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Socialt stöd – en viktig komponent för engagemang i arbetslivet? 

 

 

Linda Östh 

 

 

Forskning pekar på att engagerad personal är mer produktiv, positiv 

och har bättre hälsa än oengagerad. Socialt stöd har i tidigare 

forskning visat sig ha en buffrande effekt på bland annat stress 

samtidigt som chefers stöd har visat sig vara en viktig komponent för 

anställdas hälsa och engagemang. Syftet med föreliggande studie är att 

undersöka om det finns samband mellan socialt stöd och work 

engagement. En enkät delades ut till anställda (N=561) på ett 

revisionsföretag. Ett positivt signifikant samband mellan socialt stöd 

och work engagement påvisas. En hierarkisk regressionsanalys 

indikerar att stöd från chefen är en starkare prediktor för work 

engagement än stöd från kollegor eller familj/vänner. Socialt stöd från 

kollegor visade sig även vara en signifikant prediktor. Resultatet beror 

möjligen på att arbetsrelaterat stöd har en direkt påverkan på arbetet, 

och därmed på engagemanget, jämfört med stöd som fås utanför 

arbetsplatsen. 

 

 

Sedan lång tid tillbaka har fokus inom disciplinen psykologi legat på negativa 

beteenden och känslor hos människan (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000; Snyder & 

Lopez, 2010). Detta genom att vinkeln inom psykologisk forskning varit mer 

patologisk, för att kunna behandla och förstå människor som inte mår bra samt fokusera 

på hur de kan ändra sina invanda scheman (beteenden). En tidigare undersökning visar 

att en av fjorton psykologiskt vetenskapliga artiklar handlar om positiva emotioner, 

medan resterande berör negativa emotioner (Myers, 2000). På 2000-talet växte det fram 

ett intresse för positiva aspekter i psykologin, kallad positiv psykologi. Denna del av 

psykologin har fokus på välmående, personlig utveckling och livskvalité (Seligman & 

Csikszentmihalyi, 2000). Seligman & Csikszentmihalyi (2000) menar att den positiva 

psykologin visar på vikten av att inte enbart belysa och behandla negativa psykologiska 

aspekter utan att också lyfta hur ett positivt psykologiskt tillstånd skall kunna bibehållas 

och utvecklas. Meningen med den positiva psykologin är således inte att gå över till en 

positiv vinkel, utan den ska vara ett komplement till den patologiska (Snyder & Lopez, 

2010). 

 

Intresset för positiv psykologi har medfört att nya begrepp skapats inom området. Ett 

exempel på ett sådant begrepp som numera är populärt inom organisationsforskning är 

work engagement. Begreppet sätts ofta i motsatsförhållande till begreppet utbrändhet 

(Maslach, Schaufeli, & Leiter, 2001). Maslach & Leiter (1997) menar att utbrändhet är 

en sorts urholkning av engagemanget som individen har till arbetet. En utbränd 

arbetstagare upplever ofta arbetet som otillfredsställande, obehagligt samt meningslöst. 

Detta jämfört med någon som är engagerad i sitt arbete, vilken ofta upplever arbetet 
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som viktigt, utmanande och meningsfullt. När engagemanget övergår till utbrändhet 

medför det att tidigare effektivitet blir ineffektivitet och den energi som tidigare fanns 

övergår till utmattning. Work engagement kännetecknas således av energi, engagemang 

och effektivitet vilket är raka motsatsen till utbrändhet (Maslach & Leiter, 1997). 

 

På senare år har företagen i Sverige blivit mer kostnadseffektiva. Detta som ett svar på 

den konkurrens som råder i världen (Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson, & 

Lundberg, 2006). Arbetslivet ser inte likadant ut idag som för femtio år sedan, då de 

flesta arbeten var kontrollerade (industrin) och arbetsbeskrivning fanns. Idag är begrepp 

såsom nedskärningar och omorganisation vanliga inom svensk arbetsmarknad (Allvin et 

al., 2006). En svensk forskningsstudie (Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson, 

Lundberg, & Skärstrand, 1998) påvisade att i dagens samhälle har fler och fler 

människor så kallade gränslösa arbeten. Med detta menas att arbetet i stort går ut på att 

”frihet under ansvar” tillämpas. Arbetstagaren har i många fall ingen tydlig och klar 

arbetsbeskrivning utan förväntas ta reda på vad som ska göras, hur det ska utföras samt 

genomföra arbetet. Nackdelen med dessa arbeten är att arbetssättet inte passar alla 

människor eftersom vissa människor har svårt att sätta gränser för arbete och fritid samt 

upplever att det är svårt att hantera all tillgänglig information. Detta samtidigt som de 

måste se till att hålla sig anställningsbara (Allvin et al., 2006). Fördelen är att 

arbetstagaren är mer autonom och således själv bestämmer när hon önskar utföra 

uppgiften (Allvin et al., 1998). Allvin med kollegor (1998) menar att arbetssättet sätter 

stora krav på tillgång till socialt stöd samt personliga resurser. För att exemplifiera detta 

skriver de att medgång i arbetet ofta medför att individens sociala kontakter blir mer 

instrumentella, det vill säga, att större delen (och ibland den enda) av individens sociala 

interaktion är med människor som är kopplade till arbetet. Detta just för att denne 

arbetar mycket samt de kontakter denne vårdar om och för stunden värdesätter ger 

individen information och kontakter som denne kan utnyttja i framtiden. Detta kan bli 

problematiskt när denne upplever motgångar i arbetet såsom en känsla av att inte räcka 

till, misslyckas eller blir av med sitt arbete. En konsekvens av att individen bristfälligt 

underhållit sina sociala relationer utanför arbetet, kan resultera i att denne upplever 

avsaknad av socialt stöd, vilket kan medföra att individen känner sig utelämnad och 

övergiven. (Allvin et al., 1998). 

 

Work engagement 

Den första som beskrev work engagement var Kahn (1990). Han definierade engagerade 

arbetstagare som individer med starka fysiska, kognitiva och emotionella band till sina 

yrkesroller (Kahn, 1990). Macey & Schneider (2008) menar att begreppet work 

engagement förklarar i vilken utsträckning arbetstagaren är involverad, entusiastisk, 

känslomässigt bunden och passionerad för sitt arbete. Schaufeli, Salanova, González-

Romá, & Bakker (2002, sid. 74) beskriver work engagement som ”[…] a positive, 

fullfilling, work-related state of mind that is characterized by vigour, dedication, and 

absorption”. Med vigour menar de att individen känner sig energisk inför arbetet, lägger 

ner stor möda på att arbetet ska bli bra samt har lätt för att fokusera på lösningen av 

arbetsuppgiften oavsett om den är lätt eller svår. Absorption betyder att individen har ett 

maximalt fokus på uppgiften, denne tappar lätt tid och rum när denne arbetar, eftersom 

tiden ”flyger iväg” samt individen har svårt att slita sig från arbetet. Med dedication 

menas att denne är djupt involverad i arbetet som ska utföras. Individen upplever 

inspiration, stolthet och utmaning i sitt arbete (Schaufeli et al., 2002). Bakker & 
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Demerouti (2008) förklarar att engagerade medarbetare har mycket energi och self-

efficacy (tilltron till sin egen förmåga att klara av en viss situation) vilket är fördelaktigt 

eftersom det stödjer dem till att bli handlingskraftiga i situationer som rör deras arbete 

och fritid. Tack vare sin positiva inställning och sin aktiva nivå tenderar engagerade 

arbetstagare att forma sin egen feedback i termer av uppskattning och framgång. Med 

detta menas att arbetstagaren själv aktivt söker kontakt med exempelvis sin chef, för att 

stämma av om de är på rätt väg i arbetet/har gjort ett bra arbete. På så sätt får dessa 

möjligen mer bekräftelse än andra som inte är lika aktiva, vilket också resulterar i ökat 

engagemang (Bakker & Demerouti, 2008). Intervjuer med engagerade arbetstagare visar 

att de tenderar att vara lika engergiska och entusiastiska utanför arbetet då det visar sig 

att de har kreativa hobbys och sportar. Engagerade arbetstagare är inte beroende av 

arbetet, de arbetar inte hårt och mycket för att de måste, snarare för att de tycker att det 

är roligt (Schaufeli, Taris, Le Blanc, Peeters, Bakker & De Jonge, 2001). 

 

Att intresset för work engagement på senare tid har ökat är inte så konstigt eftersom 

forskning visar att work engagement har en positiv inverkan på arbetstagarens 

produktivitet (Bakker, 2011; Bakker, Demerouti, & Verbeke, 2004). Bakker (2011) 

menar att det finns fyra anledningar till att engagerade medarbetare presterar bättre än 

oengagerade sådana. Ett skäl är att engagerade medarbetare i större utsträckning än 

oengagerade upplever positiva emotioner, vilka ger dem känslor som tacksamhet, glädje 

och entusiasm i arbetet. Dessa påverkar individens sätt att tänka och handla i olika 

arbetssituationer, vilket medför handlingar som utgår ifrån personspecifika resurser 

(personal resources). Arbetstagare som har work engagement upplever sig även ha en 

bättre hälsa, jämfört med oengagerade, vilket medför att de slipper bli förhindrade och 

störda av ohälsa i sina arbetsprojekt (Bakker, 2011). Den tredje anledningen är att 

engagerade medarbetare använder sig av ett kreativt arbetssätt vilket inkluderar 

personliga resurser. Den sista orsaken till att engagerade medarbetare får 

produktiviteten att öka är att deras positiva inställning och engagemang smittar av sig på 

andra arbetstagare och därmed ökar produktiviteten både för den enskilde arbetstagaren 

och för teamet (Bakker & Xanthopoulou, 2009). Vidare har det visat sig att arbetstagare 

som är engagerade i arbetet är mer benägna att stanna i organisationen (Hallberg & 

Schaufeli, 2006), vilket är viktigt i kunskapsintensiva företag, då avhopp kan få stora 

konsekvenser om arbetstagare med specialistkompetens önskar avsluta sin anställning 

(Alvesson, 2010). Bakker (2011) menar att processen work engagement är cyklisk på så 

sätt att om arbetstagaren gör en bra arbetsinsats så påverkar det henne/honom positivt, 

vilket genererar mer effektivitet och engagemang hos arbetstagaren och på så sätt håller 

redan engagerade medarbetare engagerade. 

 

Bakker (2011) menar att work engagement är uppdelad i två komponenter, 

jobbspecifika resurser (job resources) och personspecifika resurser (personal resources). 

Socialt stöd, feedback, autonomi, utveckling samt variation i arbetet är exempel på 

jobbspecifika resurser. Dessa resurser är för arbetstagaren positiva eftersom när de 

tillgodoses så uppfylls individens basala behov (Ryan & Deci, 2000). Detta förklarar 

motivationsteorin ”Self determination theory” (SDT) som är utvecklad av Ryan och 

Deci (2000) vilken bygger på människans tre psykologiska basbehov; behovet av 

autonomi, kompetens och tillhörighet. Att ha en hög nivå av tillhörighet innebär att 

individen har relationer i sin sociala miljö som är trygga och tillfredställande. 

Exempelvis stöd av kurskamrater, vänner, familj eller chefer. Med kompetens menas att 
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uppgiften som individen står inför är i nivå med individens förmåga. Feedback på 

prestation och tydligt ställda förväntningar är viktiga komponenter för känslan av att 

känna sig kompetent (Reeve, 2009; Ryan & Deci, 2000). Enligt SDT står autonomi för 

möjligheten att tänka och fatta egna beslut. Vidare menar Bakker (2011) att om 

arbetstagaren har en stor andel jobbspecifika resurser påverkar det också arbetsplatsen 

på ett positivt sätt, nämligen genom att arbetsuppgifterna blir snabbare utförda och 

resultatet blir bättre jämfört med en lägre nivå av jobbspecifika resurser. Jobbspecifika 

resurser stimulerar individen till personlig utveckling, inlärning samt får individen att 

växa. Vidare menar Bakker (2011) att jobbspecifika resurser påverkar arbetstagaren till 

att fortsätta vara motiverad trots att höga krav ställs på denne. Jobbspecifika resurser 

kan både påverka individens inre motivation, genom att stödja denne att utvecklas och 

ta sig an svåra situationer och/eller ha en påverkan på dennes yttre motivation genom att 

peppa individen att nå ett högt uppsatt mål (Schaufeli & Bakker, 2004). Cognitive 

evaluation theory (CET) bygger vidare på SDT genom att förklara faktorer som 

påverkar inre motivation. CET tar hänsyn till sociala och miljömässiga faktorer som 

påverkar den inre motivationen positivt och negativt. Anledningen till att teorins fokus 

är på att försöka förklara skillnader i inre motivation är att den inre motivationen ger en 

mer uthållig motivation, förstärker mer vid inlärning samt ger mer välmående jämfört 

med extern motivation (Reeve, 2009). Avslutningsvis verkar jobbspecifika resurser till 

en reducerande på pressen i stressiga situationer och gör det enklare för individen att 

handskas med de svåra situationerna (Bakker, 2011).  

 

Personspecifika resurser kännetecknas av en positiv självvärdering som är knutna till 

elasticitet/styrka och arbetstagarens upplevda förmåga att på ett framgångsrikt sätt 

kontrollera och kunna påverka sin omgivning/arbetet (Hobfoll, Johnson, Ennis, & 

Jackson, 2003; Skinner, 1996). Personspecifika resurser innefattar optimism, self-

efficacy, självkänsla (self-esteem), elasticitet/styrka (resilience) och 

problemfokuserad/aktiv coping strategi (Bakker, Schaufeli, Leiter, & Taris, 2008). Ju 

högre nivå av personspecifika resurser och därmed positiva självvärderingar en individ 

har, desto mer målinriktad är personen, prestationsnivån ökar, motivationen ökar och 

individen får en större livstillfredsställelse (Erez & Judge, 2001; Judge, Van Vianen, & 

De Pater, 2004). Bakker (2011) menar att detta beror på att om en individs 

personspecifika resurser är höga, påverkar det personen till att bli mer självmedveten 

(self-regarded) samt ökar sannolikheten till att uppleva mer goal self-concordance. Med 

goal self-concordance menas att individen väljer att bemästra de mål som 

överensstämmer med sina egna preferenser och således sin egen inre kärna (Reeve, 

2009). Individer med hög goal self-concordance bemästrar sina mål genom inre 

motivation, vilket resulterar i en högre prestation och en känsla av tillfredsställelse hos 

individen (Bakker, 2011).  

 

Tidigare gjorda studier har påvisat att engagerade arbetstagare har hög grad av self-

efficacy, vilket betyder att de anser sig ha kontroll över rådande situationer samt kunna 

bemästra de krav som ställs på dem (Xanthopoulou, Bakker, Demerouti, & Schaufeli, 

2009a, 2009b). I studierna avsåg Xanthopoulou et al. (2009a, 2009b) undersöka tre 

sorters personspecifika resurser; self-efficacy, optimism samt självkänsla kopplad till 

organisationen. Resultatet visade att medarbetare som var engagerade hade hög self-

efficacy, var mer optimistiska samt ansåg att deltagande i organisationens mål och roller 

medverkar till en självfredsställelse hos dem själva. I den senare studien (Xanthopoulou 
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et al., 2009b) avsåg de att predicera värdet för work engagement för prestation 

dagligdags. De fick sina hypoteser bekräftade, då resultatet visade att de anställda kände 

sig mer engagerade de dagar de hade tillgång till jobbspecifika resurser, såsom 

coaching/feedback från chefen samt en bra arbetsmiljö med teamkänsla. Detta 

påverkade de anställdas personspecifika resurser, vilket i sin tur medförde att de kände 

sig mer engagerade de dagarna, vilket påverkade deras produktivitet positivt (Bakker, 

2011; Xanthopoulou et al., 2009b). 

 

Precis som Maschlach med kollegor (2001) menar Schaufeli & Bakker (2004) att den 

positiva motpolen till burnout (utbrändhet) är work engagement och de sistnämnda 

avsåg i sin studie att försöka förklara vilka prediktorer som påverkar burnout respektive 

work engagement. Resultatet visade bland annat att sambandet mellan burnout och 

work engagement är negativt. Burnout visade sig huvudsakligen prediceras av 

arbetskrav men också delvis genom avsaknad av jobbspecifika resurser medan work 

engagement visade sig prediceras av jobbspecifika resurser. Work engagement visade 

sig påverkas av hur relationen mellan jobbspecifika resurser och turnover intentioner 

(vilja säga upp sig) medans burnout istället påverkas av job demands (arbetskrav) och 

hälsoproblem (Schaufeli & Bakker, 2004). 

 

Sammanfattningsvis är både person- och jobbspecifika resurser viktiga komponenter för 

att förklara work engagement. Jobbspecifika resurser har visat sig vara en bättre 

prediktor för work engagement än krav från arbetet (Bakker, 2011). Bakker & 

Demerouti (2008) menar att jobbspecifika resurser blir mer tydliga och verkar mer 

motiverande när arbetskraven (kvantitativa och kvalitativa) är höga eftersom de har en 

god påverkan på arbetstagarnas målsättning, det vill säga de främjar möjligheten att ta 

dem till målet. I jobbspecifika resurser finns, som tidigare nämnts, socialt stöd. 

 

Socialt stöd 

Det finns många definitioner av socialt stöd, och enligt Karasek och Theorell (1990) är 

det exempelvis att ha en stor umgängeskrets, möjlighet att anförtro sig till människor 

samt att praktiskt kunna få hjälp av kollegor/studiekamrater vid svåra 

prövningar/uppgifter. Cohen & Willis (1985) håller med om att en stor umgängeskrets 

med bra relationer verkar dämpande på stressorer. Ett bra socialt stöd är inte att enbart 

ha många relationer, utan det väsentligaste är individens upplevda närhet till 

någon/några som denne kan anförtro sig till (House, Landis, & Umberson, 1988). Till 

socialt stöd räknas all hjälp individen kan få genom socialt utbyte (Jedin, Hägg, 

Marklund, Nygren, Theorell, & Vingård, 1999). Enligt Cobb (1976) definieras socialt 

stöd som en känsla av att vara uppskattad, älskad samt upplevelsen av att vara medlem i 

ett socialt nätverk av ömsesidiga förpliktelser. 

 

Karasek och Theorell (1990) har utvecklat krav-kontroll-stöd modellen, som används 

för att analysera psykosociala arbetsförhållanden och deras effekt på hälsa. Kontroll 

definieras som grad av egenkontroll och självbestämmande. Med krav menas 

psykologiska stressfaktorer som exempelvis tidspress och för stor arbetsmängd 

(Karasek & Theorell, 1990). Negativ stress är således om höga krav ställs på individen 

och att hon samtidigt upplever en låg kontroll över situationen. I värsta fall kan detta, 

om det pågår en längre tid, leda till ohälsa. En kombination av höga krav och hög 

kontroll inför en uppgift leder till ett tillstånd av positiv aktivitet som motiverar 
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individen och således underlättar utveckling och inlärning. Socialt stöd är modellens 

tredje komponent och den kan, i en stressig miljö, fungera som buffert mot negativ 

stress. Detta i form av att ha någon att prata med angående uppgiften och/eller stöd från 

familj och vänner. Goda relationer med chefer och arbetskamrater hjälper således 

individen att lättare klara av tuffa situationer på arbetsplatsen (Theorell, 2003a). Ett stort 

nätverk med högt socialt och emotionellt stöd verkar dämpande på stressorerna, vilket 

medför att individen lättare klarar av svåra uppgifter (Karasek & Theorell, 1990). En 

meta-analys som gjorts av Spector (1986), visar på signifikanta samband mellan 

kontroll i arbetet och psykiskt välmående, färre uppsägningar, motivation, trivsel på 

arbetet, lägre sjukfrånvaro, färre fysiska ohälsosymptom, höjd arbetsprestation samt 

högre engagemang hos arbetstagarna. I Johnson & Halls (1988) studie påvisas att stress 

ökar risken för att drabbas av hjärt och kärlsjukdommar samt socialt stöd har en positiv 

effekt på arbetsrelaterad stress. 

 

Vidare menar Cobb (1976) att socialt stöd kan hjälpa individen att handskas med 

stressiga situationer. Avsaknad av socialt stöd har kopplingar till psykiatrisk ohälsa 

såsom depression, ångest, självmord samt självrapporterad mental ohälsa (Cohen & 

Willis, 1985; Jedin et. al, 1999). Socialt stöd har visat sig ha en bra påverkan i olika 

sammanhang. Ett exempel på detta är att unga män löper större risk att drabbas av 

alkoholism ifall de upplever avsaknad av socialt stöd jämfört med unga män som 

upplever sig ha stöd (Hemmingsson & Lundberg, 1998). Forskning som är gjord på 

kvinnor visar att hög arbetsbelastning och avsaknad av socialt stöd hade mest problem 

besvär med smärtor och värk. Vidare kände de sig kvinnorna mindre vitala, hade en 

sämre psykisk hälsa samt en lägre fysisk funktionsförmåga (Amick, Kawachi, Coakley, 

Lerner, Levine, & Colditz, 1998). Lyckliga människor har visat sig ha fler och mer nära 

relationer, jämfört med mindre lyckliga individer. Detta belyser Diener & Seligman 

(2002) och menar att starka band i sociala relationer och socialt stöd är viktigt för 

individens välbefinnande och känsla av lycka. 

 

Socialt stöd kan tillgodoses av olika människor som är nära individen såsom familj, 

vänner, chefer samt andra personer i individens nätverk. Stöd på arbetsplatsen brukar 

delas upp i två delar; socialt stöd av chefen/cheferna samt av arbetskamrater (Jedin et al, 

1999). Stöd från chefen är exempelvis att denne lyssnar på sina anställda när de 

upplever svårigheter i sitt arbete, har förståelse för om den anställde har en dålig dag 

och hjälper den anställde att klara av svårigheter i arbetet när det behövs. (Jedin et al., 

1999; Näswall, Låstad, Vetting, Larsson, Richter, & Sverke, 2010). Vidare kan det 

sociala stödet inte ersättas och delegeras till andra anställda utan det bör komma från 

chefen (Jedin et al., 1999). Stöd från kollegor beskrivs bland annat som att individen 

känner att denne kan vända sig till kollegorna då denne behöver fråga om 

arbetsrelaterade saker samt kan få hjälp då denne stöter på problem i arbetet. (Karasek 

& Theorell, 1990; Näswall et al., 2010). Stöd utanför arbetet, närmare bestämt i 

privatlivet, är exempelvis att ha någon utanför arbetsplatsen som individen kan få stöd 

ifrån samt prata med angående arbetsrelaterade problem (Näswall et al, 2010). Vidare 

menar House (1981) att känslan av att ha stöd från vänner, familj och livskamrat också 

är viktig. Socialt stöd går även att dela upp i emotionellt och instrumentellt stöd. Det 

förstnämnda innebär att individen har någon som lyssnar på dennes problem och 

instrumentellt stöd betyder att individen upplever att denne kan få avlastning i arbetet 

om individen behöver det (Cohen & Wills, 1985; Jedin et al, 1999). Stroebe (1995) 
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menar att hur väl en individ klarar av en kris/stressig situation beror inte enbart på hur 

intensiv och jobbig kontexten är utan också på personens möjlighet till eller avsaknad 

av socialt stöd från de närstående. Det finns flera forskningsresultat som har pekat på 

vikten av socialt stöd, för att det dämpar stressorerna, hjälper individen att bemästra 

svåra situationer bättre samt hindrar att stressorerna leder till ohälsa, jämfört med 

avsaknad av stöd (Cohen, & Wills, 1985; La Rocco, House, & French, 1980; Lazarus & 

Folkman, 1984). Forskningsresultat har påvisat att brist på arbetsrelaterat stöd (från 

chefer/kollegor) har signifikanta samband med ohälsa och således kan socialt stöd 

hjälpa individen att återupprätta balans vid stressiga situationer i arbetet (House & 

Wells 1978 refererat i La Rocco, House & French, 1980). 

 

Faktorer som kan påverka en människas hälsa är till exempel arv och miljö. Vi föds 

med olika förutsättningar för hälsa och sjukdom, såsom att vissa är mer känsliga för 

infektioner och andra för allergier. Vid sidan av de ärftliga faktorerna finns miljön som 

kan delas upp i två delar: en fysisk och psykosocial. Saker som i den fysiska miljön kan 

påverka individen är exempelvis dålig arbetsställning eller mögel. I den psykosociala 

miljön finns faktorer som upplevelsen av lågt inflytande samt lågt socialt stöd (Jedin et 

al, 1999). Vidare menar författarna att den psykosociala miljön på arbetsplatsen består 

av arbetets upplägg och ledning/coaching av chefer. Theorell (2003b) menar att den 

vanligaste beskrivningen av en psykosocial arbetsmiljö är samspelet mellan psykiska 

och sociala faktorer. Att bibehålla en god psykosocial arbetsmiljö är en del av det 

systematiska arbetsmiljöarbetet som enligt lag måste upprätthållas på arbetsplatsen 

(Iseskog, 2009; Arbetsmiljöverket, 2008). Det systematiska arbetsmiljöarbetet beskrivs 

av arbetsmiljöverket (Arbetsmiljöverket, 2008) enligt följande ”Med systematiskt 

arbetsmiljöarbete menas i dessa föreskrifter arbetsgivarens arbete med att undersöka, 

genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i 

arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.” (sid 7). Karasek och 

Theorell (1990) menar att andra viktiga komponenter för en god psykosocial arbetsmiljö 

är goda sociala relationer samt en trevlig arbetsstämning och interaktion mellan 

arbetstagarna. På senare år har arbetsgivare intresserat sig för att förbättra den 

arbetsrelaterade ohälsan genom att försöka förstå psykiska, sociala samt organisatoriska 

faktorers påverkan på den (Jedin et al., 1999). Att ge arbetstagarna kurser i 

stresshantering påverkar således inte den psykosociala miljön eftersom den beror på 

ledning och arbetets upplägg. Människan vistas i olika miljöer vilka påverkar henne 

dagligen. Förutom att vistas i hemmiljön, spenderar de flesta många timmar på 

arbetsplatsen. De miljöer som människan vistas mest i påverkar henne också mest, både 

i välbefinnande och ur hälsosynpunkt. Vidare menar författarna att personliga faktorer 

också spelar in i hur människan mår. Dessa kan vara hur vi äter, tränar, hur vi reagerar 

på och hanterar stress. Arbetstagare som mår dåligt, oavsett vad orsaken är, arbetar 

sämre och människor som mår bra gör en bättre arbetsinsats. Anledningen till att de 

presterar bättre är att de är mer motiverade, har mindre frånvaro från arbetet samt är mer 

effektiva (Jedin et al., 1999).  

 

Karasek & Theorell (1990) belyser att arbetsrelaterat stöd har större betydelse vid stress 

i arbetet jämfört med stöd som fås utanför arbetsplatsen vilket även Winnubst, 

Marcelissen, & Kleber (1982) påvisade genom liknande resultat, nämligen att stöd från 

kollegor och chefer var negativt korrelerade med stressorerna i arbetet, det vill säga, 

socialt stöd balanserar individerna vid en stressig situation. 
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Magnusson-Hansson, Theorell, Oxenstierna, Hyde, & Westerlund (2008) avsåg med sin 

studie att titta på prediktorer till emotionell utmattning. Detta genomfördes genom att 

testa krav/kontroll samt socialt stöd i relation till utmattning. Författarna menar att 

emotionell utmattning är en central komponent till utbrändhet. Resultatet pekade på 

skillnader mellan könen, detta genom att män som upplevde avsaknad av socialt stöd 

från chefer var en starkare prediktor för emotionell utmattning medan tendensen var den 

motsatta för kvinnor. Kvinnors emotionella utmattning hade en starkare prediktor i 

avsaknad av socialt stöd från kollegor (Magnusson-Hansson et al, 2008). 

Sammanfattningsvis visade studien att för både män och kvinnor är höga krav, låg 

möjlighet till att påverka sin omgivning, avsaknad av stöd i arbetet samt nedskärningar 

viktiga prediktorer för emotionell utmattning.   

 

En annan studie visade att stöd från chefen minskar den arbetsrelaterade stressen medan 

stöd från kollegor visade sig inte ha någon effekt på de upplevda stressorerna 

(Marcelissen, Winnubst, Buunk, & De Wolff, 1998). Liknande resultat erhölls av Yang 

& Carayon (1995) som menar att stöd från chefen reducerar den arbetsrelaterade 

stressen mer jämfört med stöd från kollegor. Vidare påvisade Winnubst med kollegor 

(1982) att socialt stöd från chefen, genom att exempelvis ge stöd vid ångest och 

depression, har en buffrande effekt på högt blodtryck. Att chefens stöd är en viktig 

komponent för de anställdas hälsa har visat sig i ett flertal gjorda studier (House, 1981; 

House et al, 1988). Karasek, Triantis & Chaudhry (1982) påvisade också att socialt stöd 

har en modererande effekt på jobbrelaterad stress, men olikt tidigare nämnda studier så 

hittas inga större skillnader mellan stöd från chefer och kollegor. Den demografiska 

variabeln ålder har i en tidigare studie, gjord på sjuksköterskor, visat sig ha ett 

signifikant svagt (r=.20) positivt samband med work engagement (Simpson, 2009). 

 

Relationen mellan socialt stöd och work engagement 

Tidigare forskning har pekat på ett positivt samband mellan work engagement och 

socialt stöd. Exempelvis har socialt stöd från närmaste chef lyfts fram som viktigt i ett 

flertal studier och rapporter, eftersom stödet påverkar work engagement (Attridge, 2009; 

Bakker & Demerouti, 2007; Richardsen & Martinussen, 2008). Vidare påvisade 

Schaufeli och Bakker (2004) ett positivt samband mellan tre jobbspecifika resurser 

(feedback, socialt stöd från kollegor, coaching från chefen) och work engagement 

(vigor, absorption, dedication). En replikation av Schaufeli & Bakkers (2004) studie 

gjord på över 2000 finska lärare, bland annat att det finns ett positivt samband mellan 

socialt stöd från chefen och work engagement (Hakanen, Bakker, & Schaufeli, 2006). 

Vidare stämmer resultaten överens med Llorens och kollegors studie som påvisade ett 

positivt samband mellan jobbspecifika resurser (feedback, coaching från chefen, socialt 

stöd) och engagemang hos arbetstagarna (Llorens, Bakker, Schaufeli, & Salanova, 

2006). En longitudinell studie gjord på ett tyskt telecom-företag påvisade bland annat att 

höjda nivåer av socialt stöd kunde predicera work engagement, även efter kontroll av 

engagement vid första tillfället (Schaufeli, Bakker, & Van Rehnen, 2009). De fann 

således också en positiv korrelation mellan work engagement och jobbspecifika 

resurser, vilka i den här studien bland annat innebar socialt stöd från kollegor, socialt 

stöd från chefen, feedback på prestation, coaching samt autonomi (Schaufeli et al., 

2009).  
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Enligt en finsk studie ger ökat arbetsrelaterat stöd och feedback en positiv påverkan på 

work engagement och kan i sin tur predicera organisationsengagemang (organizational 

commitment) (Hakanen, Schaufeli & Ahola, 2008). De fann dock inget stöd för att 

hemspecifika/privata resurser (home resources) och krav från hemmet påverkar work 

engagement hos arbetstagarna, och menar att arbetsrelaterat stöd och arbetsmiljö är den 

största källan till både utbrändhet och engagemang hos arbetstagarna (Hakanen et al., 

2008; Maslach et al., 2001). Resultat stämmer överens med en studie gjord på chefer i 

tidningsbranschen, vilken avsåg att undersöka i vilken utsträckning krav och stöd från 

familj/vänner påverkar work engagment (Montgomery, Peeters, Schaufeli, & Den 

Ouden, 2003). De fann inte heller något stöd för samband mellan varken socialt stöd 

från familj/vänner och work engagement eller socialt stöd från vänner/familj och 

utbrändhet. 

 

Socialt stöd har enligt tidigare forskning visat sig ha buffrande effekt på stress och har 

inom många områden påtalats som en positiv komponent (Cohen, & Wills, 1985; House 

& Wells, 1978 refererat i La Rocco et al., 1980; Karasek & Theorell, 1990; Lazarus & 

Folkman, 1984; Stroebe, 1995). Vidare ingår socialt stöd som en av de jobbspecifika 

resurser som har en positiv påverkan på work engagement.  

 

Syfte 

Eftersom ett flertal studier indikerar att det finns samband mellan arbetsrelaterat stöd 

och work engagement är denna undersökning synnerligen viktig i avseendet att förstå 

och kunna förklara work engagement. 

 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka om det finns något samband mellan 

upplevt socialt stöd (från chefer, kollegor och från privatlivet) och work engagement 

hos arbetsgruppen tjänstemän i Sverige. Ifall samband kunde påvisas, avsågs det även 

att undersökas om socialt stöd går att använda för att predicera work engagement. Finns 

det skillnader i hur bra socialt stöd (beroende på vilken sorts stöd som ges; chef, 

kollegor samt från privatlivet) predicerar work engagement? 

 

Hypotes 1. Det finns ett positivt samband mellan socialt stöd och work engagement. 

 

Hypotes 2. Socialt stöd från chefer har ett starkare samband med work engagement, 

jämfört med stöd från privatlivet samt kollegor. 

 

 

Metod 

 

Undersökningsdeltagare och dataunderlag 

Data som använts i denna studie samlades in i forskningsprojektet ”Job insecurity from 

a gender perspective” (Näswall et al., 2010). Data har samlats in från augusti 2009 till 

och med november 2009. Urvalet bestod av anställda på en revisionsbyrå som har 

kontor över hela Sverige samt huvudkontor i Stockholm. Samtliga anställda på företaget 

fick förfrågan om att delta i undersökningen. Erhållen svarsfrekvens var 72 % vilket 

motsvarar 579 av 806 personer. Effektivt sample var 97 %, som motsvarar ett internt 

bortfall på 3.2 %, vilket är under 5 % och därmed är inom för vad som anses acceptabelt 

(Little & Rubin, 1987). Således var det effektiva samplet 561 personer, vilket motsvarar 
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det antal personers svar som ingår i den aktuella studien. Respondenternas medelålder 

var 41.60 år (s=11.49) och av dessa var 224 (38.7%) män och 355 (61.3 %) kvinnor. 

Andel med högskole- och universitetsutbildning var 70.8 %. 

 

Material 

Work engagement 

För att mäta work engagement användes en kort version (9 items) av skalan av Utrecht 

Work engagement scale (Schaufeli et al., 2001). Den korta versionen av Utrecht work 

engagement scale (UWES) har utformats vidare av Schaufeli, Bakker & Salanova 

(2006) och sedan översatts till svenska av Hallberg, Johansson & Shaufeli (2007). 

Skalan avser att mäta i vilken utsträckning den anställda upplever ett positivt och 

tillfredsställande ”workrelated state of mind”. Detta tillstånd karaktäriseras av vigor, 

dedication och absorption. Svarsalternativen på enkäten varierar från 1 till 5, där 1 

motsvarar ”håller inte med” och 5 motsvarar ”håller med”. Höga poäng motsvarar högt 

work engagement. Exempel på fråga om absorbtion ”Jag rycks med när jag arbetar”. 

Exempel på fråga om dedication ”Jag känner mig entusiastisk inför mitt jobb” och en 

fråga som avser mäta vigor ”När jag stiger upp på morgonen känner jag för att gå till 

jobbet”.  

 

Socialt stöd  

Tre skalor användes för att kunna mäta socialt stöd relaterat till arbetet (stöd av chefer 

och arbetskamrater) samt socialt stöd från privatlivet. Frågorna baserades på Caplan 

med kollegors (1975) mätinstrument för socialt stöd (Näswall, Baraldi, Richter, 

Hellgren, & Sverke, 2006). Totalt ställdes 10 frågor varav tre stycken avsåg mäta stöd 

från kollegor, tre stycken mätte stöd från chefer och fyra avsåg mäta stöd från 

privatlivet. Skalan som avsåg att mäta socialt stöd från familj innebär inte enbart stöd 

från familjen utan socialt stöd som fås utanför arbetet, exempelvis från familj, vänner, 

sambo etcetera, och kommer därför vidare att benämnas som stöd från privatlivet. Ett 

exempelpåstående om socialt stöd från chefen är ”När jag stöter på problem i arbetet 

kan jag alltid fråga min chef om råd”. Exempel på fråga om stöd från kollegor är ”Jag 

får vanligtvis hjälp av mina kollegor när något ärende är brådskande”. Exempel på 

påstående angående stöd från privatlivet är ”Jag har någon utanför arbetsplatsen som jag 

kan prata med angående problem och svårigheter i mitt arbete”. En likert skala användes 

för att besvara frågorna. Deltagarna fick välja mellan svarsalternativen 1 till 5, där 1 

betyder ”stämmer inte alls” och 5 ”stämmer fullständigt”.  

 

Vid tidigare testning har en hög reliabilitet (över 0.8) påvisats för de tre skalorna 

(Näswall et. al., 2006). I föreliggande studie beräknades reliabiliteten (Cronbach´s 

alpha) hos skalan som mätte work engagement till .93. Reliabiliteten visade sig att vara 

.82 för skalan som mätte socialt stöd från kollegor. Vidare visade sig reliabiliteten vara 

fortsatt god för stöd från privatlivet (.83) och stöd från chefer (.94).  

 

Demografiska variabler 

Demografiska variabler som använts i föreliggande studie var kön, ålder och 

utbildningsnivå. 
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Procedur   

För att kunna samla in data delades en enkät ut till samtliga anställda på 

revisionsföretaget. Med enkäten följde ett brev från undersökningsteamet samt en 

biobiljett. I brevet från undersökningsteamet fanns information om hur enkäten skulle 

fyllas i, studien syfte, att det var frivilligt att delta samt information om datas 

konfidentialitet. De anställda som inte svarat på enkäten inom två veckor fick en 

påminnelse. En månad efter första påminnelsen skickades ytterligare en påminnelse ut 

till dem som inte svarat. Med den andra påminnelsen bifogades även en ny kopia av 

enkäten.  

 

Statistisk analys 

För att kunna besvara frågeställningar och hypoteser beräknades korrelationer samt 

hierarkiska regressionsanalyser. Samtliga oberoende variabler/prediktorer 

medelvärdescentrerades innan de användes i analyserna. Den interna konsistensen 

(reliabiliteten) beräknades med Cronbachs alpha. För att undersöka hur mycket socialt 

stöd påverkar arbetstagarnas nivå av work engagement användes linjär 

regressionsanalys. Uträkningarna skedde i två steg och modellen som användes var 

ENTER. I det första blocket lades de tre formerna av socialt stöd in och i det andra 

blocket (block 2) lades kontrollvariablerna kön, ålder och utbildning in. 

 

 

 

Resul tat  

 

Resultatet visade att det fanns ett signifikant positivt samband mellan work engagement 

och socialt stöd från chefen. Korrelationen mellan work engagement och socialt stöd 

från kollegor visade sig också vara positiv och signifikant. Ett positivt svagt samband 

påfanns mellan work engagement och socialt stöd från privatlivet. Sambandet mellan 

work engagement och ålder var signifikant men svagt. Inget signifikant samband kunde 

bekräftas mellan varken kön och work engagement eller utbildning och work 

engagement. 

 

 I Tabell 1 redovisas medelvärden, standardavvikelser och korrelationer för samtliga 

variabler. Värt att nämna är att medelvärdena för socialt stöd visar att respondenterna 

anser att de har tillgång till socialt stöd från chefen, kollegorna samt i privatlivet. Vidare 

erhålls även att respondenterna känner sig engagerade i arbetet. För att studera 

sambanden användes Pearsons r och sambanden bedömdes sedan enligt Cohens 

riktlinjer.  

 

Analyserna som erhölls genom hierarkisk multipel regression finns redovisade i Tabell 

2. I steg 1 förklarade socialt stöd från privatlivet, chef och kollegor 20 % av variansen i 

work engagement. Då de demografiska variablerna (ålder, kön, utbildning) förts in 

förklarade hela modellen fortfarande 20 % av work engagement. Socialt stöd från 

chefen var den prediktor som förklarade work engagement bäst. Stöd från kollegor 

visade sig vara signifikant. Ingen av de andra variablerna var signifikanta. 
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Tabell 1: Medelvärden, standardavvikelser samt korrelationer (Pearson, Two-tailed) för 

studiens variabler. 

  

 
N=561, *p<.05 **p<.01  

a Kvinnor = 1, Män = 2. 

 

 

Tabell 2: Resultat av hierarkiska multipla regressionsanalyser med work engagement 

som moderator. Standardiserade regressionskoefficienter (β) anges. 

 

 Work engagement 

 Steg 1 Steg 2 

Steg 1   

Socialt stöd chef .32*** .32*** 

Socialt stöd familj .01 .03 

Socialt stöd kollegor .19*** .19*** 

Steg 2   

Kön  .02 

Ålder  .10 

Utbildning  .03 

R
2 
(justerad) .20*** .20*** 

∆ R
2 

.20*** .01 

   
 

N= 561, ***p<.001. 

 

 

 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. M s 

 

Demografiska variabler 

 

         

1. Ålder 

 

       41.60 11.49 

2. Kön 

 

.14**         

3. Utbildning 

 

-.19** .24**        

Beroende variabel 

 

         

4. Work Engagement 

 

.09* .06 .00     3.83 0.83 

Oberoende variabel 

 

         

5. Socialt stöd chef 

 

.02 .04 -.02 .42**    3.43 1.14 

6. Socialt stöd kollegor 

 

-.02 .05 -.05 .35** .48**   3.94 0.81 

7. Socialt stöd familj 

 

-.21** -.12** .07 .10* .15** .24**  3.82 0.99 

Demografiska variabler 

Beroende variabel 

Oberoende variabel 
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Diskussion  

 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka om det finns något samband mellan 

socialt stöd från chef, kollegor och privatlivet och work engagement hos en grupp 

tjänstemän i Sverige. Om socialt stöd kan predicera work engagement avsågs det vidare 

att undersöka ifall det föreligger skillnader mellan olika sorters socialt stöd och dess 

möjlighet att kunna predicera work engagement.  

 

Resultatet ger stöd åt den första hypotesen, vilket betyder att ett positivt signifikant 

samband finns mellan socialt stöd och work engagement. Ett flertal tidigare gjorda 

undersökningar har erhållit liknande resultat gällande arbetsrelaterat stöd och work 

engagement (Hakanen et al., 2008; Schaufeli & Bakker, 2004; Schaufeli et al., 2009). 

En replikation av Schaufeli & Bakkers studie (2004) påvisar signifikanta samband 

mellan socialt stöd från chefen och work engagement, vilket stämmer överrens med 

föreliggande studie samt tidigare gjorda studier (Hakanen et al., 2008; Schaufeli et al., 

2009). Föreliggande resultat är inte så överraskande då det kopplas till Karasek och 

Theorell:s jobbkrav-kontroll-stöd modell (1990) som menar att jobbkrav i kombination 

med autonomi och socialt stöd gör att individen lättare klarar av arbetet och känner sig 

motiverad.   

 

Resultatet från regressionsanalysen i föreliggande studie indikerar att endast 

arbetsrelaterat stöd (från chef och kollegor) kan predicera nivån av work engagement i 

det aktuella samplet. Tidigare studier har erhållit liknande resultat som exempelvis 

Schaufeli med kollegors (2009) longitudinella studie gjord på ett telecom-företag, 

vilken pekar på att arbetsrelaterat socialt stöd kan predicera work engagement, även vid 

kontroll för work engagement vid första tillfället. Chefers stöd har visats sig vara viktigt 

även i andra studier, som menar att chefens stöd är en viktig komponent för de 

anställdas hälsa (House, 1981; House et al, 1988). Tidigare forskning (Yang & Carayon, 

1995) har påvisat att vid stressiga situationer i arbetet reducerar chefers stöd stressnivån 

hos arbetstagaren något bättre än stöd från kollegor, vilket stämmer överrens med 

Bakker (2011) som tidigare påvisat att jobbspecifika resurser fungerar som buffert vid 

stress i arbetet. Det kan tänkas länka ihop med att utbrändhet innebär stress, vilket i 

tidigare forskning förklarats som en motpol till work engagement (Maslach, Schaufeli, 

& Leiter, 2001). Ytterligare en studie indikerar att socialt stöd har en modererande 

effekt på jobbrelaterad stress men finner inget stöd för att det föreligger några större 

skillnader mellan stöd från chefer och kollegor (Karasek, Triantis & Chaudhry, 1982).  

Föreliggande studie påvisar skillnader, nämligen att stöd från chefen har en större 

betydelse för arbetstagarnas engagemang i arbetet samt är den faktor (jämfört med 

socialt stöd från kollegor och privatlivet) som predicerar work engagement bäst, vilket 

är i linje med tidigare forskningsresultat (Attridge, 2009; Bakker & Demerouti, 2007; 

Richardsen & Martinussen, 2008). Denna studie och tidigare forskningsresultat belyser 

således att arbetsrelaterat stöd (främst från chefen) har en positiv påverkan på 

stressorerna i arbetet samt på arbetstagarnas engagemang i arbetet. 

 

Vidare påvisade regressionsanalysen att socialt stöd från chefer, kollegor och från 

privatlivet förklarar hela tjugo procent av variansen i work engagement. Detta är i linje 

med tidigare forskningsfynd som också funnit stöd för att socialt stöd kan predicera 

work engagement (Schaufeli et al., 2009).  
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Föreliggande studies resultat fann inget stöd för att variablerna kön, ålder, utbildning 

samt socialt stöd från privatlivet kan predicera work engagement. Tidigare forskning har 

visserligen påvisat korrelationer mellan demografiska variablerna, kön och ålder, men 

de har visat sig vara svaga (Richardsen & Martinussen, 2008). Simpson (2009) fann ett 

svagt samband mellan ålder och work engagment, vilket är i linje med föreliggande 

studies resultat även om föreliggande studies samband visade sig vara avsevärt svagare. 

Noterbart är att skillnaden i sample mellan undersökningarna stor, då Simpson (2009) 

har färre respondenter samt en helt annan urvalsgrupp, nämligen sjuksköterskor. Vidare 

har tidigare forskningsresultat påvisat att det inte finns något samband mellan ”home-

resources” (stöd utanför arbetsplatsen) och work engagement och påpekar vikten av 

arbetsrelaterat stöd och arbetsmiljö som viktiga prediktorer till work engagement 

(Hakanen et al., 2008; Maslach et al., 2001). Montegomery med kollegor (2003) menar 

även på att det inte finns något samband mellan socialt stöd från privatlivet och work 

engagement, vilket indikerar på liknande resultat som i föreliggande studie. Karasek & 

Theorell (1990) har också framhållit arbetsrelaterat stöd som en viktigare faktor till att 

reducera arbetsstressen jämfört med stöd som tillhandahålls utanför arbetet.  

 

Bakker (2011) beskriver att individer som är engagerade har en mer långvarig form av 

motivation. Vidare menar han att jobbspecifika resurser påverkar både inre och yttre 

motivation. Detta går att koppla till CET-teorin som menar att inre motivation är en mer 

långvarig form av motivation jämfört med yttre motivation. Om detta stämmer, borde 

engagerade individer drivas mer av sin inre motivation jämfört med mindre motiverade 

kollegor.  

 

Styrkor och begränsningar 

Samtliga skalor som används i studien har visat sig ha en god intern konsistens, vilket är 

en fördel eftersom det indikerar att mätinstrumenten är pålitliga (reliabla). Dessutom är 

skalorna som använts, välbeprövade och har använts i ett flertal studier tidigare 

(Näswall et al., 2010). 

 

En positiv aspekt i föreliggande studie är att det interna bortfallet var litet samt 

svarsfrekvensen var god. Möjligen kan detta bero på att respondenterna intresserade sig 

för ämnet då det handlar om deras egen arbetssituation. En annan fördel med att enkäter 

använts som datainsamlings metod är att det är lättare att nå en större grupp människor 

jämfört med att enbart använda sig av intervjuer. För att mäta studiens variabler anser 

jag att en experimentell metod inte var ett möjligt alternativ eftersom det vore svårt att 

mäta engagemang och socialt stöd från chef, kollegor och privatlivet på ett realistiskt 

sätt i ett laboratorium.  

 

Resultatet i denna studie visade att respondenterna upplever att de har stöd i privatlivet 

och upplever att de är relativt engagerade vilket väcker tankar kring hur resultatet skulle 

sett ut om medelvärdet skulle vara lägre för stöd (privatlivet) eller om de till och med 

kände avsaknad av stöd. Det är tyvärr inte möjligt att ta reda på i denna studie eftersom 

tvärsnittstudier inte ger möjlighet till att dra slutsatser om kausala samband. En annan 

nackdel med att använda sig av en tvärsnittsdesign och enkäter för insamlandet av data 

är att det är svårt att uttala sig om kausala samband, genom att peka på i vilken riktning 

sambandet/n går, vilket möjliggörs i en longitudinell studie (Borg & Westerlund, 2006; 

Spector, 1994). Bakomliggande variabelproblemet är också något som kan ha påverkat 
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resultatet i studien (Borg & Westerlund, 2006). På dessa grunder rekommenderas, om 

möjligt, en longitudinell design vid replikation av denna studie eftersom tvärsnittsdesign 

kan medföra svårigheter i bedömningen av sambanden samt ej kan belysa i vilken 

riktning dem går. En annan möjlig anledning till varför inga samband hittas mellan 

socialt stöd från privatlivet skulle kunna vara att det stödet inte har direkt påverkan på 

arbetet som möjligen arbetsrelaterat stöd har.  

 

Eftersom självskattningsskalor använts är ett möjligt problem med denna studie är att 

respondenterna svarat på ett socialt önskvärt sätt (Spector, 1994). Dessutom menar 

Spector (1994) att kombinationen tvärsnittsstudier samt att alla variabler mätts på 

samma sätt (självskattning) ökar risken för systematisk felvarians då det är svårt att 

avgöra ifall det är metodeffekter eller de uppmätta egenskaperna som påvisar 

sambandet/n. Spector (1994) menar att det går att minimera felvariansen genom att 

använda sig av longitudinell design.  

 

I denna studie undersöktes bara en viss typ av tjänstemän (revisorer). Möjligen är 

revisorerna, i denna undersökning, mer engagerade och har mer socialt stöd än andra 

yrkesgrupper. Vidare är majoriteten högutbildade, vilket också skulle kunna ha 

påverkan på engagemanget. För att kontrollera det föreslås att ett bredare urval görs i 

framtida forskning, detta genom att inkludera andra yrkesgrupper för att säkrare kunna 

generalisera resultatet till en större och bredare population. 

 

Förslag på vidare forskning 

Magnusson-Hansson med kollegor (2008) påvisade att skillnader mellan könen fanns 

gällande emotionell utmattning (som är en central komponent i utbrändhet) då krav, 

kontroll och socialt stöd undersöktes i relation till emotionell utmattning. Därav vore det 

intressant att undersöka om detsamma gäller motpolen (Maslach, Schaufeli & Leiter, 

2001) till utbrändhet, nämligen work engagement. Med tanke på Magnusson-Hansson 

med kollegors studie (2008), vore det intressant för framtida forskning att se om det 

finns några skillnader i sambanden mellan socialt stöd och work engagement mellan 

män och kvinnor samt kombinera föreliggande studies enkätundersökning med 

djupintervjuer. Ett förslag är att ta kontakt med några företagschefer för att få möjlighet 

att intervjua de mest engagerade medarbetarna. Detta för att på ett djupare plan få 

förståelse för vad som engagerar dem. 

 

Idag är företagen mer kostnadsmedvetna och därför vore det intressant att se om det 

finns någon relation mellan produktivitet/arbetsprestation, work engagement och socialt 

stöd. Forskning visar nämligen på att work engagement kan predicera produktivitet 

(Bakker, 2011; Bakker et al., 2004). Detta för att i framtida studier även studera hur 

produktiviteten påverkas av dessa faktorer. Det vill säga om produktiviteten påverkas av 

socialt stöd och work engagement och hur denna eventuella interaktion ser ut. 

 

Avslutningsvis vore det även intressant att i framtida forskning ta reda på ifall det 

föreligger någon starkare koppling mellan inre motivation, vilken CET-teorin belyser 

som den mest långvariga formen av motivation, och work engagement (Reeve, 2009). 

Om Bakkers (2011) teori stämmer, att work engagement är en långvarig form av 

motivation, med CET-teorin, borde stöd kunna hittas för att individer som är 
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engagerade har en större del inre motivation, jämfört med deras grad av yttre 

motivation. 

 

Konklusion 

Sammanfattningsvis indikerar föreliggande studie och ett flertal med den att 

arbetsrelaterat stöd, främst från chefer, kan predicera work engagement. För att få 

medarbetarna engagerade visar denna studie, och många med den, att ledarskap och 

coaching från chefer är synnerligen viktiga komponenter.  Därför är denna 

undersökning synnerligen viktig i avseendet att förstå och kunna förklara work 

engagement. Att erhålla rätt sorts jobbspecifika resurser visar sig hjälpa arbetstagarna 

att handskas med negativ stress och dåliga arbetsförhållanden och samtidigt öka deras 

work engagement. Engagerade medarbetare har en bättre hälsa, är mer produktiva, 

inspirerar sin omgivning på ett positivt sätt samt håller sitt engagemang uppe. Detta är 

några utav alla de positiva aspekter som work engagement för med sig, vilket är goda 

anledningar för att fortsatt forskning på området bör göras samt intresse hos 

arbetsgivarna bör väckas.  
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