människor vara mindre rädda att 

bli avskedade. Enligt Hofstede (1994, 2001) skulle länder som uppmuntrar individualism 

istället för gruppbildning även uppmuntra job-hopping. Därför kommer individualismindexet 

användas som mått på denna aspekt. 

• Uncertanity Avoidance – Enligt Hofstede (1996, 2001) skulle den dimensionen av kulturer 

som han kallar Uncertanity Avoidance vara ett tecken på hur accepterat det är i företag att 

människor motsäger sig order och säger sin mening. I länder med hög Uncertanity Avoidance 

tolereras inte uppstickande beteende i lika stor utsträckning som i länder med lågt Uncertanity 

Avoidance. Därför kan det tänkas att anställda i länder med lågt Uncertanity Avoidance är 

mindre rädda för att bli avskedade om de motsätter sig vad chefen säger än anställda i länder 

med högt Uncertanity  Avoidance. Uncertanity Avoidance kan därför vara ett mått på 

anställdas risk att bli avskedade om inte företagsledningens beslut och order följs.  

 

 

2) Chefen kan besluta att befordra mig / ge mig löneökning om jag gör som han/hon säger 

(Reward PB). 

• Grupp Vs. individ –knutna belöningar – Javidan et al. (2006) presenterar en kulturell 

dimension som heter Institutional Collectivism och beskriver om belöningar inom företag är 

knutna till grupp- eller individprestationer. I kulturer där belöningar är knutna till hur väl  

individen presterar istället för gruppens prestationsnivå kan det tänkas att anställda känner att 

belöningen i större utsträckning är kopplade till prestationsnivån. Med andra ord att anställda 

i detta fall anser att belöningsnivå enbart är beroende av den egna prestationen och inte 

hänger på andra gruppmedlemmars prestation. Det kunde bidra till att en låg nivå av 
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Institutional Collectivism gör att människor är mer intresserade av att göra ett bra jobb för 

belöningens skull. 

• Hur högt värderat är monetära belöningar i en kultur? – Alla anställda, oberoende av 

kultur, behöver någon form av motivation för att arbeta. Men inte i alla kulturer är den största 

källan till motivation monetär belöning. I kulturer där det är viktigt med hög lön och ett 

fördelaktigt bonussystem borde Reward PB rangordnas högt och i kulturer där andra aspekter 

av arbetslivet, som t.ex. säkerhet och en trevlig arbetsplats, är viktigare borde Coersive PB få 

en låg rang. I länder med högt maskulinitetsindex, som t.ex. USA, är monetära belöningar 

viktiga faktorer för anställda, medan i länder med höga feminina värderingar som Sverige är 

det nära på skamligt att ha mycket pengar. I en studie genomförd av Tosi (2004) har man 

kommit fram till att i nordeuropeiska länder, Sverige inräknat, är den viktigaste förmånen för 

anställda antal semesterdagar. I Sverige står individens välmående på arbetsplatsen över 

företagets välmående. I latineuropa, till vilken Spanien tillhör, är säkerhet på arbetsplatsen 

och förmåner utöver lönen högst värderade (Tosi, 2004). Denna punkt kommer analyseras 

efter Tosi (2004) och efter Hofstedes (1996, 2001) maskulinitetsindex.      

 

3) Chefen har rätt att fatta beslut som påverkar mig just för att han/hon har en högre 

ställning än mig i företaget och därför gör jag som han/hon säger. (Legitimate PB) 

• Power Distance – En kulturdimension som både Hofstede (1994, 2001) och Javidan et al. 

(2006) nämner är Power Distance. Denna dimension visar på hur accepterat det är i en kultur 

att makt är distribuerat olika bland människor. I ett land med lågt Power Distance skulle det 

kunna tänkas att människor inte anser att en högre position inom ett företag automatiskt 

medför makt, eller med andra ord att anställda inte skulle ge en chef auktoritet bara för att 

han/hon är chef. I ett land med högt Power Distance är det mer accepterat att anställda med en 

högre ställning inom företaget har mer makt och det kan därför tänkas att Legitimate PB har 

en högre effekt på människor i kulturer med högt Power Distance. 

• Hur delegeras ansvar inom företaget? – Om det är chefen som beslutar om allting inom 

företaget eller om anställda har beslutsmakten kring den daglig verksamhen kan påverka hur 

effektiv Legitimate PB är. I länder där den de dagliga besluten fattas av anställda och 

företagsledningen enbart fungerar som vägledare kanske anställda ser chefens position som 

en mindre viktig maktkälla än i länder där chefen är den ensamma beslutsfattaren på 
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företaget. En analyspunkt som speglar detta kan vara Hofstedes (1994, 2001) Power Distance. 

Detta eftersom länder med hög Power Distance ofta har mycket centraliserad maktdistribution 

och därigenom fattas fler beslut i dessa länder i toppen av företagen. Länder med låg Power 

Distance har mer decentraliserad maktfördelning och därmed tas fler beslut i den dagliga 

produktionen av anställda.   

 

4) Chefen har för det mesta mer kunnande och erfarenhet än mig om företaget och inom 

det område vi arbetar och därför gör jag som han/hon säger (Expert PB). 

• Jobbrotation - Om jobbrotation används i företag eller ej skulle kunna påverka hur kunniga 

chefer är i den dagliga verksamheten på företaget och företagets organisation. Med 

jobbrotation menas att anställda  befordras i sidled för att kunna lära sig nya arbetsområden. I 

artikeln Managing Business Talent in Europe (1998) står det att i Europa har företag i allt 

större utsträckning börjat befordra anställda i sidled för att motivera och utbilda sina 

anställda. Chefer som har ett brett kunnande över hur flera avdelningarna inom företaget 

fungerar och hur dessa avdelningar integrerar med varandra borde ha en kunskap om 

produktion och företagsorganisation som anställda anser värda att lyssna till. Jobbrotation 

skulle därför påverka hur kunniga chefer anses vara i anställdas ögon. Det kan även tänkas att 

med jobbrotation befordras inte mellancheferna uppåt så fort de når en viss kunskapsnivå utan 

blir kvar i kontakt med de anställda som arbetar i produktionen. Detta skulle göra att 

mellanchefer i företag med jobbrotation är mer kunniga beträffande produktionen i företaget 

än mellanchefer i företag utan jobbrotation.    

 

5)  Chefen är en trevlig person som jag tycker om och därför gör jag som han/hon säger 

(Förutsatt att din chef är en trevlig person som du tycker om) (Referent PB). 

• ”Klyftan” mellan chef och anställd – Även på denna punkt skulle ett lands Power Distance 

kunna användas som analysunderlag. I ett land där ”klyftan” mellan chef och anställd upplevs 

som stor har anställda ofta en mindre personlig relation till sin chef än i länder där anställda 

och chefer arbetar nära tillsammans. Företag i länder med högt Power Distance har ofta 

mycket begränsad envägskommunikation. (Javidan et al. 2006) Power Distance som 

analyspunkt, sedd ur en annan synvinkel, skulle kunna vara att länder med högt Power 

Distance har många fler produktionschefer som övervakar produktionen (Tosi, 2004). 



                                                                                                                                                                         16 (55) 

 16 

Anställda med många övervaknade chefer kan tänkas vara mer fientligt inställda till 

överordnanden än anställda i företag där chefer inte ständigt övervakar de anställda. 

• Föredragna chefsegenskaper i olika kulturer – Javidan et al. (2006) beskriver inte enbart 

de dimensioner de anser kulturer består av utan presenterar även en studie av vilka 

egenskaper anställda av olika kulturer föredrar i chefer. Beroende på om människor i en 

kultur föredrar ”kompis chefer” eller strikta chefer som ger raka order kan detta ge en ledtråd 

till hur viktig anställda i olika kulturer upplever Referent PB. Nedan beskrivs Javidans et al. 

(2006) chefsegenskaper och hur dessa egenskaper har värderats av svenskar och spanjorer. H 

betyder högt värderad egenskap, M står för medel och L för lågt värderad egenskap. 

     
Chefsegenskaper    Sverige Spanien 

  Ledare som kan motivera och inspirera sina anställda, H M/H 
       samt har höga krav på anställda. (Charismatic/Value-Based)    
  
 Någon med klara ledarskapsegenskaper som är duktig  M M 
      på att leda och forma grupper. (Team-Oriented) 
 
      I hur stor utsträckning som ledare involvera andra i  H M 
      beslutsfattning och aktiviteter. (Participtaive) 
 
      Hur omtänksamma och stödjande ledare är mot sina  L L 
      anställda. (Humane-Orientation) 
 
      Hur oberoende och individualistiska ledare är.   M L 
      (Autonomous) 
 
      I hur stor grad chefer ser till sitt eget intresse.   L M 
      (Self-Protective) 
 

• Medkänsla – Ilangovan et al. (2007) skriver att människor från länder med hög Institutional 
Collectivism har en högre medkänsla för andra än länder med låg Institutional Collectivism. 
Det kan därför tänkas att länder med hög Institutional Collectivism föredrar mer empatiska 
ledare än länder med låg Institutional Colectivism. 

   

2.3   Sammanslagen modell för kulturell påverkan på auktoritet 

Denna modell sammanfattar de kulturella faktorer som påverkar upplevelsen av auktoritet som 

presenterats under punkt 2.2. Denna modell har ställts upp av författaren till denna uppsats för att 

fungera som analysgrund för skillnader i hur Karlstads och Alicantes studenter upplever 
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auktoritet. Modellen speglar de faktorer som påverkar hur de fem maktfaktorerna Coersive, 

Reward, Legitimate, Expert och Referent Power motiverar anställda av olika kulturer att följa 

företagsledningens order och beslut utan att bli negativt inställda till cheferna. Modellen 

presenterar även analysverktyg som kan användas för att mäta hur olika kulturer bör uppleva de 

fem PB:s. 

 

Påverkande faktorer  Analysverktyg 

Coersive Power 

• Rädsla för avskedande  Lagstiftning som reglerar makten mellan anställd och    

arbetsgivare (Botero et al. 2004) 

• Rädsla för långtidsarbetslöshet Arbetsmarknadssituationen (arbetslöshetstalet) 

Anställningssystemets effektivitet – individualismindex 

(Hofstede, 1994, 2001) 

• Arbetsplatsens acceptans av  

uppstickande beteende  Uncertanity Avoidance (Hofstede, 1994, 2001)  

 
Reward Power 

• Belöningssystem  Institutional Collectivism (Hofstede, 1994, 2001) 

• Hur motiverande  
monetära belöningar är  Maskulinitetsindex (Hofstede, 1994, 2001)  

Modell över vad som motiverar anställda av olika 
kulturer (Tosi & Greckhamer, 2004) 

Legitimate Power  

• Nivå av acceptans att makt Power Distance (Hofstede, 1994, 2001) 

är distribuerat olika. 

• Maktstrukturen i företagen Power Distance (Hofstede, 1994, 2001) 

• Var ligger beslutsmakten i företag? Power Distance (Hofstede, 1994, 2001) 

 

Expert Power 

• Hur stor kunskap om  

produktionen har chefer? Jobbrotation 
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Referent PB 

• Personliga relationer  

mellan anställd och arbetsgivare. Power Distance (Hofstede, 1994, 2001)  

• Antal mellanchefer med  

övervakande funktion  Power Distance (Hofstede, 1994, 2001)  

• Vilka chefsegenskaper föredrar de 

anställda? Modell över olika kulturers preferenser av 

chefsegenskaper (Javidan et al. 2006) 

• Nivå av medkänsla  Institutional Collectivism (Ilangovan et al. 2007)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 METOD 

I metodavsnittet presenteras vilken undersökningsmetod som har använts i uppsatsen för att 

uppnå syftet, samt en utvärdering av hur tillförlitliga dessa metoder och annan information som 

använts kan bedömas vara. 

 

 3.1   Angreppssätt 
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Den primärdata som använts i denna studie utgörs av de frågeformulär som besvarats av 

stickprovet från Karlstads och Alicantes universitets studenter. Vid insamlande av primär data 

finns två angreppssätt: kvantitativa och kvalitativa studier. Kvalitativa studier ämnar förklara 

komplexa system och utforska saker på djupet. Kvantitativa studier används inte för att beskriva 

verkligheten utan föra att beskriver hur individer upplever denna. Det görs genom att mäta 

fenomen och sedan generalisera resultaten på en större population (Lundahl & Skärvad, 1999). 

Eftersom huvudsyftet med denna studie var just att undersöka hur Karlstads och Alicantes 

universitets studenter upplever hur mycket auktoritet olika PB:s skapar passade en kvantitativ 

studie bäst för syftet. Eftersom resultatet från studien även förväntades vara representativt för 

hela Karlstads och Alicantes universitet var en kvantitativ studie ett måste, eftersom en kvalitativ 

studie inte kan användas i generaliserande syfte. 

Dock gjorde vissa faktorer att enbart resultatet från Karlstads universitet kan användas i 

generaliserande syfte. För att resultatet från ett urval ska kunna generaliseras på hela 

populationen måste vissa förutsättningar uppfyllas. Enligt Körner och Wahlgren (2000) måste 

urvalet vara slumpvist och taget ur en ändlig population. Dessutom får medlemmarna i 

populationen bara ha möjlighet att bli utvalda en gång till urvalet (ibid.). Stickprovet för 

Karlstads universitet uppfyller kraven för generalisering och kan användas i generaliserande 

syfte. Den faktor som kan göra att det inte är självklart att Karlstads universitets resultat är 

representativt för hela studentpopulationen är att stickprovet inte är stort i förhållande till hela 

populationen. Stickprovets storlek var 91 studenter av den totala populationen på ca. 9500 

studenter. Svenning (2000) hävdar att det är inte populationens storlek som avgör hur stort 

stickprovet bör vara utan populationens standardavvikelse och undersökningens önskade 

precision. Standardavvikelsen är ett mått på utspridningen hos data (Nationalencyklopedin). Det 

kan tolkas som hur olika de olika delarna som bygge upp en population är. Dock skriver andra 

författare att även då många faktorer spelar in i hur stort urval som bör väljas så ger i regel ett 

större stickprov en större sannolikhet att resultatet är representativt för hela befolkningen (Trost, 

2001; Byström, 1992). Karlstads studenter svarade mycket likartat på samtliga svarsalternativ, 

standardavvikelsen är låg. Även då inga matematiska uträkningar på standardavvikelsen och 

stickprovets storlek har gjorts så antas ändå stickprovet från Karlstads universitet vara tillräckligt 

stort för att kunna ge ett resultat som är representativt för hela universitetet. 
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Stickprovet från Alicantes universitet faller på punkten om slumpvist urval eftersom e-mail-

adresserna till de spanska studenter som frågeformuläret skickades till var ett bekvämlighetsurval 

och inte ett slumpmässigt urval. Detta för att det inte var möjligt att få en lista över samtliga 

studenter på Alicantes universitet eftersom dessa upplysningar var sekretessbelagda. Med andra 

ord kan resultatet från Alicantes universitet inte ses som representativt för hela universitetet. 

Resultatet kan enbart ses som en indikation för hur resultatet för en kvantitativ studie på liknande 

grunder skulle kunna se ut. Resultatet från Alicantes universitet var dessutom väldigt utspritt och 

tyder på att studenterna har ett mycket varierande tänkande runt auktoritet. Med andra ord har 

denna population en hög standardavvikelse och det hade behövts ett större stickprov för att kunna 

generalisera resultatet på hela populationen.  

   

 3.2   Undersökningsmetod 

Vid insamling av kvantitativ data används ofta survey-undersökningar. Det finns två sorters 

suervey-undersökningsmetoder, intervjuer och frågeformulär (www.socialresearchmethods.com). 

Eftersom denna studie ämnar undersöka attityder hos ett större antal människor valdes 

frågeformulär som en lämplig undersökningsmetod. Frågeformulär gör det möjligt att undersöka 

ett större urval av respondenter, samtidigt som det är en relativt billig metod. Andra fördelar som 

frågeformulär har är att de är standardiserade och därför är fria från många av de fel som icke 

standardiserade datainsamlingsmetoder kan ge upphov till (Ejlertsson, 1996). Att respondenterna 

i lugn och ro kan svara på frågorna i formuläret, att undersökningar kan göras på stora 

geografiska områden och att frågeformulär kan vara att föredra vid undersökning av känsliga 

frågor är några andra fördelar som Ejlertsson (1996) påpekar. Dessa tre fördelar var samtliga 

viktiga för denna studies utförande. Huvudfrågan var relativt komplicerad och lång och det 

krävdes antagligen att respondenterna läste igenom den fler än en gång för att kunna svara. 

Eftersom Karlstad och Alicante ligger långt ifrån varandra hade även det stora geografiska 

avståndet gjort att andra metoder för materialinsamlig varit svåra att tillämpa. Varför vi lyder 

våra chefer kan även ses som en känslig fråga i vissa situationer. Det hade t.ex. varit olämpligt att 

gå runt på arbetsplatser och fråga anställda varför de lyder sina chefer eftersom de anställda kan 

vara motvilliga att svara på frågan när deras chefer är närvarande.  

Vissa nackdelar finns med enkätundersökningar. Ejlertsson (1996) tar upp några av dessa. Han 

pekar på att respondenter inte kan fråga efter förklaringar i ett frågeformulär om de inte förstår en 
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fråga. Dessutom brukar frågeformulär ge en låg svarsfrekvens, ofta är respondenterna väldigt 

extrema i sina svar och många respondenter tröttnar innan de slutfört frågeformuläret. 

Svarsfrekvensen till frågeformuläret som användes i studien var förvånansvärt lågt. Med tanke på 

att huvudfrågan var så pass lång är det möjligt att respondenter inte fullföljt frågeformuläret. Att 

respondenterna inte kunnat fråga om förklaringar om de inte förstått frågan kan ha varit ett 

problem vid datainsamlingen. Då frågeformulären samlades in på Alicantes universitets campus 

kunde författaren se att vissa studenter missuppfattat frågan och värderat varje svarsalternativ 

efter viktighet med en skala på 1 till 5 istället för att rangordna alternativen från 1 till 5. 

 

3.3   Frågeformuläret 

Ett e-mail med en länk till ett frågeformulär utformat i programmet Query and Report skickades 

ut till respondenterna. I e-mailet presenterar författaren sig själv och undersökningen och 

hänvisar till en länk längst ner i brevet som leder till ett frågeformulär (inledningsbrev och 

frågeformulär presenteras i Appendix 1 och 2). I inledningsbrevet kommer det även stå att enbart 

svenska/ spanska medborgare kan svara på enkäten, eftersom studien ämnar undersöka just 

svenska och spanska studenters åsikter och det är därför viktigt att inte t.ex. utbytesstudenter 

svarar på enkäten.  

I själva frågeformuläret presenteras tre frågor (Appendix 2). Den första frågan ”Vilken 

åldersgrupp tillhör du” delar in respondenterna i två grupper. Den ena gruppen (ålder 0-32 år) 

speglar de ”unga” studenterna som, mer eller mindre, börjat på universitet direkt efter gymnasiet. 

Dessa studenter har därigenom inte mycket arbetserfarenhet och inte heller mycket erfarenhet av 

att ha en chef. Åldersgruppen 33 – 100 år är meningen att representera studenter som återvänt 

från arbetslivet för att studera och har erfarenhet av att arbeta och ha en chef. Frågan har ingen 

direkt betydelse för undersökningen utan ställdes enbart för att få information om 

respondenternas demografi.  

Den andra frågan ”Är du man eller kvinna?” har inte heller en väsentlig funktion för 

frågeställningen utan ställs enbart för att få en överblick över respondenternas demografi. 

Undersökningen är inte tillräckligt omfattande för att det ska vara möjligt att dra några slutsatser 

om skillnaden mellan mäns och kvinnors rangordning av PB:s.     
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Den tredje frågan, som ämnar ligga till grund för undersökningen är följande (eftersom 

frågeformuläret gjordes i Query and Report är inte layouten på frågan nedan en exakt kopia av 

den som använts i undersökningen):  

Vad ser du för anledningar till att lyda en chef? Rangordna följande påståenden från 1 till 5, med 

1 som det mest passande alternativet och 5 som det minst passande alternativet.  

 
1)  Chefen kan sparka mig om jag inte gör som han/hon säger. 
 
2)  Chefen kan besluta att befordra mig / ge mig en löneökning om jag gör som han/hon säger. 
 
3)  Chefen har rätt att fatta beslut över mig just för att han/hon har en högre ställning än mig i företaget. 
 
4)  Chefen har för det mesta mer kunnande och erfarenhet än mig vad beträffar de  
beslut han/hon fattar på arbetsplatsen. 
 
5)  Chefen är en trevlig person som jag tycker om och jag vill därför göra som han/hon säger. 
 
Frågan hoppas kunna visa på vilka PB:s som är effektivast för chefer att använda sig av mot sina 

anställda om de vill att anställda ska följa deras order och beslut. Svarsalternativen har utformats 

för att representera de fem PB:s. Resultatet förväntas visa hur rangordningen av dessa PB:s 

skiljer sig åt mellan de båda länderna.  

 

3.4  Utförande och urval 

Enkätundersökningen har utförts på Alicantes och Karlstads universitet. De spanska studenterna 

har fått ett e-mail och frågeformulär på spanska och de svenska studenterna har fått en exakt 

svensk översättning av samma e-mail och frågeformulär. För Karlstads universitet skickades 

frågeformuläret som en webbenkät utformat i Query and Report till ca. 500 studenter utav de ca. 

9500 studenter som går på Karlstads Universitetet. Studenternas e-mail har fåtts på begäran av 

Karlstads Universitet och är ett slumpmässigt urval av de ca. 9500 studenterna på universitetet. 

Den förväntade svarsfrekvensen var 50 %, alltså 250 besvarade enkäter. Men den faktiska 

svarsfrekvensen blev ca. 18 %, motsvarade 91 respondenter.  

Det var mycket svårt att få tag på e-mail-adresser till Alicantes studenter eftersom skolan inte 

lämnar ut denna information. De adresser som använts i undersökningen är till spanska studenter 

som placerat en annons på Alicantes universitets hemsida om att de letar efter studenter som vill 

öva sin spanska i utbyte mot lektioner i Engelska. Bara ca. 150 e-mail-adresser kunde finnas på 
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detta sätt, men svarsfrekvensen förväntades ändå vara högre än bland de svenska studenterna 

eftersom undersökningen kan väcka nyfikenhet då den är från ett annat land. Den faktiska 

svarsfrekvensen blev 26,4 %, alltså högre än på Karlstads universitet. För att få in fler enkätsvar 

från Alicantes universitet har författaren även personligen delat ut frågeformuläret på Alicantes 

Universitets campus. 43 korrekt ifyllda enkäter samlades in på detta sätt. Totalt insamlades 80 

användbara frågeformulär för Alicantes universitet. 

 

3.5  Sammanställningsmetod för frågeformulär 

För att få en så representativ och överskådlig sammanställning som möjligt av rangordningen av 

de fem svarsalternativen till huvudfrågan i undersökningen har två sammanställningsmetoder 

använts. För att kunna sammanställa alla olika rangordningsnummer som varje svarsalternativ har 

fått till en representativ rang för varje svarsalternativ har  Metod 1 använts. För att kunna se exakt 

hur många av varje rangordningsnummer ett svarsalternativ har fått används en andra 

sammanstälningsmetod, Metod 2. Både Metod 1 och Metod 2 har vissa begränsningar, men 

tillsammans ger de en representativ sammanställning av huvudfrågan i frågeformuläret.  

I Metod 2 går det att se vilken rang som flest studenter rangordnat ett svarsalternativ som 

(medianen). Men att använda sig av bara mediantalet skulle medföra många begränsningar och 

därför tillämpas även Metod 1. De missvisningar som Metod 2 kan ge demonstreras lättast med 

följande exempel. Om 50 studenter rangordnar ett svarsalternativ som 1, 40 studenter rangordnar 

svarsalternativet som 5, 45 studenter rangordnar alternativet som 4 och ingen rangordnar det som 

3, så skulle en sammanställning där mediantalet används ge detta svarsalternativ rang nummer 1. 

Detta blir missvisande eftersom fler studenter rangordnat detta svarsalternativ av låg betydelse än 

av hög betydelse. För att rätta till denna missvisning används Metod 1.  

I vissa fall kan Metod 1 vara missvisande eftersom den inte visar vilket alternativ som flest 

respondenter har valt utan visar ett medel av alla svar. Om exempelvis 40 studenter ger ett 

alternativ nummer 5 och 40 studenter ger ett alternativ rang nummer 1 kommer detta ge ett medel 

på 3. Detta skulle tolkas som att studenter tycker att denna PB är av medelmåttig betydelse, vilket 

är missvisande eftersom svaranden var mycket extrema i sin rang av alternativet. I 

sammanställningen av rangordningen av svarsalternativen till huvudfrågan i 

enkätundersökningen för de spanska studenterna blev svarsalternativet som representerar Reward 

PB rangordnad som nummer 1 även då flest studenter rangordnat detta svarsalternativ mellan 2 
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och 4. Det kan bero på att inget annat alternativ heller blev rangordnat som en klar 1:a och att det 

därför blev så att Reward PB blev rangordnad som nummer 1. För att läsaren därför ska kunna se 

precis hur varje svarsalternativ har blivit rangordnat och därigenom frångå missvisningar i Metod 

1, presenteras även svarsfrekvensen av rangordningsnumren för varje svarsalternativ i tabeller. 

Denna framställning av data kallas i denna uppsats för Metod 2. 

 

3.5.1 Metod 1 

Metod 1 bygger på följande ekvation: P = a*1 + b*2 + c*3 + d*4 + e*5, där P = ett poäng som 

representerar vilken sammanställd rang svarsalternativet ger, där a = antal respondenter som 

rangordnat svarsalternativet som 1, b = antal respondenter som rangordnat svarsalternativet som 

2, c = antal respondenter som rangordnat svarsalternativet som 3, d = antal respondenter som 

rangordnat svarsalternativet som 4, och e = antal respondenter som rangordnat svarsalternativet 

som 5. 

För att förklara ekvationen i ord så sammanställs alla de olika rangordningsnumren som varje 

svarsalternativ fått till en representativ rang genom att multiplicera antalet svar på varje 

rangordningsnummer med rangordningsnumret och sedan addera de fem talen som framkommer. 

Om exempelvis 10 studenter givit ett svarsalternativ rangordning 3, 2 studenter har givit samma 

svarsalternativ rangordning 4 och 6 studenter har rangordnat svarsalternativet 5 skulle 

uträkningen bli: (10*3) + (2*4) + (6*5) Om många studenter har värderat denna PB som viktig 

kommer detta ge ett lågt sammanställt tal och om många studenter har gett denna PB 4 eller 5 i 

rang kommer detta ge ett högt slutgiltigt tal. Genom att upprepa denna uträkning för samtliga 

alternativ och sedan rangordna svarsalternativen efter antal totala poäng, med svarsalternativet 

med lägst poäng först, framkommer en rangordning av svarsalternativen som är representativt för 

alla respondenter. 

 

 

 

3.5.2 Metod 2 

I metod 2 presenteras hur varje svarsalternativ rangordnats genom att visa exakt hur respondenterna 

rangordnat svarsalternativen. Detta presenteras i tabeller. Med tabellerna är det lättare för läsaren att få en 

överblick av om respondenterna har rangordnat svarsalternativet högt, medel eller lågt i rang och de 
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svarsalternativ som inte blir helt rätt presenterade med Metod 1 går på så sätt att identifiera med Metod 2. 

Det går dock inte att se en exakt rang med Metod 2. 

 

3.6  Reliabilitet och Validitet 

Med reliabilitet menas om en undersökning kommer ge samma resultat om den upprepas, eller 

med andra ord hur tillförlitlig undersökningen är (Bell, 2000).  Något som har en negativ 

inverkan på reliabiliteten för resultatet från Alicante är att listan över e-mail-adresser från 

Alicantes universitet inte är av ett slumpvis urval. Studenterna som enkäten kommer skickas till 

förväntas dock ha ungefär samma åsikter som resten av populationen, eftersom dessa studenter 

inte har något speciellt gemensamt förutom en vilja att lära sig engelska, något som inte borde 

påverka en undersökning kring auktoritet.  

Resultatet från Karlstads universitet anses ha en hög reliabilitet. Samtliga av respondenterna har 

svarat mycket likartat och stickprovet var slumpvis utvalt och bör ge ett representativt svar för 

vad hela populationen tycker. Studien förväntas därför ge ett liknande resultat om den görs om på 

samma grunder.  

De tester som skulle kunna göras för att försäkra sig om en studies reliabilitet är att tillfråga 

samma personer samma fråga igen en tid efter studien, eller att dela in respondenterna i två 

grupper och se om de båda grupperna ger samma resultat (Svenning, 2000). Men p.g.a. 

begränsade resurser har inga tester för att försäkra sig om reliabiliteten gjorts. 

  
 Validitet skriver Svenning (2000) är ett mått på hur väl en undersökning fångar verkligheten, 

eller som Bell (2000) uttrycker det: ”ett mått på om undersökningen mäter vad den är ämnad att 

mäta”.  

Validitet kan delas upp i inre och yttre validitet. Den inre validiteten handlar om den direkta 

kopplingen mellan teori och empiri. Är frågorna till respondenterna rätt utformade? Används 

flera frågor som speglar samma sak för att täcka upp missförstånd? Har kontrollgrupper använts 

för att se om dessa ger samma resultat som undersökningen (Svenning, 2000)? Auktoritet är ett 

väldigt brett och komplicerat fenomen, vilket gör det svårt att finna ett så pass snävt och 

väldefinierat studieområde att det går att mäta på ett bra sätt. Genom att utgå från French och 

Ravens (1959) definition av makt har undersökningen fått en mycket väldefinierad grund. 

Rangordningen av dessa PB:s gör att studien ger ett klart och lättolkat resultat som speglar hur 

effektiva olika PB:s anses vara av respondenterna och även gör det lätt att jämföra de båda 
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ländernas resultat. Det kan tänkas att misstolkningar av frågan bland respondenterna kunnat 

minskas om ett frågeformulär med flera frågor som speglar samma sak använts, men detta hade 

krävt mer tid och skicklighet. Men frågan som använts är så pass rättfram och lätt att förstå att det 

inte anses vara ett problem att bara en fråga använts. Dessutom skulle bortfallet blivit större om 

frågeformuläret varit längre och mer tidskrävande att fylla i. Validiteten förväntas, med 

ovanstående resonemang, inte vara märkbart lägre just för att enbart en fråga använts. Att 

resultatet från Alicante var oklart kan ha berott på att studenterna misstolkat 

rangordningssystemet och trott att 5 representerar den högsta rangen och 1 den lägsta. Men 

eftersom de svenska studenterna gett mycket likartade resultat mellan varandra, vilket tyder på att 

de förstått frågan, är det otroligt att så många av de spanska stunderna och så få av de svenska 

skulle ha misstolkat frågan (frågeformulären är exakta översättningar). Frågeformuläret har 

dessutom testats på både svenska och spanska vänner för att försäkra sig om att den är 

lättförstålig och att språket är korrekt. Troligare än att frågan misstolkats är att Alicantes 

studenters åsikter skiljer sig mycket sinsemellan och att ett större urval av respondenter borde ha 

gjorts för att få ett tydligt svar.  

Det kan även vara svårt för studenter som aldrig haft ett arbete att veta hur de skulle reagera på en 

befallning från en överordnade, vilket kunde ha inverka på validiteten, men eftersom 

undersökningen enbart vill fånga unga studenters ”upplevelse” av auktoritet förväntas inte detta 

ha en inverkan. Att ha varit anställd och haft en chef tidigare är inte en nödvändighet för att 

kunna säga vilka faktorer som skulle göra att just de ger auktoritet till en annan människa.   

 

Yttre validitet handlar om i hur stor grad det går att generalisera resultatet på en större population 

(Svennings, 2000). Det spanska resultatet går inte att generalisera över hela Alicantes 

universitetsstudenter eftersom inte respondenterna är slumpvis utvalt och dessutom mycket litet i 

förhållande till den totala populationen. Karlstads universitets resultatet är slumpvis utvalt och 

populationens standardavvikelse år låg och anses p.g.a. dessa faktorer kunna generaliseras på hela 

Karlstads universitets studentpopulation.   

 

3.7  Källkritik 
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Med källkritik menas att de källor som har använts i studien utvärderas för att se om de mäter vad 

de är menad att mäta, om de är relevanta för arbetet och om de är att lita på (Erikson & 

Wiedersheim-Paul, 2001).  

 

Litteraturen i denna studie har valts att utvärderas efter Eriksson och Wiedersheim-Pauls (2001) 

fyra kriterier för att bedöma en källa: samtidskrav, beroendekritik, tendenskritik och äkthet. 

Det kan diskuteras om viss del av den forskning som använts inom denna studie är samtida. 

French och Raven (1959) var vid tidpunkten för denna studies genomförande nästan 50 år 

gammal. Men trotts detta är French och Ravens modell fortfarande vida använd som analysgrund 

för forskning kring auktoritet och många kända nutida forskare har använt sig av deras PB:s. 

Rahim et al. (2001) menar att även då andra definitioner av makt finns så är French och Ravens 

PB:s den modell som bäst beskriver makt. Senare författare har försökt bygga ut French och 

Ravens modell med fler PB:s, men författare som granskat dessa har kommit fram till att de fem 

original PB:s är den bästa klassifikationen för makt (Rahim et al. 2001). Så även om French och 

Raven (1959) inte är en helt ny studie är den fortfarande aktuell.   

Hofstedes (2001) undersökning av kulturella index var vid utförandet sin tids största 

undersökning inom ämnet och många författare har citerat hans bok. Projekt GLOBE som har 

gjort omfattande undersökningar inom Cross Cultural Management har använt sig av Hofstedes 

undersökning. Uppdateringar av Hofstedes studie har gjorts men själva undersökningen ägde rum 

1980. Eftersom Hofstede beskriver kulturella skillnader i värderingar, någonting som ständigt 

förändras, kan det tänkas att vissa delar av denna studie är oaktuell i dagens läge, speciellt sedan 

många förändringar har skett inom den internationella affärsvärlden på senare år. Men eftersom 

projekt GLOBE, som är en samling nyligen gjorda studier, har presenterat ungefär samma 

kulturella dimensioner som Hofstede, har dessa resultat kunnat jämföras med slutsatsen att de 

visar på mycket lika resultat. Dessutom har Hofstedes (2001) studie  även ansetts pålitlig 

eftersom den är en stor, professionell studie inom kulturella skillnader som är känd och 

välanvänd över hela världen.  

Övrig litteratur som har använts har varit nyligen genomförda och med andra ord nutida. 

 

Beroende kritik anger hur beroende två källor är av varandra. De studier som använt sig av 

French och Ravens PB:s har fått mycket av forskningen de bygger sina studier på från en och 
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samma källa eftersom de alla har byggt vidare på French och Ravens PB:s. Men dessa studier har 

inte använts i denna studie på fler ställen än under avsnittet 1.2 Tidigare forskning. Övriga studier 

har inte haft många gemensamma källor. Mycket p.g.a. att de kommer från så pass utspridda 

områden (kulturella skillnader, auktoritet, demografisk information). Med andra ord anses 

beroendekritikkriteriet uppfyllt för litteraturen. 

 

Tendeskritik kommenteras inte eftersom det inte är ett kriterium som är applicerbart på litteratur. 

 

Vad gäller äkthet har all litteratur som använts haft väl dokumenterade källor och det anses 

mycket osannolikt att någon av de undersökningar som ligger till grunden för de  teorier som 

använts inte skulle vara vad de utges som av författarna. Dessutom är samtliga teorier hämtade 

ifrån databasen Business Source Premier som är en internationellt känd databas för studier inom 

företagsekonomi. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4  Resultat 
 
Under följande avsnitt presenteras resultatet från  enkätundersökningen. Resultatet presenteras i 



                                                                                                                                                                         29 (55) 

 29 

form av tabeller över svarens distribution, samt en sammanställd rangordning av 

svarsalternativen. Under punkten 4.1 presenteras Alicantes universitets resultat och under 

punkten 4.2 presenteras Karlstads universitets  resultat. 

 

4.1 Alicantes universitets resultat 

Det totala antalet korrekt ifyllda frågeformulär från Alicantes studenter uppgick till 80 stycken. 

Av ett sammanträffande har exakt lika många kvinnor som män svarat på enkäten, 40 stycken av 

vardera kön. Enbart tre av det 80 totala antalet respondenter var i åldersgruppen 33 – 100 år (3,8 

%). 

Resultaten från Internetundersökningen och frågeformulären insamlade vid universitetet var mer 

eller mindre likvärdiga. Det vill säga att det inte gick att se en skillnad mellan hur respondenter 

på campus och på Internet rangordnat svarsalternativen. Därför slogs resultatet från Internet och 

campus ihop och det visas enbart ett sammanslaget resultat.  

Resultatet inom varje svarsalternativ var väldigt utspritt. Det var svårt att se ett system i hur 

viktiga/oviktiga respondenterna ansåg att varje svarsalternativ var och rangordningen varierade 

mycket. Dessutom deltog bara 80 studenter i undersökningen. På grund av ett litet stickprov och 

ett mycket utspritt resultat vill inte författaren lägga för stor vikt vid en exakt rangordning av 

svarsalternativen i resultatet. Vissa svarsalternativ har mer eller mindre samma rang och 

rangordningen av vissa svarsalternativ var så pass utspridda att det vore fel att ge en exakt rang. 

Därför kommer störst vikt i det spanska resultatet läggas på tabellerna som visar frekvensen av 

svaren för att kunna se om flest respondenter har rangordnat svarsalternativet av hög, låg eller 

medel viktighet.  Nedan presenteras först uträkningarna som ligger till grunden för den 

sammanställda rangordningen av svarsalternativen. Därefter visas ett medelvärde av 

rangordningen och sedan tabeller över hur rangordningsnumren är distribuerade på varje 

svarsalternativ. 

 

 

 

4.1.1 Metod 1 - Uträkningar 

I metodkapitlet under punkt 3.3 presenteras vilka modeller för sammanställning av resultatet som 

har använts. I Metod 1 sammanställs en rangordning av svarsalternativen som är representativt 
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för alla svaranden. (adderingen av samtliga svaranden per svarsalternativ tyder på att en person 

inte rangordnat Reward och Expert PB och två personer har inte rangordnat Legitimate PB). I 

tabell 4.1 presenteras de uträkningar som använts i Metod 1. För en närmare förklaring av dessa 

siffror se punkt 3.3.1. 

 

Uträkningar för Spanien (Internetresultat och personliga möten sammanslaget)  

Svarsalternativ Rang nr.1 Rang nr.2 Rang nr.3 Rang nr.4 Rang nr.5 Total poäng Slutg. 
Rang 

Coersive 17*1=17 17*2=34 10*3=30 17*4=68 19*5=95 244 4 

Reward 15*1=15 19*2=38 20*3=60 19*4=76 6*5=30 219 1 

Legitimate 17*1=17 13*2=26 18*3=54 13*4=52 17*5=85 234 3 

Expert 17*1=17 19*2=38 18*3=54 14*4=56 11*5=55 220 2 

Referent 14*1=14 15*2=30 13*3=39 14*4=56 24*5=120 259 5 

Tabell 4.1 

 

Sammanställning av samtliga frågeformulär ger följande rangordning av svarsalternativ:  
 
1)  Chefen kan besluta att befordra mig / ge mig en löneökning om jag gör som han/hon säger. 

2)  Chefen har för det mesta mer kunnande och erfarenhet än mig vad beträffar de  

beslut han/hon fattar på arbetsplatsen. 

3)  Chefen har rätt att fatta beslut över mig just för att han/hon har en högre ställning än mig i 

företaget. 

4)  Chefen kan sparka mig om jag inte gör som han/hon säger. 

5)  Chefen är en trevlig person som jag tycker om och jag vill därför göra som han/hon säger. 

 

De totala poängen för de spanska resultaten var mycket nära varandra. Reward och Expert PB 

hade vardera 219 och 220 poäng vilket borde räknas som en delad första plats. Även de övriga 

svarsalternativens rang bör granskas kritiskt eftersom även de totala poängen för dessa PB:s 

ligger tätt. 

 

 

 

4.1.2  Metod 2 - Tabeller 

Nedan presenteras fördelningen av hur respondenterna rangordnat varje svarsalternativ. 
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            Tabell 4.2  

Det går att se en trend i hur studenter har rangordnat betydelsen av Reward PB. De flesta 

studenter har rangordnat denna PB:s mellan 2 och 4, få har gett svarsalternativet en 5:a (se tabell 

4.2). Med andra ord anser respondenterna att denna PB är av hög till medelmåttig betydelse.  

Men med metoden som använts för att sammanställa svaren har det blivit att denna PB fick den 

högsta rangen av alla PB:s. Genom att få studenter har gett denna PB en 5:a och få studenter har 

rangordnat någon av de fem PB:s som en klar 1:a har det blivit att Reward PB:s kom på första 

plats, något som inte blir helt rättvisande. 
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Tabell 4.3 

I rangordningen av Expert PB går det att se att studenterna anser att denna PB är av hög till 

medelhög rang (se tabell 4.3). Rangnummer 2 som tillgavs denna PB i Metod 1 verkar därför 

rättvisande.  

                 Tabell 4.4 
 

Rangordningen av Legitimate PB var liksom Coersive PB så pass utspridd att det var svårt att se 
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en trend i svaren (se tabell 4.4). Så medeltalet 3 på denna PB kan inte ses som representativt för 

hur viktig studenter anser Legitimate PB vara, utan är enbart ett medelvärde på ett mycket utspritt 

resultat. 

                  Tabell 4.5 

På Coersive PB går det inte att se en trend i hur viktig denna PB har rangordnats som, eftersom 

nästan lika många svaranden har rangordnat denna PB högt som lågt (se tabell 4.5). I Modell 1 

har Coersive PB fått rang nummer 4 vilket är ett medel av svaren. Men eftersom flest personer 

inte har rangordnat Coersive PB som 4 kan inte detta ses som ett representativt nummer för de 

sammanställda svaren.  

                      Tabell 4.6 
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Klart flest studenter gav Referent PB rangordning 5, alltså den lägsta möjliga rangen (se tabell 

4.6). Tydligt är att denna PB har en låg rang bland respondenterna eftersom flest respondenter 

rangordnat alternativet som 5. Rangordningsnumret 5 i sammanställningen kan därför, enligt 

både Metod 1 och Metod 2 ses som rättvisande för vad resultatet visade på . 

 

4.2 Karlstads universitets resultat 

Till skillnad från det spanska resultatet rangordnade de svenska studenterna svarsalternativen till 

huvudfrågan väldigt likartat. Det går tydligt att se ett samband i om Karlstads studenter har ansett 

att svarsalternativen varit av låg, medel eller hög rang. 

Nedan presenteras sammanställningen av resultatet med hjälp av Metod 1 och Metod 2. 

 

4.2.1 Metod 1 – Uträkningar 

Nedan (tabell 4.7) följer de uträkningar som ligger till grunden för sammanställningen av en 

rangordning av svarsalternativen som är representativt för samtliga Karlstadsstudenter (en person 

tycks inte ha svarat på någon av frågorna och därför visar en addering av respondenterna för varje 

svarsalternativ på att bara 90 personer deltagit). För en närmare förklaring av siffrorna som 

använts se punkt 3.3.1 i metodkapitlet. 

 

Uträkningar för Sverige       

Svarsalternativ Rang nr.1 Rang nr.2 Rang nr.3 Rang nr.4 Rang nr.5 Total poäng Slutg. 
Rang 

Coersive 9*1=9 5*2=10 18*3=54 15*4=60 43*5=215 348 5 

Reward 8*1=8 16*2=32 33*3=99 27*4=108 6*5=30 277 4 

Legitimate 17*1=17 31*2=62 24*3=72 13*4=52 5*5=25 228 2 

Expert 32*1=32 24*2=48 11*3=33 15*4=60 8*5=40 213 1 

Referent 10*1=10 25*2=50 25*3=75 17*4=68 13*5=65 268 3 

Tabell 4.7 
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Den slutgiltiga rangordningen av svarsalternativen för Karlstad är följande: 

1)  Chefen har för det mesta mer kunnande och erfarenhet än mig vad beträffar de  

beslut han/hon fattar på arbetsplatsen (Expert). 

2)  Chefen har rätt att fatta beslut över mig just för att han/hon har en högre ställning än mig i 

företaget (Legitimate). 

3)  Chefen är en trevlig person som jag tycker om och jag vill därför göra som han/hon säger 

(Referent). 

4)  Chefen kan besluta att befordra mig / ge mig en löneökning om jag gör som han/hon säger 

(Reward). 

5)  Chefen kan sparka mig om jag inte gör som han/hon säger (Coersive). 

 

4.2.2 Metod 2 – Tabeller 

Nedan presenteras svarsfrekvensen av rangordningsnummer på varje svarsalternativ i tabeller. 

Detta för att läsaren ska få en översikt av exakt hur respondenterna rangordnat varje 

svarsalternativ och därigenom täcka upp de eventuella missvisningar som Metod 1 kan ge. 

Chefen har för det mesta mer kunnande och 

erfarenhet än mig om företaget och inom det 

område vi arbetar och därför gör jag som han/hon 

säger (Expert).
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                 Tabell 4.8 

Flest studenter har rangordnat Expert PB som nummer 1 (se tabell 4.8). Det är det enda 

svarsalternativ som fått flest röster på nummer 1. Det kan därför ses som ett rättvisande resultat 

att Expert PB har blivit rangordnat som nummer 1 i sammanställningen i Metod 1.  
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Chefen har rätt att fatta beslut som påverkar mig just 

därför att han/hon har en högre ställning än mig i 

företaget och därför gör jag som han /hon säger 

(Legitimate).
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                  Tabell 4.9 

Legitimate PB har fått en rättvisande rang eftersom klart flest studenter har rangordnat detta 

alternativ som nummer 2 vilket var den rangordning som Metod 1 visade (se tabell 4.9). 

 

Chefen är en trevlig person som jag tycker om och därför 

gör jag som han/hon säger (Referent).
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                Tabell 4.10 

I resultatet för Referent PB går det att se att de flesta respondenter har rangordnat denna PB som 

nummer 2 och 3 (se tabell 4.10). Eftersom fler rangordnat alternativet som 4 och 5 än som 1 blir 

rangen 3 som sammanställningen i Metod 1 ger resultatet även med Metod 2.  
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Chefen kan besluta att befordra mig/ ge mig löneökning 

om jag gör som han/hon säger (Reward).
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                  Tabell 4.11 

Reward PB rangordnades av de flesta som 3 men fick ändå i sammanställningen i Metod 1 rang 4 

(se tabell 4.11). Reward PB var väldigt jämn i poängen med Referent PB och bör ses som rang 3 

– 4, även då den enligt Metod 1 blev rangordnad som 3. 

 

                Tabell 4.12 

Coersive PB fick en tydlig femte plats enligt båda modellerna, eftersom klart flest studenter har 

rangrodnat detta svarsalternativ som 5 (se tabell 4.12).  

Chefen kan sparka mig om jag inte gör som han/hon 

säger (Coersive).
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5  DISKUSSION 

Diskussionen är indelad i två delar. Först diskuteras allmänt hur representativa och rättvisande 

resultaten är och därefter hur Karlstads och Alicantes universitets resultat skiljer sig åt. Sedan 

följer en analys av varför resultaten mellan länderna skiljer sig åt baserat på de analyspunkter 

som presenterats i teorikapitlet. 

 

5.1  Kommentarer av resultaten  

Det var betydligt svårare att få studenter att svara på den webbaserade enkäten än väntat. 

Svarsfrekvensen var speciellt låg bland de svenska studenterna. Det förväntade antalet 

användbara enkäter var ca. 100 stycken för Alicantes universitet och ca. 250 stycken för 

Karlstads Universitet innan datainsamlingen påbörjades. Att det slutgiltiga antalet respondenter 

blev 80 stycken för Alicantes universitet och 91 för Karlstads universitet gör att det kan 

diskuteras om det går att dra några generella slutsatser av resultatet. Dock är det inte enbart 

populationens storlek som avgör hur stort stickprovet bör vara utan populationens 

standardavvikelse och hur exakt man vill att stickprovet ska representera populationen (Svenning, 

2000). Karlstads studenter hade väldigt lika åsikter kring studietemat och det var lätt att se ett 

mönster i hur respondenterna svarat, även då stickprovet var begränsat. Med andra ord tycks 

standardavvikelsen bland Karlstads studenterna vara låg. Eftersom stickprovet av de svenska 

respondenterna var slumpvis utvalt och standardavvikelsen är låg anses stickprovet vara 

tillräckligt stort för att resultatet ska ge ett representativt resultat för hela Karlstads Universitets 

studentpopulation.  

Bland Alicantes studenter var det för de flesta svarsalternativen svårt att se ett klart mönster av 

rangordningen. Coersive PB har lika många spanska studenter rangordnat som mycket viktigt 

som det var studenter som rangordnat den som oviktig. Fördelningen av svar över 

rangordningsskalan för Legitimate PB har inget samband alls. I rangordningen av Expert och 

Reward PB tycks det att de flesta studenter ansett dessa PB:s ha en hög viktighet, dock är även 

dessa resultat väldigt utspridda. Den enda PB som det tydligt går att se ett system i svaren är 

Referent PB, vilken många studenter rangordnat som nummer 5. 

På grund av att det spanska resultatet är så utspritt och osystematiskt kommer inte stor vikt att 

kunna läggas på analysen av resultatet. Att kunna generalisera resultaten från Alicante på en 

större population var heller inte förväntat när datainsamlingen påbörjades eftersom urvalet av 
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respondenter inte var slumpvist gjort. Det spanska resultatet kan i bästa fall fungera som en 

indikation på vad en större kvantitativ undersökning på samma grunder skulle kunna resultera i.   

Vad som kan diskuteras är varför de spanska studenterna var så varierande i sina svar. En orsak 

skulle kunna vara att många studenter missuppfattat rangordningssystemet och trott att 5 

representerat den högsta rangen och 1 den lägsta, men eftersom det svenska och spanska 

frågeformuläret är exakta översättningar känns det inte rimligt att Karlstads studenter skulle ha 

förstått frågan medan så många av Alicantes studenter missuppfattat den. Troligare är att de 

spanska studenternas tankegångar kring auktoritet är mycket mer varierande än de svenska 

studenternas, med andra ord att standardavvikelsen bland de spanska studenterna var hög och att 

det spanska stickprovet hade behövt vara större för att ett samband i svaren skulle kunna 

urskiljas. 

 

Den fortsatta diskussionen av resultaten kommer i första hand fokusera på resultatet från 

Karlstad. Viss vikt kommer läggas vid analysen av rangordningen från Alicante av de PB:s där en 

trend i svaren är urskiljbar, även då inga generella slutsatser kan dras av dessa resultat.  

 

5.2  Jämförelse mellan resultaten 

Munduate och Dorado (1998) delar i sin studie upp French och Ravens PB:s i två grupper, 

formella och personliga PB:s. Till de formella PB:s räknar de Coersive, Reward och Legitimate 

PB:s, medan Expert och Referent PB:s tillhör gruppen personliga PB:s. Genom att urskilja om 

anställda motiveras med minst motsättningar av personliga eller formella PB:s kan företag 

försöka lyfta fram den mest effektiva gruppen PB:s över den mindre effektiva gruppen i sina 

chefer. Om ett lands anställda bäst motiveras av sakkunniga och trevliga chefer kan management-

kurser som lyfter fram chefers ”people skills” vara ett bra tillvägagångssätt för att få en 

effektivare arbetsstyrka. Det kan även tänkas att i länder där personliga PB:s anses viktiga är det 

en fördel om chefer och anställda arbetar mer tillsammans som ett team där chefer inte fungerar 

som beslutsfattare utan som vägledare, eftersom anställda lyssnar på överordnade p.g.a. andra 

faktorer än höga titlar. I länder där formella PB:s upplevs som effektivast bör ledningen vara 

noga med att tilldela mellanchefer och anställda som delegeras ansvarsområden de befogenheter 

som är nödvändiga för att få anställda att lystna till beslut och order. ”Kompisuppfostran” på 

arbetsplatser kan vara ineffektivt i dessa kulturer.  
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I de spanska resultaten är det bara två PB:s som det går att se något system i svaren av och det är 

de båda personliga PB:s, Expert och Referent. Vad som kan tyckas lite underligt är att den ena 

personliga PB, Expert PB, har rangordnats väldigt högt medan den andra, Referent PB, har 

rangordnats väldigt lågt. Om detta skulle vara representativt för spanska studenter skulle det 

betyda att det är viktigt att spanska chefer blir befordrade p.g.a. sin kunskap inom företagets 

arbetsområde för att de ska få respekt från sina anställda, men att det inte är lika viktigt att de 

anställda har en nära personlig relation till sina överordnade eller ens tycker om dem som 

personer. 

Även i det svenska resultatet har Expert PB rangordnats högt. Referent PB, som är den andra 

personliga PB, har rangordnats av medelbetydelse (betydligt högre än i det spanska resultatet). 

Med utgångspunkt i detta resultat skulle det tyda på att det skulle vara mer effektiv för chefer att 

använda sig av personliga PB:s i Sverige än i Spanien. I Sverige kan det därför tänkas vara viktigt 

med managementkurser i ”people skills” och att även sociala kunskaper bör vägas in när chefer 

befordras.  

Coersive och Reward PB, som är två av tre formella PB:s, blev mycket lågt rangordnade i det 

svenska resultatet. Coersive PB blev den lägst rangordnade PB vilket enligt många forskare inom 

auktoritet bör betraktas som positivt. French och Raven (1959) skriver att om anställda arbetar 

enbart för att de riskerar att bli avskedade eller straffade om de inte jobbar är deras 

arbetsprestation beroende av ständig bevakning av chefer. Om anställda vid ett tillfälle inte är 

sedda av överordnade presterar de sämre eftersom deras låga prestation inte riskerar att bli 

upptäckt och att de inte heller då riskerar att blir straffade. Enligt denna hypotes bör svenskars 

prestation på arbetsplatsen inte i hög grad vara beroende av ständig övervakning.  

En formell PB som fick en hög rang i Karlstads universitets resultat var Legitimate PB. Detta 

betyder att det är viktigt att förse anställda som har ett ansvar att utföra en arbetsuppgift på en 

arbetsplats med de befogenheter som behövs för att utföra dessa arbetsuppgifter eller få andra att 

utföra dessa. Titeln chef behövs alltså för att en persons beslut och order ska få auktoritet bland 

anställda i Sverige enligt dessa resultat. 

 

 

Sammanfattning:  Om resultaten från undersökningen skulle vara representativt för Sveriges 
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respektive Spaniens framtida anställda betyder det att två faktorer bör förstärkas hos framtidens 

chefer i de båda länderna för att ge auktoritet till chefer utan att skapa motstånd bland de 

anställda. Dessa två faktorer är först att se till att cheferna är välutbildade i det område som 

företaget arbetar inom, samt att anställda som har ansvar över andra anställda ges den officiella 

titeln ”chef”.  

Att hota om att avskeda människor om inte order följs skulle enligt resultaten vara minimalt 

effektivt på Karlstads universitets studenter och möjligtvis även på Alicantes universitet, även om 

de spanska resultaten var otydliga på denna punkt. 

Att få anställda att ge auktoritet till ledningens beslut genom att utlova belöningar och 

löneökningar skulle inte fungera alls på Karlstads universitets studenter, men skulle ge ett bra 

resultat på Alicantes universitets studenter när de kommer ut i arbetslivet. 

Att ha en ”kompisrelation” till chefen eller ha en omtyckt chef är en medelviktig källa till 

auktoritet bland Karlstads studenter men har enligt denna studie minimal effekt på Alicantes 

universitets studenter. 

 

5.3    Förklaring av resultat utifrån teori om kulturella faktorers påverkan  

För att kunna ge en förklaring till varför resultatet mellan Karlstads studenter och Alicantes 

studenter skiljer sig på många punkter, men även är likartade på andra, används de punkter som 

presenterades i teorikapitlet som analysgrund. Enbart under de PB:s som Alicantes resultatet get 

ett utläsbart resultat kommer en analys och jämförelse med Karlstads universitets resultat göras.  

 

5.3.1 Coersive PB 

Karlstads studenter gav Coersive PB en klar 5:e rang, medan svaren från Alicante på denna punkt 

var så oklara att ingen slutsats om hur Alicantes studenter upplever Coersive PB kunde dras. 

En av de analyspunkter som presenteras under denna punkt i teoriavsnittet är hur fördelaktig, i de 

anställdas synvinkel, lagstiftningen som reglerar maktförhållandet mellan anställd och 

arbetsgivare i ett land är. Den teori som använts för analys av denna faktor är Botero et al. (2004). 

För närmare förklaring av modellen se avsnitt 2.2.  

 

 

Nedan presenteras de index som Sverige och Spanien fått i Boteros et al. (2004) studie, samt 
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medeltalet och högsta och lägsta värde för samtliga av de länder som deltog i studien: 

 

 

 

 Sverige Spanien Lägsta värde Högsta värde Medeltal 

Employment laws index 0,7405 0,7447 0,1628 0,8276 0,4876 

Collective relations laws index 0,5387 0,5863 0,1875 0,6667 0,4451 

Social security laws index 0,8449 0,766 0,088 0,8499 0,569 

Tabell 5.1 

Sverige och Spanien är förvånansvärt lika i indextal för samtliga lagområden och båda länderna 

ligger i alla tre fallen långt över medeltalet för de länder som tagit del i studien (se tabell 5.1). För 

Employment laws index ligger de två länderna på nästan samma plats, vilket tyder på att både 

Sverige och Spanien har en lika fördelaktig lagstiftning runt anställning och anställdas situation 

på arbetsplatsen. Även lagstiftning som reglerar fackets makt (Collective relations laws index) är 

lika för de båda länderna. Dock har Sverige en mycket fördelaktig social lagstiftning, den näst 

högsta i hela undersökningen. Med dessa siffror som analysgrund kan slutsatsen dras att Sveriges 

anställda kan känna sig trygga på arbetsplatsen eftersom lagstiftningen gör det svårt för dem att 

bli avskedade eller orättvist behandlade av sin arbetsgivare. Svenskar borde heller inte vara rädd 

för att inte kunna försörja sig som arbetslös eftersom arbetslöshetsersättning och socialbidrag är 

mycket fördelaktiga. Detta kan tänkas vara en anledning till att Sverige gav Coersive PB en 

mycket låg rang i undersökningen. 

Siffrorna i Boteros et al. (2004) studie visar även på att spanjorer inte borde vara rädda för 

avskedande. I en större undersökning av spanjorers relation till PB:s kan det tänkas att Coersive 

PB därför skulle rangordnas lågt. 

 

Inte bara risken för att inte kunna försörja sig har en inverkan på människors rädsla för att bli 

arbetslösa. Det finns många fler anledningar till att människor inte vill riskera att bli arbetslösa, 

t.ex. sysslolöshet och tristess. Därför bör även faktorn hur svårt det är att finna ett nytt arbete i ett 

land inverka på hur rädda anställda är att bli avskedade. Som mått på denna faktor används 

Sveriges och Spaniens arbetslöshetsstatistik för 2006. (Siffrorna är framtagna av Central 

Intelligence Agency [www.cia.gov]) Av världens länder sorterade efter arbetslöshetsnivå låg 

Sverige på plats nummer 63 med en nivå på 5,6%. Spanien låg på plats nummer 97 med en 
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arbetslöshetsnivå på 8,1%. Sverige hade med andra ord en betydligt lägre arbetslöshet än Spanien 

under 2006. Det borde ha varit lättare för en svensk att finna nytt arbete efter avskedande än en 

spansk under detta år, vilket kan göra att Karlstads studenter är mindre rädda än Alicantes för ett 

eventuellt avskedande. 

 

Men även andra faktorer inverkar på hur lät det är att finna arbete. I länder där människor 

ständigt byter arbeten, eller med andra ord där job-hopping är uppmuntrat, kan det tänkas att det 

är lättare att få arbete eftersom anställningsprocessen är mindre komplicerad. Hofstede (1994, 

2001) menar att länder med hög individualism index uppmuntrar job-hopping. Sverige fick 

indexnummer 71 i Hofstedes studie, vilket gav plats nummer 10-11 bland de 53 länderna som 

deltog i studien. Spanien med sitt indexnummer på 51 kom på plats 20 i undersökningen. Med 

andra ord hade Sverige ett mycket lågt individualism index och Spanien ett medelmåttigt 

nummer. Detta tyder på att Spanien förespråkar gruppbildning medan Sverige är ett mycket 

individualistiskt land. Indextalen pekar på att Sverige i större grad än Spanien skulle uppmuntra 

job-hopping och att det skulle vara mindre invecklat att byta arbete i Sverige. 

 

Det kan tänkas att en annan faktor som påverkar hur motiverande  det är för anställda att arbeta 

för att inte få sparken är hur accepterat uppstickande beteende är på en arbetsplats. Om vägran att 

följa order och frispråkighet mot chefer leder/inte leder till uppsägning kan detta vara ett mått på 

hur effektiv Coersive PB är i att få anställda att lyda order. I kulturer med högt Uncertanity 

Avoidance tolereras inte uppstickande beteende bland anställda i lika hög grad som i kulturer 

med lågt Uncertanity Avoidace. Sverige fick indexnummer 29 och rang 49-50 av de 53 

deltagande länderna. Spanien fick indexnummer 86 och plats nummer 10-15. Med andra ord 

befinner sig de båda länderna i nästan motsatta ändar av skalan. Sverige fick ett mycket lågt 

Uncertanity Avoidance och Spanien fick ett högt indextal. Enligt detta skulle svenska företag 

vara väldigt toleranta mot anställda när det gäller motsättelse mot auktoritetens beslut och egna 

initiativ och idéer. Medan spanska företag inte tolererar uppstickande beteende i samma 

utsträckning. Därför kan det tänkas att svenskar rangordnar Coersive PB som en låg motivation 

att göra som chefen säger eftersom risken att bli avskedad inte är särskilt stor om chefens order 

inte följs. I Spanien däremot borde risken att bli avskedad om order inte följs vara större. 
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Sammanfattning av Coersive PB:  Enligt de analyspunkter som presenterats ovan borde 

svenskar inte vara rädda för avskedande och Coersive PB borde enligt teorin presenterad ovan 

inte vara en effektiv motivation i svenska företag. Svenska lagar ger ett bra skydd av anställda 

mot avskedande och det sociala systemet ger säkerhet åt arbetslösa. Det borde även vara lättare 

än i Spanien at finna ny anställning vid ett avskedande eftersom job-hopping är uppmuntrat och 

arbetslösheten vid tiden för studien var betydligt lägre i Sverige än i Spanien. Att uppstickande 

beteende ofta inte resulterar i avskedande i svenska företag borde göra Coersive PB ännu lägre 

rangordnat. Detta stämmer bra in på resultatet från denna studien eftersom nästan samtliga av 

de studenter från Karlstad som deltog i undersökningen har rangordnat Coersive PB på 5:e 

plats. 

Eftersom det inte gick att dra några slutsatser utifrån resultatet från Alicante på denna PB kan 

inga kommentarer göras kring detta. Dock kan det sägas att ovanstående analyspunkterna pekar 

på att spanska studenter borde rangordna Coersive PB som medellåg motivation att lyda 

auktoriteten. 

       

5.3.2 Reward PB 

Reward PB rangordnades av Karlstads studenter som nummer 4 i rangordningen av PB:s och som 

nummer 2 av Alicantes studenter.  

En av de kulturella aspekter som nämnts i teorikapitlet som en möjlig påverkande faktor på hur 

Reward PB  rangordnas är om belöningar i företag är individ- eller grupp-knutna. I kulturer där 

människor arbetar som delar i grupper och belönas utifrån vad hela gruppen presterar kan det 

tänkas att människor bryr sig mindre om att prestera för belöning än om de arbetade som 

individer och vet att  belöning och löneförhöjning är helt beroende av hur hårt just varje individ 

arbetar. I kulturer med hög Institutional Collectivism uppmuntras gruppbildning och belöningar 

utdelas till gruppen och inte till individen (Javidan et al. 2006). I länder med låg Institutional 

Collectivism belönas individen. Enligt Javidan et al. (2006) ligger Nordeuropeiska länder på den 

högsta nivån av Institutional Collectivism, medan Latineuropeiska länder ligger på den lägsta 

nivån av denna kulturella dimension. Enligt ovanstående diskussion borde detta betyda att 

svenskar skulle vara mindre motiverade av att arbeta för belöningar än spanjorer. Med andra ord 

skulle svenskar, utifrån denna analyspunkt rangordna Reward PB lågt och spanjorer skulle 

rangordnad den högt. Detta stämmer mycket väl överens med resultatet. 
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En annan faktor som antagligen har störst inverkan på hur högt människor från olika kulturer 

rangordnar Reward PB är hur viktigt det är för anställda i olika kulturer med höga löner och 

bonus, Vs. andra typer av belöningar och andra aspekter av arbetet. Enligt Tosi och Greckhamer 

(2004) skulle svenskar tycka att det är viktigare med långa semestrar än med höga löner och 

enligt artikeln Managing Business Talent in Europe (1998) skulle svenskar till och med tycka att 

det var genant att visa att man har mycket pengar. Enligt Sirota och Greenwood (1971) 

rangordnar svenskar faktorer som ett effektivt arbetslag, arbetsplatssäkerhet och att arbeta för ett 

framgångsrikt företag som de viktigaste aspekterna som är förknippade med arbetet. Monetära 

belöningar har ansetts vara av medelmåttig betydelse. Ovanstående resonemang tyder på att 

svenskar borde rangordna Reward PB lågt, vilket även var fallet.  

Spanjorer skulle enligt Tosi och Greckhamer (2004) inte heller tycka att pengar var det viktigaste 

på arbetsplatsen utan värderar säkerhet och förmåner utöver lönen högre. Resultatet från Alicante 

visade på en 2:a i rang av denna PB, vilket skulle kunna vara för att spanjorer anser det vara 

viktigare att ha mycket pengar än svenskar, men att det ändå finns andra aspekter av arbetet som 

spanjorer anser ännu viktigare än monetära belöningar. 

 

Sammanfattning av Reward PB: Teorin som låg till grunden för analysen av resultatet till 

Reward PB stämde mycket bra överens med resultatet. Teorin pekade på att svenskar inte borde 

rangordna Reward PB högt vilket inte heller var fallet. Teorin pekade på att spanjorer borde 

rangordna Reward PB medel till högt, vilket resultatet visar, även om resultatet inte var helt 

tydligt. 

 

5.3.3  Legitimate PB    

Resultatet från Karlstad visar på att Legitimate PB blivit rangordnad som en klar 2:a. Resultatet 

från Alicantes universitet går inte att se ett samband i. 

Den här dimensionen av auktoritet visar på hur stor ”respekt” människor av olika kulturer har för 

titlar i företag och hur stor makt de anser följer med en titel oberoende vem som innehar en viss 

post. I länder med högt Power Distance (Hofstede, 2001; Javidan, 2006) skulle det kunna tänkas 

att människor ser upp till människor på höga poster eftersom makt är distribuerat mycket olika 

och makten i företag är centraliserad. Ett annat perspektiv är att eftersom makten i länder med 
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lågt Power Distance är mer decentraliserat  än i länder med högt Power Distance så har anställda 

längre ner i företag med lågt Power Distance mer beslutsmakt i den dagliga produktionen. Det 

kan då tänkas att chefers roll blir, att istället för att vara beslutsfattare, blir vägledare för 

anställda. Det skulle kunna göra att människor i kulturer med lågt Power Distance inte ser på 

överordnade som väldigt maktfull eftersom det är de anställda som fattar beslut som berör de 

anställdas direkta arbetsuppgifter. 

Javidan et al. (2006) har rangordnat Sverige med länder med lägst Power Distance och Spanien 

med länder i mitten av de länder som deltog i undersökningen. Även Hofstede (2001) kom fram 

till samma resultat i sin undersökning. Detta skulle tyda på att spanjorer har mer respekt för titlar  

än vad svenskar har. Det skulle även tyda på att svenska anställda har mycket ansvar i 

beslutsfattningen i företag, något som Tosi & Greckhamer (2004) bekräftar i sin artikel. Dessa 

aspekter av Power Distance pekar på att svenskar borde rangordna Legitimate PB lågt, något som 

resultatet från denna studie motsäger. Karlstads studenter rangordnade Legitimate PB som en klar 

andra plats, med andra ord av hög betydelse. Det spanska resultatet var oklart och kan inte 

kommenteras, men teorin presenterad i detta stycke tyder på att spanjorer borde rangordna denna 

PB högt. 

 

Sammanfattning av Legitimate PB: Teorin på denna punkten säger att svenskar borde 

rangordna Legitimate PB  lågt, på grund av att mindre beslutsmakt i den dagliga produktionen 

ligger på de högre cheferna och eftersom makten i Sverige är mycket decentraliserad borde inte 

svenskar anse att titlar medför en självklar auktoritet. Med andra ord motsäger teorin under 

denna punkt helt resultatet och misslyckas i syftet att förklara varför resultatet utföll som det 

gjorde.   

 

 

 

 

 

 

 

5.3.4   Expert PB 
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Expert PB blev rangordnad som nummer 1 av Karlstads studenter. Svaren från Alicante var lite 

mer utspridda men det gick ändå att se att de spanska studenterna rangordnat denna PB av hög 

betydelse. 

Vad beträffar analyspunkten i teorikapitlet som berör jobbrotation kunde ingen teori som visar på 

hur vanlig jobbrotation i Sverige och Spanien är och därför är det svårt att kommentera resultaten 

till Expert PB. Inga övriga analyspunkter för denna PB kunde finnas. Dock är det inte svårt att 

förstå att människor, oavsett kultur, lyssnar till sakkunniga människor.  

 

Sammanfattning av Expert PB: Teorin på för Expert PB kunde inte förklara resultatet på denna 

punkt. 

 

 

5.3.5  Referent PB 

Karlstads studenter rangordnade Referent PB som nummer 3 och Alicantes studenter 

rangordnade den som nummer 5. 

Power Distance kan ses som ett mått på hur nära relation chefer och anställda har i ett land. 

Sverige har enligt Hofstedes (2001) undersökning ett mycket lågt indextal för Power Distance, 

något som borde tyda på att svenska anställda har ett nära förhållande till sina chefer eftersom 

anställda och chefer arbetar nära varandra. Spanien fick ett medelhögt indextal i Power Distance 

och spanska anställda och chefer borde enligt denna aspekt ha mindre kontakt med sina chefer. 

Ett lågt Power Distance-tal kan även visa på att ett land har färre mellanchefer som övervakar 

anställda och att detta kan göra att anställda inte blir lika negativt inställda till sina chefer 

eftersom de känner att de har sina chefers förtroende.  Detta borde göra att svenskar har en mer 

nära personlig relation med sina chefer än spanjorer och att de inte har många chefer som ständigt 

bevakar deras arbetsprestationer och att svenskar därför bör rangordna Referent PB högre än 

spanjorer. Detta stämmer bra in på resultatet. 

 

Javidan et al. (2006) redovisar en modell för vilka chefegenskaper anställda i olika länder 

föredrar. Sex egenskaper presenteras i modellen. För varje land presenteras om landets anställda 

rangordnar dessa egenskaper av hög (H), låg (L) eller medel (M) viktighet (se avsnitt 2.2 för 

presentation av modell). Enligt denna modell skulle svenskar föredra ledare som är motiverande 
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och har höga krav och är duktig på att delegera arbetsuppgifter och ansvar till sina anställda. Av 

någorlunda viktighet är att svenska ledare kan leda och forma grupper, samt att de är oberoende 

från andra. Svenskar tycker inte om chefer som är väldigt omhändertagande och stödjande och 

inte heller ledare som ser för mycket till sitt eget intresse. 

Spanjorer anser att de viktigaste egenskaperna i chefer är att de kan motivera och inspirera sina 

anställda. De tycker att det är medelviktigt att chefer kan leda och forma grupper, att chefer ser 

till sitt eget intresse och att chefer delegerar ansvar och involverar andra i aktiviteter. Spanjorer 

tycker inte att chefsegenskaper som att vara stödjande och human, samt att vara oberoende är 

viktiga egenskaper. Ingen av länderna tycks vilja ha chefer som är väldigt omtänksamma och 

omhändertagande. Enligt denna modell verkar det inte som om vare sig Alicantes eller Karlstads 

studenter borde ha rangordnat Referent PB högt. Detta stämmer in på Alicantes resultat men inte 

på Karlstads resultat. 

Ilangovan et al. (2007) skriver att människor från länder med hög Institutional Collectivism har 

en högre medkänsla för andra än länder med låg Institutional Collectivism. Det kan därför tänkas 

att länder med hög Institutional Collectivism föredrar mer empatiska ledare än länder med lågt 

Institutional Colectivism. Sverige som har en mycket hög nivå av Institutional Colectivism enligt 

Hofstede (2001) borde förvänta sig att chefer är mer känslosamma än vad spanjorer borde göra. 

Enligt denna punkt borde Karlstads studenter ha rangordnat Referent PB högre än Alicantes 

studenter, vilket även var fallet. 

Sammanfattning av Referent PB: Enligt analysen av Power Distance så borde svenskar 

rangordna denna PB högre än spanjorer eftersom svenska anställda och chefer arbetar närmare 

varandra och därför har ett närmare personligt förhållande. Teorin stöds av både Karlstads  och 

Alicantes universitets resultat. I Javidan et al. (2006) modell står det att varken svenskar eller 

spanjorer vill ha chefer som är väldigt omtänksamma och stödjande, vilket skulle tyda på att vare 

sig spanjorer eller svenskar ville ha en för personlig relation med chefer. Dessutom värderar 

både svenskar och spanjorer i Javidan et al. (2006) modell ”rena” ledaregenskaper som mycket 

viktiga. Detta  stämmer på Alicantes resultat men inte på Karlstads resultat.  

Teorin på denna punkt har inte helt lyckats förklara skillnaden mellan resultatet från Karlstad 
och Alicante. 

6  Sammanfattning och förslag till fortsatt forskning 

När Karlstads studenter kommer ut i arbetslivet skulle chefsegenskaper som hög kunskap inom 
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produktion och arbetssituation, samt väl definierade titlar till anställda som har ansvar för att 

andra anställda gör som tillsagda, vara viktiga för att få sina anställda att ge auktoritet till chefer. 

Även ”people skills”, att kunna skapa en bra personlig relation till sina anställda är av 

medelmåttig betydelse för Karlstads studenter. Maktkällor som hot om uppsägning eller att locka 

fram lydnad genom utlovande av belöningar kommer inte alls vara en motivation bland Karlstads 

studenter att följa chefens order och beslut. 

 

Resultatet från Alicantes studenter är inte representativt för hela universitetet och inga generella 

slutsatser kan dras för universitetet. Dock kan det sägas att i en större kvantitativ studie tror 

författaren till denna uppsats, utifrån teorin presenterad i ovanstående kapitel och med 

utgångspunkt i denna studie, att Alicantes företag bör lyfta fram tre faktorer för att skapa 

auktoritet mellan anställd och chef. Dessa tre faktorer är ett väl utformat belöningssystem, att 

förse anställda som har en chefsroll med den officiella titels chef och att chefer har en bred 

kunskap inom företagets produktion och organisation. Att hota om avsked eller andra 

bestraffningar borde vara mindre effektivt  för att få anställda att lyda chefer. Inte heller chefers 

personlighet och personliga relation till sina anställda bör fungera som motivation för spanska 

anställda att följa order och beslut. 

 

Den modell som presenterades i teorikapitlet över faktorer som kan tänkas påverka hur 

människor från olika kulturer rangordnar French och Ravens PB:s stämde förvånansvärt väl in på 

resultatet från undersökningen. Den enda PB där teori och resultat inte gick hand i hand var 

Legitimate PB. Enligt teorin borde inte Svenskar ha rangordnat denna PB så högt som de gjorde.  

 
Enligt teorin skulle Coersive PB vara rangordnad lågt bland Karlstads universitets studenter 

p.g.a. fördelaktig svensk lagstiftning vid arbetslöshet och skyddande av anställda, okomplicerad 

anställningsprocess och stor tolerans inom företag av uppstickande beteende och egna 

tankegångar. Spanska studenter borde rangordna denna PB medellågt enligt teorin p.g.a. 

fördelaktig lagstiftning vid arbetslöshet och skyddande av anställda, men mycket låg tolerans mot 

uppstickande beteende inom företag. 

 

Reward PB borde enligt teorin rangordnas lågt av svenskar och medel av spanjorer p.g.a. 
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belöningssystemets utformning i företag och hur motiverande monetära belöningar är bland 

befolkningen. 

 

Legitimate PB borde rangordnas lågt av svenskar och medel av spanjorer enligt teorin, vilket inte 

stämde med resultatet från Karlstads studenter som rangordnade Legitimate PB på andra plats. 

Kanske var de analyspunkter som presenterades under denna punkt inte faktorer som påverkar 

hur människor upplever Legitimate PB. 

 

Expert PB rangordnades högt av båda studiegrupperna, men mycket högt av Karlstads studenter. 

Teorin förklarade detta som ett resultat av hur stor kunskap om produktionen chefer har och hur 

mycket kunskap som stannat kvar bland mellancheferna p.g.a. av jobbrotation. Tyvärr kunde inte 

författaren finna någon teori som visar på hur vanligt jobbrotation är i Sverige respektive 

Spanien, så punkten kunde inte användas som förklaring till den rang som gavs Expert PB i 

denna undersökning. 

 

Referent PB blev lägst rangordnad av Alicantes studenter och fick en mellanrang av 

Karlstadsstudenter. Enligt teorin som presenterats om Hofstedes (2001) Power Distance borde 

svenskar rangordna denna PB högre än spanjorer eftersom svenska anställda och chefer arbetar 

närmare varandra och därför har ett närmare personligt förhållande, vilket stöds av både 

Karlstads resultat och Alicantes resultat. I Javidan et al. (2006) modell står det att varken 

svenskar eller spanjorer vill ha chefer som är väldigt omtänksamma och stödjande, vilket skulle 

tyda på att vare sig spanjorer eller svenskar ville ha en för personlig relation med chefer. 

Dessutom värderar både svenskar och spanjorer i Javidan et al. (2006) modell ”rena” 

ledaregenskaper som mycket viktiga. Detta skulle stämma på Alicantes resultat men inte på 

Karlstads resultat.  

 

De fortsatta studier som författaren till denna studie önskar göras inom aktuellt ämne är en 

kvalitativ undersökning med liknande grunder som denna studie. Dock med det syftet att verifiera 

om de kulturella faktorer som använts i denna studie som förklarat varför människor från olika 

kulturer upplever auktoritet olika stämmer. För att uppfylla dessa syfte kunde ett antal svenskar 

och spanjorer ombedes svara på samma fråga som i denna undersökning och sedan intervjuas för 
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att få reda på varför de rangordnat PB:s som de gjort. En sådan undersökning skulle visa om de 

analyspunkter som använts i denna studie är vad som avgör hur kulturella aspekter påverkar hur 

auktoritet upplevs och om det finns ytterligare kulturella faktorer som påverkar. 

Intressant vore även att undersöka om det skiljer sig i hur kvinnor och män påverkas av PB:s. Bör 

chefer lyfta fram olika chefsegenskaper gentemot kvinnor och  män? 

Resultatet visade på att Karlstads studenter inte motiveras av monetära belöningar. Intressant 

vore att undersöka vad som bättre skulle motivera svenskar än pengar. Kanske finns en okänd 

PB:s, eller motivation till att ge auktoritet bland svenskar. 
De respondenter som deltagit i undersökningen i Alicante var universitetsstudenter som troligen 

planerar att söka arbete som kräver utbildning. Den teori som presenterats om spanska anställdas 

situation på arbetsplatsen gäller för lagliga anställda i Spanien. Men i Alicante, inom de yrken 

som inte kräver utbildning, arbetar många utlänningar utan arbetstillstånd svart. Den teori som i 

teoridelen presenterar spanska anställdas arbetssituation gäller inte för dessa arbetare. Intressant 

vore att göra en studie som undersöker om det finns en skillnad i hur arbetare i Alicante som 

arbetar svart och arbetare i Alicante som arbetar vitt upplever vilka faktorer som skapar 

auktoritet. 
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Appendix 1 – svensk version av följebrev och frågeformulär  
 
Följebrev (e-mailets inledning): 
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Jag heter Anna Linderholm och skriver min D-uppsats vid Karlstads universitet om hur studenter 

från olika kulturer upplever auktoritet. Jag fick din e-mail ifrån Karlstads Universitet och hoppas 

att du inte har någonting emot att jag skriver. Om du är svensk medborgare vore jag mycket 

tacksam om du ville hjälpa mig att svara på tre frågor som berör detta ämne. Frågorna bör inte ta 

mer än 2 minuter att svara på. Nedan finns en länk till frågeformuläret. 

Tack så jättemycket för hjälpen. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Anna Linderholm 
 

Frågeformulär: 

 

1)    Vilken åldersgrupp tillhör du?  0 – 32 år 33 – 100 år 
 

2)    Är du man eller kvinna?  Man Kvinna 
 

3)    Vad ser du för anledningar till att lyda en chef? 

   Rangordna följande påståenden från 1 till 5, med 1 som det mest passande alternativet och 5 

som det minst passande. 

 

______ Chefen kan sparka mig om jag inte gör som han/hon säger. 

 
______ Chefen kan besluta att befordra mig / ge mig en löneökning om jag gör som han/hon 
säger. 
 
______ Chefen har rätt att fatta beslut som påverkar mig just för att han/hon har en högre 
ställning än mig i företaget och därför gör jag som han/hon säger. 
 
______ Chefen har för det mesta mer kunnande och erfarenhet än mig om företaget och inom det 
område vi jobbar och därför gör jag som han/hon säger.  
 
______ Chefen är en trevlig person som jag tycker om och därför gör jag som han/hon säger. 
(Förutsatt att din chef är en trevlig person som du tycker om) 
 

Appendix 2 - spansk version av följebrev och frågeformulär 

 

Följebrev (e-mailets inledning): 
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Me llamo Anna Linderholm y soy estudiante de una universidad en Suecia. Estoy escribiendo mi 

tesis sobre la diferencia en como estudiantes suecos y españoles piensan sobre la autoridad en las 

empresas. Conseguí vuestro e-mail en la página web de la universidad de Alicante. Si Usted es 

ciudadano espanol, por favor, ayudeme a contestar tres preguntas sobre este tema. Solo tardará 

unos minutos. Pulse el texto abajo marcado de azul para ver al cuestionario. Muchas gracias por 

su ayuda. 

 

Atentamente, 
 
Anna Linderholm 
 

Frågeformulär: 

 
1)  Cuantos anos tiene?  0 – 32 anos 33 – 100 anos 
 
2)  Que sexo tiene?  Hombre Mujer 
 
3)  Que motivos piensa usted, que existen para que haga lo que un jefe le diga? 

En orden afirmatívo en escala de uno a cinco. Siendo  uno lo mas acorde a su forma de pensar  y  

cinco lo mas alejado de su forma de pensar. 

 
_____ Si no hago lo que me dice mi jefe puede despedirme. 
 
_____ Hago lo que me dice mi jefe porque eso puede mejorar mis oportunidades para que el me 
ascienda o me suba el sueldo. 
 
_____ Hago lo que me dice mi jefe porque el tiene una posicion mas alta que yo en la empresa y 
tiene el derecho a mandarme.  
 
_____ Hago lo que me dice mi jefe porque normalmente el sabe mas que yo sobre la empresa y 
las situationes en que trabajamos. 
 
_____ Hago lo que me dice mi jefe porque es una buena persona y me agrada. (Suponiendo que 
su jefe es una buena persona y le agrada) 
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