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Abstrakt 

Forskning visar att den arbetsrelaterade ohälsan ökar i Sverige. För sysselsatta inom 

äldreomsorgen finns studier som visar att sjukfrånvaro främst är kopplad till sociala och 

organisatoriska faktorer på arbetsplatsen. Teorin om Effort-Reward-Imbalance beskriver 

överengagemang (over-commitment) som ett personbundet beteende med överdrivet 

engagemang som kan utgöra en riskfaktor för arbetsrelaterad ohälsa. Syftet med studien är att 

undersöka i vilken utsträckning organisationsförändring, rolltydlighet och ledarstöd predicerar 

överengagemang. Vår studie bygger på ett longitudinellt projekt, där 185 anställda inom 

äldreomsorgen från norra Sverige ingår. Deltagarna representeras övervägande av kvinnliga 

undersköterskor och vårdbiträden med i huvudsak tillsvidareanställning eller långtidsvikariat. 

Materialet analyserades i det statistiska programmet IBM SPSS Statistics Version 25, genom 

korrelationer och hierarkisk regression. Resultatet visar att upplevelse av 

organisationsförändringar och brister i rolltydlighet är relaterat till överengagemang. Ledarstöd 

har ett signifikant samband med överengagemang tillsammans med organisationsförändring. 

Däremot visar ledarstöd tillsammans med organisationsförändring och rolltydlighet ingen 

ytterligare förklaring till variansen för graden av överengagemang.  

  Nyckelord: överengagemang, organisationsförändring, rolltydlighet, ledarstöd 

 

Abstract 

Research shows that work-related illness is increasing in Sweden. For those employed in 

elderly care, studies show that sick leave is primarily linked to social and organizational factors 

in the workplace. The Effort Reward Imbalance theory describes over-commitment as a 

behavior with excessive involvement that can pose a risk factor for work-related illness. The 

purpose of the study is to investigate the extent to which organizational change, role clarity and 

leader support predict over-commitment. Our study is based on a longitudinal project, with 185 

employees in elderly care from northern Sweden. The participants are predominantly 

represented by female assistant nurses and care assistants with mainly permanent positions or 

long-term contracts. The material was analyzed in the IBM SPSS, Statistics program Version 

25, through correlations and hierarchical regression. The result indicates that experience of 

organizational change and lack of role clarity is related to over-commitment. Leader support 

has significance with over-commitment together with organizational change. On the other 

hand, leader support, together with organizational change and role clarity, show no further 

explanation for the variance of the degree related to over-commitment. 

 

  Key words: over-commitment, organizational change, role clarity, leader support 
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Hur påverkas överengagemang av organisationsförändring, rolltydlighet och ledarstöd? 

Samhället står inför en stor utmaning för att klara av att ta hand om våra gamla med 

vård- och omsorgsbehov enligt dagens nivå. SCB:s prognos visar stor brist på personal med 

vård- och omsorgsutbildning i framtiden (SCB, 2016). Inom offentlig sektor och kontaktyrken 

(där vård och omsorg är i fokus) finns majoriteten av arbetande kvinnor i Sverige. Generellt 

skattas dessa yrken lägre än så kallade tekniska yrken, både vad gäller lönebildning, 

kunskapskrav och utbildning (Arbetsmiljöverket, 2017). Äldreomsorgens personal har i 

majoritet en vård- och omsorgsutbildning på gymnasial nivå och personalen arbetar främst som 

undersköterskor eller vårdbiträden. Av de vård- och omsorgsutbildade är de flesta äldre än 45 

år (SCB, 2016).  

De höga sjuktalen i Sverige berör många arbetsplatser i samhället. Mellan åren 2010 

och 2015, ökade sjukfrånvaron markant och det var främst den psykiska ohälsan som ökade. 

År 2010 var antal sjukfall med psykiatrisk diagnos 82 000 och år 2015 var antalet 139 000 

sjukfall. Största ökningen utgjordes av stressreaktioner och anpassningsstörningar. Forskning 

har visat på samband mellan psykiatriska diagnoser och sjukfrånvaro kopplat till arbetsplatsen 

och den psykosociala arbetsmiljön (Socialstyrelsen, 2017).  

Statistik för åren 2012–2016 visar att det fanns 152 500 sysselsatta inom 

äldreomsorgen. Dessutom visar statistiken ca 10 000 anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro 

och drygt 4 000 anmälda med arbetsrelaterade sjukdomar. Sjukfrånvaron var främst relaterad 

till organisatoriska, sociala orsaker som problem i relation till kollegor/chefer, påfrestande 

klientkontakter och stor arbetsbörda (Arbetsmiljöverket, 2017). En dansk studie som undersökt 

omsättningen av personal inom äldreomsorgen, lyfter psykosociala arbetsförhållanden som den 

största anledningen för beslut att avsluta sin anställning (Clausen, Tufte & Borg, 2014). En 

majoritet av de anställda inom äldreomsorgen upplever att arbetet bidrar till stress och samtidigt 

är psykiskt ansträngande (Wondemneh, 2018).  

I Sverige har det under många år varit påtagligt vanligt med organisationsförändring 

och implementering av nya arbetssätt, som kan var påfrestande och påverkar organisationens 

struktur, ledarskap, normer och arbetsinnehåll. Det finns många orsaker och idéer bakom en 

organisationsförändring som många gånger kan underlätta och vara till nytta både för personal 

och brukare i det dagliga arbetet. Dock kan förändringen leda till ökad stress och påverkan på 

individens hälsa genom ökade krav, tidspress, rollkonflikter, otrygghet, minskat socialt stöd 

och kontroll över arbetet, samt ökat engagemang (Schaufeli & Bakker, 2004).  

Riskerna för stress ökar ytterligare enligt Karasek & Theorell (1990), om anställda 

samtidigt har en lägre grad av påverkansmöjligheter och stimulans i arbetet, till följd av minskat 

stöd från ledning/chefer och arbetskamrater. Aronsson et al. (2012) menar att 

organisationsförändringar betyder att personalen får en större arbetsbelastning under en period, 

då verksamheten förväntas fungera som vanligt, samtidigt som förändring innebär extra arbete. 

Anställda kan uppleva förändringar på arbetsplatsen som besvärligt och påfrestande på olika 

sätt. Det har visat sig i studier att hur en organisationsförändring sker har betydelse för 

individen (Dellve, Andreasson, Eriksson, Strömgren & Williamsson, 2016).  

En studie med syfte att undersöka organisatorisk oro och ökad ohälsa hos personal vid 

kommunala arbetsplatser, visade på sambandet med organisationsförändringar och 

sjukskrivningar. De viktigaste skälen till organisatorisk utmattning var flera 

organisationsförändringar i följd, och upplevelse av arbetsledningens brist på kompromiss, 

tydlighet eller inslag av skendemokrati. Organisationsförändring behöver istället präglas av 

tydlighet, tillit, vilja till kompromiss och att en utlovad demokratisk process bland anställda får 
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ha sin gång (Szücs, 2004). Anser anställda att förändringarna leder till förbättringar, har de 

troligen en positiv inställning och därmed mer förändringsbenägna (Aronsson et al., 2012). 

I en organisation påverkas individen av rolltydlighet, otydliga mål kan ge en negativ 

påverkan på känslan av empowerment, vilket på sikt kan leda till en lägre 

arbetstillfredsställelse. Rollförtydligande feedback är viktigt och kan fungera som hjälp och 

stöd för individen att uppnå målen i arbetet (Pousette, 2003). Empowerment betyder att det 

sker en maktförskjutning från chefer till anställda, genom att stimulera till egna idéer, påverkan, 

initiativ samt ansvar, som bidrar till känsla av delaktighet (Yukl, 2011).  

Rolltydlighet finns beskriven i AFS 2015:4 och tydliggör arbetsgivarens skyldighet att 

klargöra arbetsuppgifter, roller, uppsatta mål, särskilda arbetssätt och prioriteringar i arbetet 

för anställda. Det ska dessutom vara tydligt vem anställda ska vända sig till för stöd i 

arbetsrelaterade frågor. Detta är viktigt för att förhindra konflikter och andra problem som kan 

påverka arbetsmiljön.Arbetsmiljön påverkas i stor grad av chefens ledarstil och i sin tur på 

individens prestation, välmående och hälsa (Nyberg, 2009). Det finns en rad longitudinella 

studier om stödet från ledarens betydelse för individens stress, arbetsglädje och välbefinnande 

i arbetet (Aronsson et al., 2012). I en metaanalys framkom att tillfredsställelsen hos anställda 

inom arbeten där service är relaterad till kund, tex vård och omsorg, har en större inverkan på 

servicekvaliteten än andra yrken som service i relation till kundens tillhörighet, tex bilservice 

(Brown & Lam, 2008). 

En arbetssituation kan vara engagerande och därmed ha gynnsam effekt på hälsa och 

välmående, eller stimulera till utmaningar som tär på individens resurser och tänjer på gränser. 

Arbetsrelaterad hälsa/ohälsa kan mätas med modellen Effort-Reward-Imbalance (ERI). 

Modellen förklarar hur balans mellan ansträngning och belöning påverkar anställdas hälsa (van 

Vegchel, de Jonge, Bosma & Schaufeli, 2005). Ansträngningen är arbetstagarens krav, tillika 

utförda arbete på sin arbetsplats. Belöningen är arbetstagarens lön, karriärmöjligheter och 

positiva uppskattning i olika former. Modellens antagande är att arbetstagarens upplevelse av 

hög ansträngning och låg belöning kan leda till risk för ohälsa och överengagemang (over-

commitment) till skillnad mot om upplevelsen mellan ansträngning och belöning är i balans.  

ERI överengagemang (over-commitment), beskriver Siegrist et al. (2004) har att göra 

med ett personbundet beteende med överdrivet engagemang som hör samman med starka 

förväntningar om uppskattning och belöning på arbetsplatsen. Feldt, Huhtala, Kinnunen, 

Hyvönen, Mäkikangas, & Sonnentag (2013) menar att stress och överengagemang kan få 

negativa konsekvenser för anställdas arbetsrelaterade hälsa. Enligt Preckel, von Känel & 

Kudielka, Fischer (2005) kan överengagemang leda till arbetsrelaterad utmattning.  

I en studie där man undersökte om överengagemang är en personlighet eller ett 

responsmönster, känsligt för förändringar i arbetets kontext, menar författarna att 

överengagemang i hög grad var förenad med förändringar i arbetsspänning (du Prel et al., 

2015). Det betyder att individer på en arbetsplats under förändring löper större risk att utveckla 

överengagemang, då Aronsson et al. (2012) menar att organisationsförändringar under en 

period oftast innebär dubbelarbete, då förändringen ofta sker samtidigt som den ordinarie 

verksamheten ska fungera. Det betyder att personalen får en större arbetsbelastning som 

dessutom minskar förutsättningen för att organisationsförändringen ska lyckas. 

Vi avser att undersöka hur organisationsförändring, rolltydlighet och ledarstöd 

påverkar överengagemang, då överengagemang utgör en riskfaktor för den arbetsrelaterade 

hälsan, inte minst under omständigheter vid organisationsförändring när det finns påtaglig risk 

för bristande ledarstöd och bristande rolltydlighet.   
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Syfte 

Att undersöka i vilken utsträckning organisationsförändringar, rolltydlighet och 

ledarstöd predicerar överengagemang, som antas påverka den arbetsrelaterade hälsan. Hypotes 

1: Organisationsförändring predicerar överengagemang. Hypotes 2: Rolltydlighet och 

ledarstöd predicerar överengagemang.  
Vår förhoppning är att i förändringstider bidra till övrig forskning och kunskap, som 

kan gynna den psykosociala arbetsmiljön på arbetsplatser. 
 

Metod  

Forskningsprojekt 

Vår studie tar sikte på organisationsförändring, rolltydlighet och ledarstöd relaterat till 

överengagemang. Studien bygger på ett befintligt material från ett treårigt longitudinellt 

pågående forskningsprojekt; “Organization identification, commitment and over-commitment 

among leaders and employees in elder care organizations in turbulent times” (FORTE dnr 

2015-00708). Projektet är ett samarbete med Umeå universitet och Barcelona universitet. 

Projektet kombinerar kvantitativ och kvalitativ metod. Deltagarna i projektet består av chefer 

och medarbetare i äldreomsorg i norra Sverige och Katalonien, Spanien.  

Datainsamlingsmetoden kvantitativa del består av enkäter som handlar om 

engagemang/identifikation, överengagemang, vårdkvalité och hälsa. Den kvalitativa delen 

utgörs av intervjuer och avser att bidra till en ökad förståelse kring attityder till arbete och 

organisation på samhällelig nivå. Projektet pågår mellan 2015 - 2018. 

Vår studie bygger på data som insamlats under våren 2017. För att skilja dessa åt kallar 

vi vår undersökning för studie som bygger på projektets material. 

 

Deltagare och procedur  

Vår studie utgår från den tredje och sista delen av det svenska materialet, där 185 

personer deltog i enkätstudien. Informanterna som deltagit i projektet är första-linjens chefer 

och medarbetare inom äldreomsorgen i norra Sverige.  

Urvalet har skett via förfrågningar till 20 chefer, om medverkan i projektet. Erbjudandet 

om medverkan skedde i samband med en chefsutbildning och intresserade fick därmed delta i 

projektet. Hela Norrlandsregionen, dvs. södra, norra, östra och västra Norrland är 

representerade i undersökningen. Under projektets gång valde en arbetsplats att avbryta sitt 

deltagande, och för att öka antalet deltagare, rekryterades en ny kommun från södra 

Norrlandsregionen till projektet.    

Enkäter och frankerade svarskuvert skickades till respektive arbetsplats under våren 

2017. Cheferna fick ansvara för distribuering av enkäterna till sina medarbetare. Enkäterna 

fylldes sedan i av chefer och medarbetare, vilka själva skickade in den ifyllda enkäten med det 

frankerade svarskuvertet till Umeå universitet. På enkätens försättsblad fanns information om 

syfte om projektet, konfidentialitet och frivillighet i deltagandet. En påminnelse skickades ut 

efter ca en månad till de arbetsplatser som inte skickat in några enkäter och till de arbetsplatser 

som endast skickat in ett fåtal enkäter.  
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I projektet var svarsfrekvensen 46% (185/400). I vår studie är 185 personer 

representerade varav åtta chefer och 173 medarbetare. Det interna bortfallet är fyra deltagare 

som inte fyllt i hela enkäten. Deltagarna är övervägande undersköterskor och vårdbiträden. 

Samtliga deltagare har i huvudsak tillsvidareanställning eller långtidsvikariat. Deltagarnas 

ålder varierar mellan 20 - 65 år (M=45.51, SD=12.21). Materialet har en ojämn könsfördelning 

med 167 kvinnor (92%) och 14 män (8%). Urvalet får anses representativt för äldreomsorgen 

vad gäller könsfördelning, medelålder och utbildningsbakgrund (SCB, 2016).  

Material 

Forskningsprojektets enkät innehåller skalor som inte inkluderas i vår studie. Vårt 

resultat baseras på deltagarnas bakgrundsinformation; ålder, kön, påståenden som avser att 

mäta deltagarnas överengagemang, påverkan av organisationsförändring senaste året, 

rolltydlighet och ledarstöd. 

Överengagemang. För att mäta överengagemang används självskattningsformuläret 

The Effort-Reward-Imbalance questionnaire (ERI). Formuläret avser att mäta upplevd 

ansträngning, belöning och överengagemang hos anställda. Till en början hade formuläret 29 

frågeområden men en kortare version har därefter utvecklats. Denna version fokuserar på själva 

kärnan i överengagemang, att stor ansträngning på arbetet kan leda till oförmåga att inte släppa 

arbetsplikten och inte behålla en distanserad syn på sitt arbete. Det förkortade formuläret 

innehåller sex påståenden, och har visat samma mätstyrka som det ursprungliga formuläret. 

Påståenden mäts i likertskalor.  Ju högre resultat desto större sannolikhet för överengagemang 

(Siegrist et al., 2004). 

I enkäten finns sex påstående som handlar om överengagemang. Exempel på påstående 

är “Jag blir aldrig kvitt arbetet, även på kvällarna tänker jag på det” och “När jag arbetar 

kommer jag lätt i tidsnöd”.  Svaren skattas i en likertskala med alternativ från 1 till 5, där Ett = 

“Mycket sällan eller aldrig”, Två = “Ganska sällan”, Tre = “Ibland”, Fyra = “Ganska ofta”, 

Fem = “Mycket ofta”. Skalan överengagemang har ett Cronbach's alpha värde på 0,89.  

Organisationsförändring. För att mäta påverkan av organisationsförändring användes 

ett påstående om organisationsförändringar (Hom, Griffeth & Sellaro, 1984). “Jag har 

påverkats av organisationsförändringar det senaste året”. Svaren skattas i en likertskala med 

alternativ från 1 till 5, där Ett = “Stämmer inte alls”, Två = “Stämmer knappast”, Tre = 

“Stämmer varken bra eller dåligt”, Fyra = “Stämmer nästan” och Fem = “Stämmer helt”. 

Rolltydlighet och ledarstöd. För att mäta rolltydlighet och ledarstöd används 

COPSOQ Copenhagen Psychosocial Questionnaire version II. COPSOQ är ett valitt och 

reliabelt frågeformulär som avser att mäta psykosocial arbetsmiljö. Frågeformuläret inkluderar 

relevanta teorier om psykosocial arbetsmiljö och används bl.a. vid arbetsplatsundersökningar 

och i forskning (Kristensen, Hannerz & Hogh, Borg, 2005). COPSOQ version II innehåller 41 

skalor med 127 olika mätområden och enligt Pejtersen, Kristensen & Borg, Bjorner (2010) 

finns stöd för verktygets validitet. Studier har även visat att COPSOQ version II är ett reliabelt 

mätinstrument (Thorsen & Bjorner, 2010).  

I enkäten finns fyra påståenden som handlar om rolltydlighet. Exempel på påståenden 

är “Finns klara mål för ditt arbete?” och ”Vet du exakt vilka som är dina ansvarsområden?”. 

Svaren skattas i en likertskala med alternativ från 1 till 5, där Ett = “I mycket liten grad”, Två 

= “I liten grad”, Tre = “Delvis”, Fyra = “I hög grad”, Fem = “I mycket hög grad”. Skalan 

rolltydlighet har ett Cronbach's alpha värde på 0,80.  
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I enkäten finns tre påståenden som handlar om ledarstöd. Exempel på påståenden är 

“Om du behöver, är din närmaste chef beredd att lyssna på problem som rör ditt arbete” och 

”Om du behöver, får du stöd och hjälp med ditt arbete från din närmsta chef”.  Svaren skattas 

i en likertskala med alternativ från 1 till 5, där Ett = “Aldrig/nästan aldrig”, Två = “Sällan”, Tre 

= “Ibland”, Fyra = “Ofta”, Fem = “Alltid”. Skalan ledarstöd har ett Cronbach's alpha värde på 

0,82.  

 

Analys av data 

Vår studie är en kvantitativ studie med deduktiv ansats. Det innebär att hypoteser 

genereras från teori och samband mellan flera olika variabler undersöks. I studien har vi 

formulerat två hypoteser där sambanden prövas, vilket enligt Sohlberg och Sohlberg (2013) är 

en positivistisk kunskapssyn. Då vi avser att mäta ett socialt fenomen vid en viss tidpunkt, är 

studien en tvärsnittsstudie.  

Materialet analyseras i det statistiska programmet IBM SPSS Statistics Version 25 

genom hierarkisk multipel regressionsanalys och korrelationer av valda variabler som tjänar 

studiens syfte (Howitt & Cramer, 2011). Fokus ligger på variablerna organisationsförändring, 

ledarstöd och rolltydlighet, med tänkbara samband till obalans mellan krav och stöd. Vår 

ambition är att undersöka hur dessa faktorer bidrar till variationen i överengagemang som 

påverkar den arbetsrelaterade hälsan. Vi undersöker även korrelationen för ålder. Kön tas inte 

med på grund av materialets ojämna könsfördelning.  

I beräkningen av sambandet mellan den beroende variabeln överengagemang och de 

oberoende variablerna ålder, rolltydlighet, ledarstöd och organisationsförändring inkluderas 

hela materialet, dvs chefer och medarbetare tillsammans. Där deltagare i projektet inte 

fullständigt svarat på skala, räknas som bortfall från den aktuella skalan, dock inkluderas det 

övriga materialet i vår studie. 

Alla linjära samband har i ett första steg undersökts med hjälp av Pearsons 

korrelationstest. Mot bakgrund av att äldreomsorgen under många år varit föremål för många 

förändringar som försvårat de anställdas arbetsförhållanden, valdes i ett andra steg, oberoende 

variablerna organisationsförändring, rolltydlighet och ledarstöd till en hierarkisk multipel 

regressionsanalys. I analysen har de oberoende variablernas prediktion undersökts för den 

beroende variabeln överengagemang.  

Vår teoretiska referensram är ERI, Effort-Reward-Imbalance modellen, där individens 

välbefinnande kan ses som en balans mellan objektiva och individuellt uppfattade 

ansträngningar och belöningar (Siegrist, 1996). För att tolka resultaten använder vi oss 

dessutom av Krav- kontroll- och stödmodellen som beskriver effekterna av obalans mellan krav 

och möjligheter och andra förhållanden som påverkar anställdas arbetssituation (Karasek & 

Theorell, 1990). Våra slutsatser är beroende av det befintliga materialet och det egna valet av 

faktorer. 

 

Etiska frågor 

 

Vår studie följer Vetenskapsrådets etiska riktlinjer (Vetenskapsrådet, 2017). 

Forskningsprojektet “Organization identification, commitment and over-commitment among 

leaders and employees in elder care organizations in turbulent times”, dnr. 2015-62-31Ö, har 

godkännande från Regionala Etikprövningsnämnden i Umeå. Deltagarna har fått information 
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om att deltagande i projektet är frivilligt och att dem när som helst kan avbryta sin medverkan. 

Allt material har kodats innan statistisk bearbetning, deltagarnas anonymitet är således 

säkerställd.  

Resultat  

Till en början gjordes preliminära analyser i en korrelation för att undersöka att 

materialet uppfyller förutsättningarna för en regressionsanalys. Korrelationsanalysen har 

genomförts med alla inkluderade variabler som presenteras tillsammans med deskriptiv 

statistik i tabell 1. 

I en hierarkisk regressionsanalys, där två eller fler variabler kan studeras samtidigt, 

prövades prediktor variablerna som valdes utifrån tidigare resultat vid korrelationsanalys. 

Analyserna utgår från Adjusted R Square, ett justerat mått för hur stor andel som kan förklara 

graden av överengagemang (varians), då vi använt flera prediktorer i regressionsanalysen.  

Regressionsanalysens resultat redovisas i sin helhet i Tabell 2. 

Analys av korrelationen mellan skalorna överengagemang och organisationsförändring 

för alla deltagare, anställda och chefer i gemensam faktor (n=181), visar ett positivt statistiskt 

signifikant samband r(181) = .304, p < .05. Korrelationen ledarstöd och överengagemang visar 

sambandet r(181) = -.220, p < .05. Vidare visar korrelationen rolltydlighet och dess påverkan 

på överengagemang sambandet r(181) = -.238, p <. 05.  

Däremot visar korrelationen att personalens ålder inte har signifikant samband med 

överengagemang r(181) = -.117, p > .05. Det betyder således att tre prediktor variabler enskilt 

kan uppvisa signifikant effekt på överengagemang. Ålder inkluderas inte i regressionsanalysen, 

då ålder inte visar signifikant korrelation med överengagemang.  

 

Tabell 1 

Deskriptiv analys och Pearsons korrelationsvärden 

Variabel M SD N Pearsons korrelationsvärden (r) 

1            2           3           4           5 

1. Överengagemang 2.59 .88 181            -.117   -.238*    -.220*     .304* 

2. Ålder 45.51 12.21 181 -.117                .237       .142       .018 

3. Rolltydlighet 4.05 .73 181 -.238*  .237                  .316*    -.036* 

4. Ledarstöd 3.71 .89 181 -.220*  .142    .316*                   -.188*                           

5. Org.förändring 3.49 1.38 181 .304*   .018    -.036*    -.188*      

* p < .05 

Hypotes 1, Organisationsförändring predicerar överengagemang. Pearsons 

korrelationskoefficient visar ett positivt signifikant samband mellan skattad upplevelse av 

organisationsförändring och graden av överengagemang. 
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Hypotes 2, Rolltydlighet och ledarstöd predicerar överengagemang, där visar Pearsons 

korrelationskoefficient att rolltydlighet har ett positivt signifikant samband och ledarstöd har 

ett negativt signifikant samband till överengagemang. 

Tabell 2 

Regressionsanalys. 𝛽 −värden och effekt på förklarad varians (Adjusted R square) för 

samtliga prediktorer på överengagemang. (N = 181). 

Prediktor Modell 1 Modell 2 Modell 3 

Org.förändring .304* .295* .277* 

Rolltydlighet   -.227* -.194* 

Ledarstöd   -.107 

R square (adj) .087 (9%) .134 (13%) .139 (14%) 

* p < .05 

 

I modell 1, visar resultatet att organisationsförändring har en signifikant positiv 

påverkan på överengagemang ( = .304, 𝑝 < .05). Variansen i modell 1 är 9% F(1, 181) = 

18.18,  p < .05. 

I modell 2, när rolltydlighet läggs till, visar resultatet signifikans för påverkan på 

överengagemang (  = -.227, p < .05). Organisationsförändring visar fortsatt positiv 

signifikans, ( = .295, p < .05). Den totala variansen i modell 2 är 13%, F(2, 181) = 14.94, p 

< .05. 

I modell 3, där ledarstöd tillkommer till tidigare prediktorer, får ledarstöd inte ett 

signifikant värde, ( = -.107, p >.05). Rolltydlighet visar fortsatt signifikans och ett negativt 

värde ( = -.194, p < .05). Organisationsförändring visar fortsatt ett signifikant positivt värde, 

( = .277, 𝑝 < .05). Det betyder att när samtliga prediktorer samverkar visar resultatet att en 

högre grad av överengagemang har signifikans med en lägre skattning av rolltydlighet, och 

högre grad av negativ påverkan av organisationsförändring. Den totala variansen i modell 3 är 

14%, F(3, 181) = 10.70, p < .05. Sammantaget visar resultaten att graden av överengagemang 

påverkas i högre grad av variablerna rolltydlighet och organisationsförändring än variabeln 

ledarstöd när alla variabler vägs samman. 

Vad gäller hypotes 1; organisationsförändring predicerar överengagemang, visar 

resultaten att organisationsförändring har ett signifikant positivt samband med 

överengagemang, ( = .304, t(181) = 4.26, p < .05).   
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Vad gäller hypotes 2; ledarstöd och rolltydlighet predicerar till överengagemang, visar 

regressionsanalysen att rolltydlighet, tillsammans med övriga prediktorer ett signifikant 

negativt samband med överengagemang, ( =  −.194, t(181) = - 2.66, p < .05), till skillnad från 

ledarstöd som tillsammans med övriga prediktorer inte visar ett signifikant samband med 

överengagemang (𝛽 =  −.107, 𝑡(181) =  −1.44, 𝑝 > 0.5).   

 

Diskussion 

Vårt arbete syftar till att undersöka samband mellan överengagemang    

organisationsförändring, rolltydlighet och ledarstöd, som antas påverka den arbetsrelaterade 

hälsan. Vår teori bygger på ERI Effort-Reward-Imbalance modellen och Karaseks Krav- 

kontroll- och stödmodell som är användbara vid studier i psykosocial arbetsmiljö. Vår 

förhoppning är att i dessa förändringstider bidra med kunskap till övrig forskning, för en bättre 

arbetsrelaterad psykosocial arbetsmiljö. 

Vad gäller hypotes 1: Organisationsförändring predicerar överengagemang, visar vår 

studie att upplevelse av organisationsförändring är relaterat till ett högre överengagemang.  

Aronsson et al. (2012) menar att arbetsbelastning ökar vid organisationsförändring, då 

verksamheten förväntas fungera som vanligt, vilket betyder att anställda får en större 

arbetsbelastning. Arbetsplatser, som omorganiserats i hög grad, uppvisar mest ”spänt arbete”, 

d.v.s. det ställs höga psykiska krav i förhållande till personalens kontrollmöjligheter enligt 

Krav- kontroll- och stödmodellen (Karasek & Theorell, 1990).  

En organisationsförändring kan innebära en stor osäkerhet för anställda bland annat för 

att roller kan komma att förändras. Emotionell utmattning och stressymptom hos anställda kan 

i sämsta fall bli konsekvenser av en organisationsförändring (Bordia, 2004). Dessutom menar 

du Prel et al. (2015), att ökad arbetsspänning i hög grad förenat med överengagemang. Detta 

går i linje med vårt resultat att organisationsförändringar relaterar till överengagemang.  

Vad gäller hypotes 2: Rolltydlighet och ledarstöd predicerar överengagemang, visar 

vår studie att rolltydlighet tillsammans med organisationsförändring predicerar för 

överengagemang. I den tredje modellen när vi lägger till ledarstöd så förklarar den enbart 1 % 

av variansen för påverkan på överengagemang. Det kan betyda att ledarskapets påverkan redan 

är omhändertaget av de andra variablerna genom att de samvarierar så pass mycket att det inte 

ger något utslag.  

En möjlig förklaring till att ledarstöd inte bidrar till att förklara variansen mer, kan vara 

att organisationsstrukturen inte ger förutsättningar att anställda har närhet till chef och att 

teamen därför är relativt självstyrande och informella ledare tar plats. Det finns säkerligen 

många möjliga förklaringar till varför ledarstöd tillsammans med rolltydlighet i vår studie inte 

förklarar mer än 1% av variansen på överengagemang. Resultatet är intressant när forskning 

påtalar vikten av ledarstöd som påverkar välbefinnande och stressnivåer hos anställda (Skakon, 

Nielsen & Borg, Guzman, 2010) och att stödet från chef är viktig för långtidsfriskhet vid 
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problematiska situationer (Aronsson & Lindh, 2004), som organisationsförändringar ofta kan 

vara.  

Lägre grad av ledarstöd och rolltydlighet kan leda till ”spänt arbete”, vilket enligt 

Karaseks modell ger risk för ohälsa. Vid höga krav i kombination med stort beslutsutrymme, 

”aktivt arbete”, har den anställde inflytande och möjlighet att påverka, som ger ökad 

arbetsmotivation och psykisk tillfredsställelse. Den anställde kan på så sätt hantera höga krav 

under perioder om nödvändig återhämtning ges. Lägre grad av ledarstöd kan även ge ökat 

beslutsutrymme eller mer frihet. Brist på ledarstöd och rolltydlighet, behöver inte uppfattas 

som något negativt, utan kan beroende på situation även uppskattas och ses som ett tecken på 

respektfullhet inför anställdas kompetens (Yang, 2015). Detta kan gynna anställdas inflytande 

och autonomi, vilket skulle kunna förklara att ledarstöd i modell 3, endast bidrar med 1% av 

variansen för överengagemang. 

Analysen visar att upplevelsen av en lägre grad rolltydlighet tillsammans med 

upplevelse av organisationsförändring har signifikant samband med en högre grad av 

överengagemang. Graden av rolltydlighet kan ge både ökat och minskat beslutsutrymme, 

beroende på sammanhang och den anställdes kompetens och erfarenhet. Yang (2015), menar 

att de anställdas erfarenhet har stor betydelse när det kommer till känslor av krav och kontroll 

i arbetet. Anställda med lite erfarenhet har behov av mer stöd. Lågt ledarstöd och låg 

rolltydlighet förutsätter därför att de flesta anställda har god erfarenhet och kunskap på 

arbetsområdet, känner sig trygga och är ”självgående”.  

Resultaten pekar på att rolltydlighet och organisationsförändring tillsammans har en 

signifikant påverkan på överengagemang. Ledarstöd kan ha en överlappning med rolltydlighet 

och därför vara svår att urskilja tillsammans med övriga faktorer.  

Organisationsförändring har inte alltid en negativ påverkan på människors 

arbetsrelaterade hälsa men hur en organisationsförändring sker kan vara en avgörande faktor 

för resultatet (Dellve, Andreasson, Eriksson, Strömgren & Williamsson, 2016). För att lyckas 

med organisationsförändring är det viktigt att förändringen genomförs på ett hälsofrämjande 

sätt, som kan minska stress och öka upplevelsen av kontroll och stöd (Tvedt, Saksvik & Nytro, 

2009). Utfallet av en organisationsförändring påverkas av olika faktorer, bland annat stöd från 

tillgänglig chef, tydlig information samt att roller tydliggörs för att minska stress och konflikter 

som låg rolltydlighet kan ge (Hultberg, Skagert & Ekbom Johansson, Ahlborg, 2010). 
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Resultaten i vår studie bör tolkas med viss försiktighet. Den förklarade variansen för 

överengagemang och organisationsförändring är 9%. När rolltydlighet vägs in är den 

förklarade variansen 13%, och när ledarstöd tillkommer blir den förklarade variansen totalt 

14%.   

Då vår studie syftar till att undersöka organisationsförändring, rolltydlighet och 

ledarstödets påverkan på överengagemang, har vi inte tagit hänsyn till andra variabler som 

också kan vara viktiga för att förstå fenomenet.  

Howitt & Cramer (2011) beskriver att reliabilitet kan säkerställas genom så kallad test-

retest-reliabilitet där studien upprepas på samma population. Projektet som vår studie utgått 

ifrån är longitudinellt, med både kvantitativ och kvalitativ ansats. Vi har endast nyttjat en del 

av projektets material, anpassat efter ramen för vår uppsats. Vår studie har begränsningar i 

population (n=181), variation av deltagare och område. Då enbart 14 män deltog i studien så 

gjordes inga analyser för könsskillnader. Det är svårt att avgöra huruvida förfaringssättet i 

projektet, distribuering av enkät har påverkat antalet deltagare och vem som responderat. Det 

interna bortfallet är lågt, fyra deltagare (2,1%), och torde endast ha en marginell påverkan på 

resultatet. Det externa bortfallet var dock betydande 215 deltagare (54%). Det kan bero på att 

för de flesta deltagarna var det tredje tillfället som de fyllde i enkäten. Flera arbetsplatser var 

dessutom inne i större organisationsförändringar vid tiden för enkätutskick, vilket sammantaget 

kan ha betydelse för svarsfrekvensen. 

Den interna reliabilitet kan anses hög (Howitt & Cramer, 2011), då Cronbach´s alfa har 

ett värde på 0,89 för frågorna på överengagemang. För rolltydlighet har Cronbach´s alfa ett 

värde på 0,80 och ledarstöd har ett värde på 0.82.  

Studien är en tvärsnittsstudie, vilket minskar validiteten och generella slutsatser kan 

därför inte dras. Andra faktorer som kan begränsa validitet, är att påståenden och frågor i 

enkäten kan tolkas olika av deltagarna och det är dessutom svårt att kontrollera. Frågan i 

enkäten om organisationsförändring, rör endast senaste året, och utvecklas inte mer. Den ger 

inte svar på omfattning, antal gånger och tidigare organisationsförändringar, som kan vara 

relevant för påverkan på anställdas hälsa (Szücs, 2004). 

Sammanfattningsvis är det centrala i denna studie det tydliga sambandet mellan 

arbetsrelaterat överengagemang och organisationsförändring. Dessutom visar studien att högre 

grad av överengagemang påverkas av upplevelse av organisationsförändring och lägre 

rolltydlighet. Vi kan inte förklara hur det kommer sig att ledarstöd inte har ett signifikant 

samband på överengagemang när organisationsförändring och rolltydlighet vägs in, det vill 

säga hur faktorerna överlappar och samvarierar med varandra. Förhållandet mellan ledarstöd 

och rolltydlighet är intressanta och komplexa och ger därför anledning till fortsatta studier, för 

att undersöka eventuella interaktionseffekter. Överengagemang är ett komplicerat fenomen och 

det finns många aspekter att ta hänsyn till. Dessutom är en viktig fråga, om andra 

omständigheter påverkar graden av överengagemang eller istället; vilka omständigheter gynnar 

ett positivt och hälsosamt engagemang på arbetsplatsen?  
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