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Sammanfattning 

Studiens syfte var att undersöka om arbetsrelaterat överengagemang positivt 

predicerade utmattning och om detta samband skiljde sig åt för män och kvinnor. Syftet 

var också att undersöka om överengagemang positivt predicerade alla sex 

dimensionerna av utmattning (kognitiv utmattning, störd sömn, trötthet, somatiska 

symtom, irritabilitet, känslomässig påverkan) och om dessa samband skiljde sig åt 

mellan män och kvinnor. Genom en kvantitativ studie skickades elektroniska enkäter ut 

till tre företag inom bank- och försäkringsbranschen i Mellansverige som innehöll en 

mätskala för överengagemang och en för utmattning. Resultaten analyserades med hjälp 

av enkla regressionsanalyser och modereringsanalyser och visade att arbetsrelaterat 

överengagemang positivt predicerade utmattning och att det inte fanns någon signifikant 

modereringseffekt av deltagarnas kön. Vidare visade resultatet att arbetsrelaterat 

överengagemang positivt predicerade alla de sex dimensionerna av utmattning och att 

det inte fanns någon signifikant modereringseffekt av deltagarnas kön.  
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Title: Work overcommitment predicts exhaustion in the same way for women and 

men 

 

Abstract 

The purpose of the study was to examine if a work-related overcommitment positively 

predicted exhaustion and if this relationship differed between men and women. The 

purpose was also to examine if overcommitment positively predicted all of the six 

dimensions of exhaustion (cognitive exhaustion, disturbed sleep, fatigue, somatic 

symptoms, irritability, negative affect) and if this relationship differed between men and 

women. Through a quantitative study, an electronic questionnaire was sent out to three 

different bank- and insurance companies in the middle of Sweden that included one 

measuring scale for overcommitment and one for exhaustion. The results were analyzed 

using simple regression analyzes and through a moderation analyze and showed that a 

work-related overcommitment positively predicted exhaustion and there was no 

significant moderation effect of the participants gender. The result also showed that 

workrelated overcommitment positively predicted all of the six dimensions of 

exhaustion and that there was no significant moderation effect of the participants 

gender. 
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Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till våra kontaktpersoner ute på företagen samt företagen som 

deltagit i vår studie och gjort den möjlig. Vidare vill vi tacka vår handledare Ola 

Nordhall vid Högskolan i Gävle för all hjälp och stöttning under arbetets gång.  

 

Gävle, maj 2019 

Christine Nyström och Pernilla Melander 
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Introduktion 

Det psykiska välbefinnandet hos arbetande tjänstemän i Sverige är generellt bra, dock 

har sjukskrivningsantalet under året stigit (Alecta, 2018) och den främsta orsaken beror 

på psykisk ohälsa. Enligt Bergin och Jimmieson (2013) tenderar de individer som har en 

högre utbildningsnivå att engagera sig mer i sina arbetsuppgifter. Feldt et al. (2013) 

fann att majoriteten av tjänstemännen hade en bra balans mellan ansträngningen på 

arbetet kontra belöningen. I och med det överengagerade sig inte individerna och de fick 

därmed tillräckligt med återhämtning. De som däremot inte fick tillräckligt med 

uppskattning för sitt arbete engagerade sig istället mer och hade därmed mindre tid för 

återhämtning, vilket påverkade dessa individers välbefinnande negativt (Feldt et al., 

2013). I de fall där en individ överengagerar sig men återhämtningen uteblir kan den 

psykiska hälsan påverkas negativ och i värsta fall leda till utmattning (van Vegchel, de 

Jonge, Bosma & Schaufeli, 2005). I studier där överengagemang och utmattning i 

förhållande till kön undersökts separat så pekar resultaten åt olika håll och har därmed 

inte indikerat att varken kvinnor eller män är mer överengagerade (Laba & Geldenhuys, 

2016; Niedhammer, Tek, Starke & Siegrist, 2004) eller utmattade (Houkes, Winants, 

Twellaar & Verdonk, 2011; Rubino, Valpone & Avery, 2013; Sak, 2018).  

 

Arbetsrelaterat Engagemang och Överengagemang  

Ett arbetsrelaterat engagemang karaktäriseras ofta av en individ med hög effektivitet 

och mycket energi (Schaufeli, Salanova, González-Romá, & Bakker, 2002; van den 

Tooren & Rutte, 2015). När en individ känner ett högt engagemang, tenderar denne 

också att känna en stark tillhörighet till organisationen (Cesario & Chambel, 2017) och 

det bidrar i sin tur till en hög produktivitet (Kim, 2018). Om en organisation kan 

uppfylla de anställdas behov när det kommer till ekonomiska och känslomässiga 

aspekter, känner de anställda ett större engagemang för organisationen (Kim, 2018). 

När en individs belöning för sin arbetsinsats eller ansträngning uteblir, skapar 

detta en obalans som kan leda till ett överengagemang (du Prel et al., 2017). Ett 

arbetsrelaterat överengagemang kan beskrivas som en uppsättning av beteenden, känslor 

och attityder som speglar en persons strävan efter acceptans och uppskattning (Preckel, 

von Kanel, Kudielka & Fischer, 2005). Överengagemang är ett varaktigt tillstånd som 

kan uppstå hos personer som tenderar att vara mycket ambitiösa, har ett stort behov av 

kontroll av den sociala miljön runt omkring dem (du Prel et al., 2017) samt ett stort 

bekräftelsebehov av andra människors godkännande (Feuerhahn, Kühnel & Kudielka, 



 

6 

 

2012; Van Den Broeck, De Witte, Lens & Vansteenkiste, 2008). Individer med stort 

kontrollbehov tenderar ofta att missbedöma sin förmåga att hantera krav. Att tappa 

kontrollen eller att inte ha kontroll över en situation är något som kan stimulera 

överengagemang (du Prel et al., 2017). Överengagemang kan ske när en individ 

underskattar kraven men överskattar sin förmåga att hantera dessa, eller tvärtom, att 

individen överskattar kraven men underskattar sin hanteringsförmåga (du Prel et al., 

2017). Överengagemang är också vanligare för yrkesgrupper med högre 

utbildningsnivåer (Bergin & Jimmieson, 2013). 

Överengagemang innebär en överdriven ansträngning och att ständigt ge för 

mycket av sin energi. Det finns också en stor svårighet och ett motstånd i att dra sig ur 

uppgifter som ses som skyldigheter (Feuerhahn et al., 2012). Överengagemang kan så 

småningom leda till försämrad mental hälsa i form av till exempel utmattning (van 

Vegchel et al., 2005) och depression (du Prel et al., 2017; Reimann, 2016) samt påverka 

individens fysiska hälsa genom sämre hjärthälsa och högt blodtryck. Det finns också 

studier som visar att överengagemang kan bidra till sömnsvårigheter, muskulära 

problem, psykosomatiska besvär (du Prel et al., 2017) samt påverka en individ rent 

känslomässig (de Jonge, Bosma, Peter & Siegrist, 2000). 

Energi, eller kraft, är en latent faktor som mäts vid överengagemang och är en 

utav grundpelarna när det kommer till engagemang (du Prel et al., 2017; Schaufeli, 

Salanova, González-Romá & Bakker, 2002). Energin innebär att en individ, genom hårt 

arbete och en önskan om att nå perfektion, har lättare att hantera arbetskrav (du Prel et 

al., 2017). En framgångsrik hantering av arbetskrav innebär i sin tur att en individ 

utvecklar en mental motståndskraft (Maricuțoiu, Sulea & Iancu, 2017). Energi anses 

också vara en motpol till utmattning (Maricuțoiu et al., 2017; Schaufeli et al., 2002). 

För att mäta yrkeshälsan kan Effort-Reward Imbalance modellen (ERI) 

användas (Siegrist, 1996). Modellen mäter den arbetsrelaterade obalansen mellan en 

stor ansträngning och en liten belöning samt arbetsrelaterat överengagemang (WOC). 

Med hjälp av ERI-modellen går det att mäta överengagemang hos en individ vilket 

föreliggande studie fokuserar på. 

 

Utmattning 

Definitionen av utmattning grundar sig på begreppet utmattningssyndrom som enligt 

Socialstyrelsen (2013) kan vara ett symtom på långvarig stress. Långvarig stress kan i 

sin tur leda till exempelvis ångest och depression vilket är symptom som går under 
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benämningen psykisk ohälsa (Socialstyrelsen, 2013). van den Tooren och Rutte (2016) 

påtalar att känslomässig överbelastning såsom en känsla av uppgivenhet och avsaknad 

av livsgnista är tecken på utmattningssyndrom liksom fysisk överbelastning som 

exempelvis energibrist och muskelsmärtor. 

Begreppet utmattning delas in i tre olika beståndsdelar: mental, fysisk och 

emotionell utmattning. Det som karaktäriserar den mentala utmattningen är den 

negativa attityden till livet, arbetet och till sig själv. Den fysiska utmattningen i sin tur 

visar sig genom att individen känner sig svag, upplever långvarig trötthet samt 

energibrist. Även andra kroppsliga och mentala reaktioner kan framgå av den fysiska 

utmattningen (Blom, 2011; Socialstyrelsen, 2013). När det kommer till den emotionella 

utmattningen så avser det en känsla av misär och att livslusten inte finns kvar, vilket i 

sin tur leder till att det känslomässiga engagemanget försvinner successivt (Blom, 2011; 

Donahue et al., 2012; Socialstyrelsen, 2013). 

Om en individ blir utmattad kan det leda till att denne känner sämre livskvalité 

(Feldt et al., 2013; van den Tooren & Rutte, 2016) och därmed finns en risk för 

utbrändhet (Hallsten, Bellaagh & Gustafsson, 2002; Nordhall, Knez & Saboonchi, 

2018) eftersom utmattning är en av de tre grundläggande delarna i 

utbrändhetssyndromet (Demerouti, Bakker, Nachreiner & Schaufeli, 2001; Nordhall et 

al., 2018). De andra två beståndsdelarna av utbrändhet är minskad effektivitet och att 

individen kan känna en minskad empati för andra människor (Demerouti et al., 2001; 

Maslach & Leiter, 2008). 

Utmattning påverkar både en individs livskvalité likväl som dennes 

arbetssituation och därmed även organisationen där individen arbetar (Feldt et al., 2013; 

van den Tooren & Rutte, 2016). Tidigare studier påvisar att det främst är den 

emotionella utmattningen som påverkar individen rent arbetsmässigt i och med att 

engagemanget och därmed även produktiviteten dalar (Frone & Russell, 1995; van den 

Tooren & Rutte, 2016) samt att individen tenderar att vara mer frånvarande från arbetet. 

När en individ har höga krav på arbetet finns det en ökad risk för att drabbas av 

utmattning eftersom det kräver stora känslomässiga resurser (van den Tooren & Rutte, 

2016). Enligt Maslach och Jackson (1981) samt Socialstyrelsen (2013) så tenderar 

utmattning att påverka individer som arbetar inom yrken som kräver mänsklig 

interaktion. 

Tidigare studier visar att den största risken för att drabbas av utmattning uppstår 

vid långvarig stress i kombination med för lite återhämtning, vilket visar sig genom 
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både fysiska och psykiska symtom (Blom, 2011; Donahue et al., 2012; Feldt et al., 

2013; Feuerhahn et al., 2012; Maslach & Leiter, 2008; Socialstyrelsen, 2013). Det finns 

även en ökad risk för utmattning när en individ under återkommande och långvariga 

arbetsförhållanden engagerar sig emotionellt enligt Socialstyrelsen (2013). Enligt van 

Vegchel et al. (2005) så blir individer även utmattade av att lägga stort fokus på arbetet 

under en lång tid. 

Ett ökat engagemang kan predicera utmattning (Bergin & Jimmieson, 2013; 

Nordhall et al., 2018) och för att minska risken för utmattning är det viktigt att en 

individ känner tillhörighet och gemenskap (Nordhall et al., 2018). En studie av Nordhall 

et al. (2018) påvisar att en känslomässig anknytning till arbetet kan minska risken för 

utmattning, medan en tankemässig anknytning, där en individ tenderar att tänka mycket 

på sitt arbete, tycks öka risken för utmattning. Om en individ känner ständiga krav men 

inte har tillräckligt med resurser för att klara av sitt arbete så ökar risken för att drabbas 

av utmattning (Bergin & Jimmieson, 2013; Maricuțoiu et al., 2017). Vidare menar 

Bergin och Jimmieson (2013) att något som kan minska risken att drabbas av 

utmattning är ökade resurser för att utföra arbetet. En annan faktor som tycks minska 

risken för utmattning är en jämn fördelning mellan en individs arbetsmässiga 

ansträngning och belöning för utfört arbete (Feldt et al., 2013). 

Socialstyrelsen har tagit fram ett instrument för att mäta utmattning; Karolinska 

Exhaustion Scale (KES) som innefattar frågor som behandlar minne, vila, 

hjärtklappning, mentala krav, ångest samt andra fysiska och psykiska symtom. KES 26 

innehåller 26 frågor och sex dimensioner (kognitiv utmattning, störd sömn, trötthet, 

somatiska symtom, irritabilitet och känslomässig påverkan). Kognitiv utmattning 

kännetecknas av minnes- och koncentrationssvårigheter, somatiskt symtom i sin tur 

utmärks genom muskelsmärtor, högt blodtryck samt hjärtklappning och den 

känslomässiga påverkan innebär en känsla av hopplöshet och uppgivenhet (Saboonchi, 

Perski & Grossi, 2012; Grossi, Perski, Osika, & Savic, 2015). 

 

Engagemang och utmattning, varandras motpoler 

Engagemang och utmattning kan ses som varandras motpoler enligt van den Tooren och 

Rutte (2016) som genomfört en studie gällande Job Demands-Resources modellen 

(JDR). Modellen beskriver vad arbetsrelaterade resurser kontra krav har för påverkan på 

en individ i arbetet. Studien påvisar att ett starkt emotionellt stöd kan öka en individs 

engagemang för sitt arbete och samtidigt minska risken för utmattning. I motsats kan de 
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känslomässiga kraven istället öka risken för en individ att bli utmattad. De kognitiva 

kraven är däremot något som ökar engagemanget (van den Tooren & Rutte, 2016). Loh, 

Idris, Dollard och Isahak (2018) menar att när en individ upplever krav i samband med 

en låg möjlighet till att kunna påverka eller delta i beslut, kan denne drabbas av stress 

och fysiska besvär. När engagemanget blir för stort och en individ tenderar att engagera 

sig för mycket i sina arbetsuppgifter kan detta dock övergå till överengagemang (Van 

Den Broeck et al., 2008) som kan leda till utmattning (Preckel et al., 2005). En studie av 

Tsutsumi, Nagami, Morimoto och Kawakami (2008) visar ett positivt samband mellan 

överengagemang och en individs arbetsmotivation. Men när motivationen tenderar att 

slå över och engagemanget blir för stort kan det innebära att gränsen mellan arbetet och 

privatlivet suddas ut. Beteendet kan därmed bli ohälsosamt och leder ofta till 

överengagemang (Tsutsumi et al., 2008) vilket i sin tur korrelerar positivt med 

utmattning (Violanti et al., 2018). 

 

Könsskillnader 

En studie som vände sig till privatanställda tjänstemän påvisade att kvinnor i större grad 

hade mer sjukfrånvaro än män (Alecta, 2018). Flera studier visar att det är psykisk 

ohälsa som är den vanligaste orsaken till frånvaron (Alecta, 2018; Grossi et al., 2015) 

och enligt Houkes et al. (2011) så drabbas kvinnor i större grad av utmattning jämfört 

med män. Socialstyrelsen (2013) påtalar att arbetsförhållandena har en väsentlig roll när 

det kommer till uppkomsten av psykisk ohälsa, däribland utmattning. Orsaker kan enligt 

Blom (2011) bero på att det är ojämn arbetsbelastning mellan kvinnor och män. 

Kvinnor tenderar att totalt arbeta mer än män genom att de även tar på sig större ansvar 

för hemmet (Blom, 2011; Socialstyrelsen, 2014). Det kan även leda till att kvinnor 

känner att de behöver minska sin totala arbetsbelastning, det vill säga, det betalda 

arbetet som sker på deras arbetsplats samt det obetalda arbetet som sker i hemmet. 

Därav väljer fler kvinnor än män att gå ner i tid på arbetet för att det ska bli en balans 

(Blom, 2011). Det ökade ansvaret och arbetsbelastningen för kvinnor medför en risk för 

bristande återhämtning (Socialstyrelsen, 2013) som exempelvis mindre sömn vilket är 

faktorer som bidrar till utmattning (Feldt et al., 2013; Socialstyrelsen, 2013). Vidare 

påvisar Zhang och Wing (2006) i sin studie att kvinnor i högre grad än män upplever 

sömnproblem (Zhang & Wing, 2006) som i sin tur leder till en känsla av trötthet (Chen 

& Kuan, 2015). Rubino et al. (2013) fann i sin studie att fler kvinnor än män 

rapporterade att de upplevde känslomässig utmattning, vilket är en del av den 
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känslomässiga påverkan. En studie av Sak (2018) som undersökte könsskillnader i 

utbrändhet i förhållande till arbete, påvisade att män var mer känslomässigt utmattade 

än kvinnor. Även när det kommer till somatiska symtom påvisar en studie av Zani och 

Pietrantoni (2001) att återigen kvinnor upplever dessa symtom i högre grad än män. 

Tidigare studier som jämfört kvinnor och män vad gäller engagemang, uppger 

en otydlighet kring vilket kön som egentligen engagerar sig mer eller mest. Laba och 

Geldenhuys (2016) framhäver att kvinnor har en benägenhet att engagera sig mer i sitt 

arbete. Kvinnor har större behov av att bli bekräftade för sitt arbete gentemot män och 

kan därmed lägga ner mer energi och engagemang i sitt arbete (Blom, 2011). Däremot 

påpekar en studie av Niedhammer et al. (2004) att överengagemang endast påverkar 

hälsa negativt hos män. 

 

Föreliggande studie  

Enligt efterforskning som gjorts inom området, fann vi att det fanns sparsamt med 

tidigare forskning inom det valda forskningsområdet. Endast fåtalet tidigare studier har 

undersökt sambandet mellan överengagemang och utmattning. Vad gäller skillnader 

mellan män och kvinnor pekar tidigare resultat i olika riktningar när det kommer till 

både utmattning och överengagemang (Houkes et al., 2011; Niedhammer et al., 2004; 

Rubino et al., 2013; Sak, 2018; Zani & Pietrantoni, 2001; Zhang & Wing, 2006). 

En genomgång av tidigare studier visar att överengagemang kan leda till dels 

utmattning och depression (van Vegchel et al., 2005) men också fysiska besvär som 

dålig hjärthälsa och högt blodtryck (du Prel et al., 2017). Det finns dock studier som 

indikerar att engagemang är motsatsen till utmattning (van den Tooren & Rutte, 2016). 

Enligt tidigare studier uppvisar överengagemang positiva samband med alla de 

sex enskilda dimensionerna av utmattning som KES-skalan behandlar (de Jonge et al., 

2000; du Prel et al., 2017; Feuerhahn et al., 2012; Reimann, 2016; van Vegchel et al., 

2005). Vad vi vet, förekommer inga studier som undersökt om överengagemang har ett 

samband med alla sex dimensioner av utmattning eller om dessa samband modereras av 

kön, det vill säga, ser olika ut för män och kvinnor. Med anledning av avsaknad av 

tidigare studier inom området bidrar föreliggande studie med något nytt inom 

forskningsområdet. 

 

 

 



 

11 

 

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka om 1) arbetsrelaterat överengagemang positivt 

predicerar utmattning, 2) om överengagemang positivt predicerar alla sex 

dimensionerna av utmattning samt om 3) dessa samband (1 & 2) modereras av 

individernas kön. 

 

Hypoteser 

Hypotes 1a (H1a): arbetsrelaterat överengagemang kommer positivt predicera 

utmattning. 

Hypotes 1b (H1b): överengagemang kommer positivt predicera alla de sex 

dimensionerna av utmattning; kognitiv utmattning, störd sömn, trötthet, somatiska 

symtom, irritabilitet och känslomässig påverkan. 

Hypotes 2a (H2a): att detta samband (H1a) modereras av kön, det vill säga, ser olika ut 

för män kontra kvinnor. 

Hypotes 2b (H2b): att dessa samband (H1b) modereras av kön, det vill säga, ser olika 

ut för män kontra kvinnor.  
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Metod 

Deltagare och urval 

Deltagarna i studien arbetade som tjänstemän inom olika bank- och försäkringsbolag i 

Mellansverige. Yrkesbefattningarna som förekom i undersökningen var Kundrådgivare 

(N=19), Försäkringsrådgivare (N=11), Bankmän (N=34), Telefonrådgivare (N=1) och 

Annat (N=43). Enkäten skickades till 317 personer, varav 108 svarade, en svarsfrekvens 

på 34 %. Fördelningen var 57,4% kvinnor och 42,6% män och ett åldersspann på 20-64 

år (M=45). Åldersfördelningen för kvinnor var 20-61 år och för männen 22-64 år.  

 

Mätinstrument 

Mätinstrumentet som användes var en elektronisk enkät (bilaga 1) som skapades i 

Google Formulär och Sunet Survey. Anledningen till att två enkätverktyg användes var 

på grund av att det uppstod hinder för ett av företagen att delta i enkäten som var skapad 

i Google. Enkäten innehöll totalt 35 frågor, de tre första innefattade 

bakgrundsinformation som kön (man vs kvinna), ålder och yrkesbefattning. 

Överengagemang mättes med hjälp av sex frågor från ERI (OC-skalan) (Peter & 

Hopkins, 2014). Denna del av enkäten inleddes med informationstexten: “Besvara 

nedanstående frågor utifrån det alternativ som bäst stämmer in på dig”. 

Svarsalternativen var enligt en 5-gradig likert-skala, 1=aldrig, 2=sällan, 3= ibland, 4= 

ofta, 5= alltid. Cronbach alpha (α) för OC-skalan visade på .73 vilket tyder på en god 

intern konsistens (Pallant, 2005).  

För att mäta utmattning användes KES26 (Karolinska Exhaustion Scale) 

som bestod av 26 frågor som i sin tur var uppdelade i sex dimensioner (kognitiv 

utmattning, störd sömn, trötthet, somatiska symtom, irritabilitet och känslomässig 

påverkan). Denna del av enkäten inleddes med frågan: “Har Du haft problem med något 

av följande under den senaste månaden?” (Saboonchi et al., 2012) och svarsalternativen 

var enligt en 5-gradig likert-skala, 1= aldrig, 2= sällan, 3= ibland, 4= ofta, 5= alltid. 

Fråga 1-7 behandlade kognitiv utmattning, 8-9 störd sömn, 10-14 trötthet, 15-19 

somatiska symtom, 20-23 irritabilitet och frågorna 24-26 känslomässig påverkan. För 

KES-skalan visade Cronbach alpha (α) på .94 vilket tyder på en mycket god intern 

konsistens (Pallant, 2005). För de sex dimensionerna av utmattning visade Cronbach 

alpha (α) följande: Kognitiv utmattning = .85, Störd sömn = .66, Trötthet = .90, 

Somatiska symtom =.85, Irritabilitet = .93, Känslomässig påverkan =.87. Samtliga 

dimensioner hade en god intern konsistens med undantag för “Störd sömn” som hade ett 
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värde som var mindre än .7 som visar på en acceptabel, dock ej god, konsistens.  

(Pallant, 2005). 

 

Tillvägagångssätt 

Inför studien kontaktades fyra olika bank- och försäkringsbolag i Mellansverige med en 

förfrågan om att delta i studien, varav 3 av 4 tackade ja. Ett missiv konstruerades där 

syftet med studien framgick samt till vilka undersökningen riktade sig. Missivet 

innehöll även en kort presentation av författarna, kontaktuppgifter till handledare och 

författarna samt information om deltagandet. Vidare framgick även uppskattad svarstid, 

hur materialet skulle behandlas samt hur resultatet skulle användas i utbildningssyfte, 

samt de forskningsetiska överväganden som gällde för studien (se Forskningsetiska 

överväganden nedan). Därefter konstruerades enkäten i Google Formulär, och senare i 

Sunet Survey, och skickades ut elektroniskt till kontaktpersonerna. Enkäten låg 

tillgänglig under totalt fyra veckor varav efter tre veckor skickades en påminnelse ut. 

 

Design och dataanalys 

För att ta reda på om det fanns någon effekt av kön i sambandet mellan 

överengagemang (prediktorvariabeln) och utmattning (responsvariabeln) utfördes en 

moderingsanalys, i SPSS med hjälp av tillägget PROCESS v3.3 (Hayes, 2018). 

Modereringsanalysen som utfördes var ”The conceptual model” som innefattade en 

prediktorvariabel, en responsvariabel och en modererande variabel (kön) (Field, 2013). 

Vidare utfördes sex modereringsanalyser för att få reda på om det fanns någon 

modererande effekt av kön för sambandet mellan överengagemang och de sex 

dimensionerna av utmattning. För att mäta sambandets styrka mellan överengagemang 

och de sex dimensionerna av utmattning utfördes sex enkla regressionsanalyser. För att 

beräkna skillnaderna mellan korrelationskoefficienterna för de sex dimensionerna av 

utmattning så utfördes en Fisher r-to-z transformation i Vassar Stats 

(http://vassarstats.net/). 

 

Forskningsetiska överväganden 

I missivet (bilaga 2) informerades deltagarna om att medverkandet i studien var 

frivilligt, att de när som helst hade möjlighet att avbryta samt syftet med studien. Vidare 

framgick att medverkandet var anonymt och att alla data skulle behandlas konfidentiellt 

samt att svaren endast skulle användas i linje med studiens syfte. Genom att läsa 

http://vassarstats.net/
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missivbrevet och fylla i enkäten så gav även deltagarna sitt samtycke till att delta i 

studien och att vi fick samla in data i enlighet med studiens syfte. Företagen som 

kontaktades blev informerade om att ingen information om företaget skulle framgå i 

studien samt att de skulle få ta del av resultatet. 
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Resultat 

Resultatet av en enkel regressionsanalys visade att överengagemang positivt predicerar 

utmattning (β =.734, t = 9.95, p = <0.01) vilket är i linje med hypotes 1a. 

Regressionsmodellens förklarade varians var 54% och df=1,85, F=99.06.   

I linje med hypotes 1b visade sex enkla regressionsanalyser att överengagemang 

positivt predicerar de sex olika dimensionerna för utmattning (se Tabell 1). Resultatet 

visade att det fanns ett positivt samband mellan överengagemang och de sex 

dimensionerna av utmattning och att sambanden var lika starka för respektive 

dimension, det vill säga, inga signifikanta skillnader mellan korrelationskoefficienterna 

för de sex dimensionerna av utmattning förelåg då p> .05. 

 

Tabell 1. Tabellen visar samband mellan överengagemang (prediktor) och de sex 

dimensionerna av utmattning (utfallsvariabler): Kognitiv utmattning, Störd sömn, 

Trötthet, Somatiska symtom, Irritabilitet, Känslomässig påverkan.  

Outcome R2 Beta β 
 

 df  F  t   p 

Kognitiv utmattning .28 .53 1. 96 37.7 6.13 < .000 

Störd sömn .34 .57  1. 98 49.5 7.03 < .000 

Trötthet .41 .64 1. 95 67.3 8.20 <. 000 

Somatiska symptom  .35 .59 1. 95 51 7.14 < .000 

Irritabilitet .38 .62 1. 93 57.3 7.57 < .000 

Känslomässig påverkan  .45 .67 1. 98 80.9 8.99 < .000 

I strid med hypotes 2a visade en modereringsanalys att det inte fanns någon signifikant 

modereringseffekt av kön (b = -.025, p >.05). 

I strid med hypotes 2b visade sex modereringsanalyser att det inte fanns någon 

signifikant modereringseffekt av kön för sambandet mellan överengagemang och de sex 

respektive dimensionerna av utmattning: Kognitiv utmattning: b = .042, p>.05, Störd 

sömn: b = -.032, p >.05, Trötthet: b = .184, p>0.5, Somatiska symtom: b = .079, p >.05, 

Irritabilitet: b = .174, p >.05, Känslomässig påverkan: b = .076, p >.05.  
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Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka om arbetsrelaterat överengagemang positivt 

predicerade utmattning och om sambandet modererades av individernas kön, det vill 

säga, såg olika ut för män och kvinnor. Syftet var även att undersöka om 

överengagemang positivt predicerade alla sex dimensionerna av utmattning samt om 

dessa samband modererades av individernas kön, det vill säga, såg olika ut för män och 

kvinnor. Resultatet visade att det fanns ett positivt signifikant samband mellan 

överengagemang och utmattning, vilket är i linje med hypotes 1a (H1a): arbetsrelaterat 

överengagemang kommer positivt predicera utmattning. Resultatet visade även att 

överengagemang positivt predicerade alla de sex dimensionerna av utmattning och att 

sambanden var lika starka för varje dimension, vilket går i linje med hypotes 1b (H1b): 

överengagemang kommer positivt predicera alla de sex dimensionerna av utmattning; 

kognitiv utmattning, störd sömn, trötthet, somatiska symtom, irritabilitet och 

känslomässig påverkan. Med hänsyn till hypotes 2a (att detta samband (H1a) modereras 

av kön, det vill säga, ser olika ut för män kontra kvinnor), visade det sig att det inte 

fanns någon modererande effekt av variabeln kön, det vill säga, att sambandet inte 

skilde sig åt mellan män och kvinnor. Med hänsyn till hypotes 2b (att dessa samband 

(H1b) modereras av kön, det vill säga, ser olika ut för män kontra kvinnor), visade det 

sig att det inte fanns någon modererande effekt av variabeln kön, vilket innebar att 

sambandet inte skilde sig åt mellan män och kvinnor. 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet om att arbetsrelaterat överengagemang predicerar utmattning i en positiv 

riktning är i linje med tidigare forskning av Preckel et al. (2005). Tidigare studier 

påvisar även att arbetsrelaterat överengagemang positiv predicerar med bland annat 

depression (Bergin & Jimmieson, 2013) och ångest (van Vegchel et al., 2005). Bergin 

och Jimmieson (2013) samt Preckel et al. (2005) visar på att överengagemang kan leda 

till såväl psykiska som fysiska besvär för en individ. Anledningen till att resultatet 

visade att överengagemang predicerar utmattning kan bero på många saker. Tidigare 

studier har bland annat visat att personer som tenderar att ge mycket av sin energi utan 

att få den typen av respons som individen behöver tillbaka, överengagerar sig och 

därmed riskerar att bli utmattade (Feuerhahn et al., 2012; Van Den Broeck et al., 2008). 

Dessa personer har också ofta ett stort bekräftelsebehov och existerar givetvis i alla 

möjliga slags kontexter och så också i vår studie. 
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Då vi inte funnit några tidigare studier som undersökt om det finns en 

modererande effekt av kön, det vill säga, någon skillnad mellan män och kvinnor när det 

kommer till att arbetsrelaterat överengagemang predicerar utmattning finns det en 

begränsning när det kommer till jämförelse av andra studier. I vår studie går det att se 

ett generellt samband mellan arbetsrelaterat överengagemang och utmattning för män 

och kvinnor, det vill säga, att könet inte har någon inverkan på detta samband. 

De tidigare studier som rör överengagemang där man jämfört män och kvinnor 

har visat att både män och kvinnor kan vara överengagerade (Blom, 2011; Laba & 

Geldenhuys, 2016; Niedhammer et al., 2004) men studier som rör utmattning visar att 

kvinnor är mer utmattade än män (Blom, 2011; Houkes et al., 2011). Vår studie visade 

att när det kommer till att överengagemang predicerar utmattning fanns det ingen 

signifikant modereringseffekt av kön vilket innebar att sambanden inte skiljde åt 

beroende på vilket kön deltagarna hade. En anledning till att det ser lika ut för män och 

kvinnor i vår studie kan bero på att de yrkesbefattningar som deltagarna besitter kräver 

en utbildning, vilket innebär att de räknas som högutbildade. Högutbildade tenderar 

enligt studier av Bergin och Jimmieson (2013), du Prel et al. (2017) samt Siegrist et al. 

(2004) att vara mer överengagerade, vilket är en faktor som kan ha påverkat sambandet 

mellan överengagemang och utmattning i högre grad än vad deltagarnas kön gjort.  

En annan anledning till att resultatet av studien inte visade någon modererande 

effekt av kön när det gäller sambandet mellan arbetsrelaterad överengagemang och 

utmattning kan vara för att det precis som enligt tidigare studier inte finns tillräckligt 

starka belägg för att varken kvinnor eller män skulle vara mer överengagerade (Blom, 

2011; Laba & Geldenhuys, 2016; Niedhammer et al., 2004). Detta är relevant i 

sammanhanget då överengagemang kan leda till utmattning.  

Preckel et al. (2005) och van den Tooren och Rutte (2016) har bland annat 

undersökt sambandet mellan personlighetstyper och överengagemang och funnit att en 

viss personlighetstyp tycks predicera överengagemang i högre grad. Då vissa 

personlighetstyper tycks ha lättare att överengagera sig (van Vegchel et al., 2005) kan 

det vara relevant att ha i åtanke eftersom överengagemang i föreliggande studie har ett 

positivt samband med utmattning. En annan reflektion om varför resultatet inte visade 

någon skillnad i jämförelse med separata studier om könsskillnader för både 

överengagemang och utmattning, kan vara för att studierna utförts i olika länder. Kultur 

och nivån av hur jämställt ett land är, kan med all sannolikhet påverka sambandet 

mellan överengagemang och utmattning hos individer. Då Sverige är ett utav världens 
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mest jämställda länder när det kommer till bland annat ekonomiskt deltagande och 

utbildningsmöjligheter (The Global Gender Report, 2018) så kan det vara en orsak till 

vårt resultat. 

Enligt van Vegchel et al. (2005) så drabbas en individ som är överengagerad i 

störst grad av somatiska besvär medan de Jonge et al. (2000) anser att det är den 

känslomässiga påverkan som drabbas mest. Vårt resultat påvisar dock att om en individ 

är överengagerad så drabbas denne i lika stor utsträckning av alla de sex dimensionerna 

av utmattning; kognitiv utmattning, störd sömn, trötthet, somatiska symtom, irritabilitet 

och känslomässig påverkan.  

Tidigare studier har separat undersökt skillnader mellan män och kvinnor när de 

kommer till utmattnings dimensionerna; känslomässig påverkan, störd sömn, trötthet 

och somatiska symtom (Sak, 2018; Zani & Pietrantoni, 2001; Zhang & Wing, 2006). 

Dessa studier har bland annat visat att män tenderar att uppleva negativ känslomässig 

påverkan i förhållande till arbetet i en högre utsträckning än kvinnor (Sak, 2018), men 

att kvinnor tenderar att uppleva sömnproblem (Zhang & Wing, 2006) och somatiska 

problem i större utsträckning än män (Zani & Pietrantoni, 2001). Vår studie visade 

ingen modererande effekt av kön för de sex dimensionerna av utmattning, vilket innebär 

att det inte fanns någon skillnad mellan män och kvinnor. De individer som 

överengagerar sig, oberoende av kön, kan drabbas av alla sex dimensioner av 

utmattning i lika stor utsträckning. Viktigt att ha i åtanke när det gäller studierna av Sak 

(2018), Zani och Pietrantoni (2001) samt Zhang och Wing (2006) är att de inte har 

studerat sambandet mellan överengagemang och utmattning, men eftersom utmattning 

och de sex dimensionerna av utmattning kan uppstå från ett överengagemang är det av 

relevans för resultatet.  

 

Metoddiskussion 

Studien syftade till att undersöka om det fanns en modererande effekt av deltagarnas 

kön därav fanns endast alternativen (man vs kvinna) som val på enkäten. Om ett tredje 

alternativ hade funnits på enkäten, hade enkäterna med detta alternativ ikryssat ändå 

inneburit ett bortfall.  

Deltagarnas yrkesbefattning har inte tagits i beaktning i undersökningen 

eftersom ett flertal svarade “annat” och ingen analys har heller genomförts angående 

deltagarnas ålder. För att kunna analysera deltagarnas yrkesbefattning hade det behövts 

flera yrkestitlar i enkäten då de som undersöktes låg för nära varandra när det kommer 
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till arbetsuppgifter. Vidare var ålder och yrkesbefattning inget som ingick i studiens 

syfte då dess huvudsakliga syfte var att undersöka den modererande effekten av 

individernas kön. 

Enkäten låg tillgänglig under tre veckor men endast en påminnelse under denna 

period skickades ut. Fler påminnelser hade kunnat skickats ut med förhoppning om fler 

deltagare och därmed en ökad svarsfrekvens. För att få möjlighet till fler deltagare hade 

även fler organisationer kunnat kontaktas och vi hade även kunnat besökt 

organisationerna för att dela ut en fysisk pappersenkät. Förhoppningen var en jämn 

fördelning mellan män och kvinnor, därav valdes bank - och försäkringsbranschen 

(Försäkringskassan, 2018), vilket gav en jämbördig fördelning.   

När det kommer till mätinstrumenten fanns en tydlig skillnad av antalet items. 

Detta är dock inget som vi tror har påverkat resultatet eftersom att båda 

mätinstrumenten visade på god intern konsistens (Pallant, 2005).    

 

Förslag till fortsatt forskning inom området 

Då resultatet av studien inte visade någon signifikant modereringseffekt av kön för 

sambandet mellan arbetsrelaterat överengagemang och utmattning skulle fortsatt 

forskning inom området kunna behandla ytterligare aspekter. En intressant aspekt som 

framkom vid genomgång av tidigare studier var det faktum att personligheten kan vara 

avgörande för om en individ blir överengagerad eller inte, vilket är något som skulle 

som var intressant att vidare undersöka. En annan intressant aspekt skulle vara att se om 

yrkesbefattningarna har någon påverkan på sambandet mellan arbetsrelaterat 

överengagemang och utmattning. Vidare skulle även ålder kunna analyseras för att se 

om någon viss åldersgrupp i högre grad än någon annan “riskerar” ett starkare samband 

mellan det arbetsrelaterade överengagemanget och utmattning. 

I och med att psykisk ohälsa, däribland utmattning är en av de vanligaste 

orsakerna till sjukskrivningar när det gäller tjänstemän (Alecta, 2018; Bergin & 

Jimmieson, 2013) skulle det vara intressant att vidare undersöka fler branscher för att se 

om det finns ett liknande samband. 

Vidare förslag till fortsatta studier är att undersöka om antalet anställningsår och 

anställningsform för respektive kön är något som påverkar sambandet mellan 

överengagemang och utmattning.  
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Resultatets praktiska relevans 

De fynd som uppkommit i föreliggande studie gällande att överengagemang predicerar 

utmattning kan vara relevant för arbetsgivare att ha i åtanke. Vidare kan också 

sambandet mellan att arbetsrelaterat överengagemang predicerar alla de sex 

dimensioner av utmattning i lika hög grad vara bra att ha kännedom om. Är en individ 

överengagerad så kan denne drabbas av alla sex dimensionerna av utmattning i lika hög 

grad och sambandet ser även lika ut för både män och kvinnor. Har arbetsgivare vetskap 

om sambanden så kan de vara uppmärksamma på om någon anställd överengagerar sig i 

arbetet och med föreliggande studie får de även kännedom om vad det kan leda till i 

värsta tänkbara fall. Utmattning är en av tre komponenter i utbrändhetssyndromet 

(Demerouti, Bakker, Nachreiner & Schaufeli, 2001; Nordhall et al., 2018), och i värsta 

fall kan utmattning därmed leda till utbrändhet vilket kan innebär en lång sjukskrivning 

för en anställd. Ett överengagemang som leder till utmattning påverkar därmed inte bara 

en individ utan kan komma att påverka en hel organisation (Cropanzano, Rupp & 

Byrne, 2003; Swider & Zimmerman, 2010; van den Tooren & Rutte, 2015). 

Något som studien också bidrar med är det faktum att det statistiska 

sambandet mellan överengagemang och utmattning inte skiljer sig åt gällande män och 

kvinnor, vilket innebär att man inte bör ha förutfattade meningar när det kommer till 

könsskillnader för överengagemang som leder till utmattning. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Enkät  

 

Besvara nedanstående frågor utifrån det alternativ som bäst stämmer in på dig 

 

1. Jag identifierar mig som * 

- Kvinna 

- Man 

 

2. Ålder * 

________ 

 

3. Yrkesbefattning * 

- Kundrådgivare 

- Telefonrådgivare 

- Bankrådgivare 

- Fastighetsmäklare 

- Jurist 

- Försäkringsrådgivare 

- Annat 

 

4. Jag blir lätt överväldigad av tidspressen på jobbet 

1 = Aldrig, 2 = Sällan, 3 = Ibland, 4 = Ofta, 5 = Alltid 

 

Aldrig         1         2         3         4         5         Alltid 

 

5. Så fort jag kliver upp på morgonen börjar jag tänka på mitt jobb  

1 = Aldrig, 2 = Sällan, 3 = Ibland, 4 = Ofta, 5 = Alltid 

 

Aldrig         1         2         3         4         5         Alltid 
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6. (R)** När jag kommer hem från jobbet har jag lätt för att slappna av och "stänga 

av jobbet" 

1 = Aldrig, 2 = Sällan, 3 = Ibland, 4 = Ofta, 5 = Alltid 

 

Aldrig         1         2         3         4         5         Alltid 

 

7. Arbetet "släpper inte tag om mig", jag har svårt att sluta tänka på det, även när 

jag går och lägger mig 

1 = Aldrig, 2 = Sällan, 3 = Ibland, 4 = Ofta, 5 = Alltid 

 

Aldrig         1         2         3         4         5         Alltid 

 

8. Människor i min närhet säger att jag offrar för mycket för mitt jobb  

1 = Aldrig, 2 = Sällan, 3 = Ibland, 4 = Ofta, 5 = Alltid 

 

Aldrig         1         2         3         4         5         Alltid 

 

9. Om jag skjuter upp något som jag skulle ha gjort under dagen har jag svårt att 

somna på kvällen 

1 = Aldrig, 2 = Sällan, 3 = Ibland, 4 = Ofta, 5 = Alltid 

 

Aldrig         1         2         3         4         5         Alltid 

 

 

Har Du haft problem med något av följande under den senaste månaden? 

Besvara nedanstående frågor utifrån hur du känt dig den senaste tiden.  

 

10. Komma ihåg namn, datum eller ärenden du ska göra 

1 = Aldrig, 2 = Sällan, 3 = Ibland, 4 = Ofta, 5 = Alltid 

 

Aldrig         1         2         3         4         5         Alltid 
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11. Komma ihåg saker som är/varit viktiga för dig att utföra i ditt yrke 

1 = Aldrig, 2 = Sällan, 3 = Ibland, 4 = Ofta, 5 = Alltid 

 

Aldrig         1         2         3         4         5         Alltid 

 

12. Fullfölja en tankebana 

1 = Aldrig, 2 = Sällan, 3 = Ibland, 4 = Ofta, 5 = Alltid 

 

Aldrig         1         2         3         4         5         Alltid 

 

13. Föra samtal med dig själv 

1 = Aldrig, 2 = Sällan, 3 = Ibland, 4 = Ofta, 5 = Alltid 

 

Aldrig         1         2         3         4         5         Alltid 

 

14. Orientera dig i tid eller rum 

1 = Aldrig, 2 = Sällan, 3 = Ibland, 4 = Ofta, 5 = Alltid 

 

Aldrig         1         2         3         4         5         Alltid 

 

15. Kortvarig känsla att vara frånvarande 

1 = Aldrig, 2 = Sällan, 3 = Ibland, 4 = Ofta, 5 = Alltid 

 

Aldrig         1         2         3         4         5         Alltid 

 

16. Koncentrera dig på en längre text, nyhetsartikel eller bok 

1 = Aldrig, 2 = Sällan, 3 = Ibland, 4 = Ofta, 5 = Alltid 

 

Aldrig         1         2         3         4         5         Alltid 

 

17. Svårt att somna 

1 = Aldrig, 2 = Sällan, 3 = Ibland, 4 = Ofta, 5 = Alltid 
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Aldrig         1         2         3         4         5         Alltid 

 

18. Vakna tidigt och inte kunna somna om 

1 = Aldrig, 2 = Sällan, 3 = Ibland, 4 = Ofta, 5 = Alltid 

 

Aldrig         1         2         3         4         5         Alltid 

 

19. Ökat sömnbehov 

1 = Aldrig, 2 = Sällan, 3 = Ibland, 4 = Ofta, 5 = Alltid 

 

Aldrig         1         2         3         4         5         Alltid 

 

20. Vara trött för jämnan 

1 = Aldrig, 2 = Sällan, 3 = Ibland, 4 = Ofta, 5 = Alltid 

 

Aldrig         1         2         3         4         5         Alltid 

 

21. Känna den sortens trötthet som inte går att vila bort 

1 = Aldrig, 2 = Sällan, 3 = Ibland, 4 = Ofta, 5 = Alltid 

 

Aldrig         1         2         3         4         5         Alltid 

 

22. Dina ”batterier” är uttömda 

1 = Aldrig, 2 = Sällan, 3 = Ibland, 4 = Ofta, 5 = Alltid 

 

Aldrig         1         2         3         4         5         Alltid 

 

23. Du har fått nog 

1 = Aldrig, 2 = Sällan, 3 = Ibland, 4 = Ofta, 5 = Alltid 

 

Aldrig         1         2         3         4         5         Alltid 

 

24. Extra hjärtslag eller snabb puls 

1 = Aldrig, 2 = Sällan, 3 = Ibland, 4 = Ofta, 5 = Alltid 
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Aldrig         1         2         3         4         5         Alltid 

 

25. Andningsproblem eller ont i bröstet 

1 = Aldrig, 2 = Sällan, 3 = Ibland, 4 = Ofta, 5 = Alltid 

 

Aldrig         1         2         3         4         5         Alltid 

 

26. Problem med balans, yrsel eller tinnitus 

1 = Aldrig, 2 = Sällan, 3 = Ibland, 4 = Ofta, 5 = Alltid 

 

Aldrig         1         2         3         4         5         Alltid 

 

27. Muskeldarrningar eller ryckningar 

1 = Aldrig, 2 = Sällan, 3 = Ibland, 4 = Ofta, 5 = Alltid 

 

Aldrig         1         2         3         4         5         Alltid 

 

28. Muskelsvaghet eller domningar i armar och ben 

1 = Aldrig, 2 = Sällan, 3 = Ibland, 4 = Ofta, 5 = Alltid 

 

Aldrig         1         2         3         4         5         Alltid 

 

29. Vacklande humör 

1 = Aldrig, 2 = Sällan, 3 = Ibland, 4 = Ofta, 5 = Alltid 

 

Aldrig         1         2         3         4         5         Alltid 

 

30. Mer lättrörd känslomässigt nuförtiden 

1 = Aldrig, 2 = Sällan, 3 = Ibland, 4 = Ofta, 5 = Alltid 

 

Aldrig         1         2         3         4         5         Alltid 

 

31. Mer irritation eller ilsken nuförtiden 

1 = Aldrig, 2 = Sällan, 3 = Ibland, 4 = Ofta, 5 = Alltid 
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Aldrig         1         2         3         4         5         Alltid 

 

32. Svårt att kontrollera dina känslor 

1 = Aldrig, 2 = Sällan, 3 = Ibland, 4 = Ofta, 5 = Alltid 

 

Aldrig         1         2         3         4         5         Alltid 

 

33. Känner mycket oro eller ångest 

1 = Aldrig, 2 = Sällan, 3 = Ibland, 4 = Ofta, 5 = Alltid 

 

Aldrig         1         2         3         4         5         Alltid 

 

34. Känner dig väldigt ledsen 

1 = Aldrig, 2 = Sällan, 3 = Ibland, 4 = Ofta, 5 = Alltid 

 

Aldrig         1         2         3         4         5         Alltid 

 

35. Känner dig deprimerad 

1 = Aldrig, 2 = Sällan, 3 = Ibland, 4 = Ofta, 5 = Alltid 

 

Aldrig         1         2         3         4         5         Alltid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* = Obligatorisk fråga 

** (R) = Reversed item  
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Bilaga 2 - Missiv 

 

Vill du delta i en studie om arbetsengagemang och hälsa? 

 

Vi är två studenter som just nu genomför vårt examensarbete på Högskolan i Gävle. 

Undersökningen riktar sig till dig som arbetar inom bank eller försäkring. Enkäten tar 

cirka 3-5 minuter att besvara, deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst. 

Du som deltagare kommer vara helt anonym och enkäten kommer behandlas 

konfidentiellt. Resultatet kommer att presenteras i form av ett examensarbete som är en 

del av utbildningen i Personal - och Arbetslivsprogrammet.  

 

Sista svarsdag för enkäten är den 1a April.  

 

Kontakta gärna någon av undertecknade om du har frågor kring studien. 

 

Christine Nyström,                                    Handledare, Ola Nordhall,  

xxxxxxxxxxxxx                             xxxxxxxxxxxxx    

 

Pernilla Melander,  

xxxxxxxxxxxxx    

 


