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Abstract 

The purpose of the present study was to get a more profound understanding of the company’s 

employees approach to work engagement, organizational commitment and job involvement, 

and to investigate the correlation between personality, job demands and job resources and 

work engagement, organizational commitment and job involvement 43 participants filled in a 

questionnaire containing questions on job demands, job resources, social support, personality, 

work engagement, organizational commitment and job involvement. The participants were all 

recruited from two schools and consisted of both faculty and boarding staff. The results 

showed positive correlations between personality and the experience of job demands, job 

resources, social support and the attitudes and feelings against their work and company. The 

results showed also that job resources and social support correlated positively with work 

engagement, organizational commitment and job involvement. In addition to that the results 

also showed that work engagement, organizational commitment and job involvement are three 

separated factors and they are under influence of different aspects and factors.  

 

Keywords: job engagement, organizational commitment, job involvement, job demands, job 

resources, personality  
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Sammanfattning 

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

personlighet, arbetskrav och resurser och de tre begreppen arbetsengagemang, organisatorisk 

samhörighet och arbetsinvolvering. 43 deltagare fyllde i en enkät, vilken bestod av frågor som 

behandlade arbetskrav, kontroll, socialt stöd, arbetsengagemang, organisatorisk samhörighet, 

arbetsinvolvering och personlighet. Deltagarna var alla anställda på ett privatföretag som 

bedriver skola och boende och bestod således av såväl lärare som boendepersonal. Resultatet 

visade på att anställdas personlighet korrelerar med den anställdes upplevelser av kraven och 

kontrollen inom arbetet, det sociala stödet, samt den anställdes attityder gentemot arbetet och 

organisationen. Resultatet visade även på att arbetskontroll och socialt stöd korrelerar positivt 

med arbetsengagemang, organisatorisk samhörighet och arbetsinvolvering. Därutöver visade 

resultatet från undersökningen på att arbetsengagemang, organisatorisk samhörighet och 

arbetsinvolvering påverkas av olika faktorer och på olika vis, vilket tyder på att det är tre 

särskiljda begrepp som är separerade från varandra.  

 

Nyckelord: arbetsengagemang, organisatorisk samhörighet, arbetsinvolvering, arbetskrav, 

arbetsresurser, personlighet  
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Många företag upplever en hårdare konkurrens idag och organisationernas medarbetare har en 

allt större betydelse och inverkan på företags framgång eller fall. Det har därför blivit allt mer 

betydelsefullt för företag att attrahera och behålla de duktiga och framgångsrika 

medarbetarna, samt att skapa en miljö där varje medarbetare kan nå hans/hennes fulla 

potential. Det är därför av stor vikt och ytterst intressant att studera de tre begreppen 

arbetsengagemang, organisatorisk samhörighet och arbetsinvolvering, samt vad det är som 

påverkar dessa. Det är av intresse att se huruvida medarbetarna som har arbetsengagemang 

även skattar sig högt på de två övriga begreppen, för att se om det är en viss typ av individ 

som har det närmare och lättare för dessa attityder och känslor gentemot sin organisation. Av 

rekryteringsskäl är det även av vikt att se om personlighet har någon betydelse för individens 

hängivenhets attityder till organisationen. Forskning har på senare tid i hög utsträckning 

intresserat sig för de tre hängivenhets begreppen, arbetsengagemang, organisatorisk 

samhörighet och arbetsinvolvering. I det aktuella arbetet kommer betoningen att ligga på 

arbetsengagemang då det begreppet behandlats utförligare i tidigare forskning och att det 

därmed finns mer detaljerade uppslag att blicka vidare på och relatera till.   

Arbetsengagemang 

Det finns en pågående debatt angående definitionen av arbetsengagemang där den ena sidan 

menar på att arbetsengagemang är motsatsen till utbrändhet och där den andra sidan menar på 

att arbetsengagemang är ett mer komplext begrepp än så, där arbetsengagemang ses vara 

indirekt kopplat till utbrändhet men inte dess motsats. Texten nedan kommer att utgå från 

Schaufeli, Salanova, Gonzales-Roma och Bakkers (2002) definition av arbetsengagemang, 

vilken är baserad på att arbetsengagemang endast är motsatsen till utbrändhet. Schaufeli et. 

als. (2002, s.) definition av arbetsengagemang lyder enligt följande, ” a positive, fulfilling, 

work-related state of mind that is characterized by energy, dedication, and absorbation.” Där 

engagemanget är ett uthålligt och genomgripande affektivt kognitivt tillstånd, som ej endast 

fokuserar på ett specifikt objekt, händelse, individ eller beteende. Energi karaktäriseras av 

höga nivåer av energi och en stor mental elasticitet under arbetet, samt vilja att investera såväl 

tid som energi i arbetet och vara ihärdig och ståndaktig även vid svårigheter och problem. 

Hängivenhet (dedication) karaktäriseras av entusiasm, inspiration, stolthet, betydelsefullhet 

och mening. Absorption (absorbation) karaktäriseras av att medarbetaren är fullt engagerad 

och helt upptagen i arbetsuppgiften, där tiden snabbt passerar förbi och medarbetaren har 

svårt för att lösgöra sig från arbetet. Denna definition särskiljer engagemang från begreppet 

flow, vilket är ett liknande tillstånd. Engagemang skiljer sig från flow genom att engagemang 

är ett längre och mer konstant tillstånd och flow är mer ett kortvarigt intensivt tillstånd 

(Schaufeli, et. al, 2002).  

Faktorers påverkan på arbetsengagemang. De faktorer vilka har ett samband med 

arbetsengagemang som framförallts lyfts fram i vetenskaplig litteratur är arbetsresurser, samt 

personliga resurser. Arbetsresurser refererar till de fysiska, psykiska, sociala och 

organisatoriska aspekter som reducerar arbetskraven och dess kostnader. Arbetsresurser är 

även de förhållanden som är ändamålsenliga för att uppnå mål och som stimulerar personlig 

utveckling och lärande. Exempel på arbetsresurser kan vara prestations feedback, stöd från 

kollegor och överordnad etc. (Hobfoll, 2002).  

Flera studier har visat på ett positivt samband mellan arbetsresurser och 

arbetsengagemang. Bland annat har Schaufeli och Bakker (2004) funnit ett positivt samband 

mellan de tre arbetsresurserna, prestations feedback, socialt stöd och stöd från överordnad, 

och arbetsengagemangets tre faktorer energi, hängivenhet och absorption. En annan studie 

som visat på ett positivt samband mellan arbetsresurser och arbetsengagemang är Hakanen, 

Bakker och Schaufeli (2006) studie som undersökte arbetsengagemang bland finska lärare. 

Resultaten från studien visade att arbetsresurserna faktorerna; kontroll, information, stöd från 

överordnad, innovativt klimat och socialt klimat hade ett positivt samband med 
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arbetsengagemang. Liknande resultat nådde Llorens, Bakker, Schaufeli och Salanova (2007) 

studie som undersökt arbetsengagemang bland spanska medarbetare fram till. En annan studie 

som även den visar på ett positivt samband mellan arbetsresurser och arbetsengagemang är 

Koyuncu, Burke och Fiksenbaum (2006) studie som undersökte arbetsengagemang bland 

kvinnliga medarbetare på en turkisk bank. Studien visade att framförallt kontroll, belöningar, 

erkännande och gemensamma värderingar hade ett positivt samband med 

arbetsengagemangens tre faktorer, energi, hängivenhet och absorption. Mauno, Kinnunen och 

Ruokolainen (2007) undersökte arbetsengagemang genom en longitudinell studie, som avsåg 

att mäta arbetsengagemangen hos finsk sjukvårdspersonal över två år. Studien visade att 

arbetsresurser förutsåg arbetsengagemang, bättre än vad arbetskrav gjorde. Resultaten visade 

att höjningar inom socialt stöd, självständighet, möjligheter till lärande, samt utveckling och 

prestations feedback förutsåg höjt engagemang hos medarbetarna.  

Personliga resurser är positiva egenskaper för utveckling av det egna jaget, vilka är 

sammanlänkade till individens känsla av i vilken mån han/hon har kontroll och påverkan över 

sin miljö och vardag (Hobfoll, Johnson, Ennis & Jackson, 2003). Flera forskare har studerat 

sambandet mellan personliga resurser och arbetsengagemang. Däribland Rothmann och Storm 

(2003) vars studie var en tvärsnitts studie av 1 919 afrikanska poliser. Studien visade att 

engagerade poliser i större utsträckning aktivt använder sig av coping strategier, är problem 

fokuserade och på detta vis aktivt arbetar med att reducera olika stressorer. I en studie bland 

tyska tekniker undersöktes sambandet mellan de tre personliga resurserna; drivkraft, 

organisationsbaserad självkänsla och optimism och arbetsengagemang (Xanthopoulou, 

Bakker, Demerouti och Schaufeli, 2007a). Resultatet visade att engagerade medarbetare har 

stark drivkraft, de har en positiv syn på att de kan möta de krav som ställs på dem. 

Engagerade medarbetare har även en tendens till att vara mer optimistiska och i högre grad tro 

på att de kommer möta en god framtid. Engagerade medarbetare tenderar även att tro att de 

kan tillfredsställa sina behov genom att deltaga och vara aktiva i organisationen, det vill säga 

att de har organisations baserad självkänsla. En senare uppföljningsstudie (Xanthopoulpou, 

Bakker, Demerouti & Schaufeli, 2007b) visade på drivkraft, organisationsbaserad självkänsla 

och optimism utgör ett unikt bidrag till att förklara skillnader i arbetsengagemang över tid hos 

medarbetare. Även Bakker, Gierveld och Van Rijswijk (2006) har studerat sambandet mellan 

personliga resurser och arbetsengagemang bland skolrektorer. Resultaten från denna studie 

visade att de rektorer som hade höga poäng avseende personliga resurser också hade höga 

poäng enligt arbetsengagemang skalan. Särskilt drivkraft och optimism var bidragande till ett 

högt engagemang. 

Konsekvenser av arbetsengagemang. En strukturerad kvalitativ studie (Shaufeli, 

Taris, Le Blanc, Peeters & Bakker, 2001) som avsåg att undersöka arbetsengagemang bland 

tyska arbetare, visade att de individer som hade höga poäng på Utrecht Work Engagement 

Scale hade hög effektivitet, vilket bidrog till att de i stor utsträckning kunde påverka saker 

som berörde deras liv och vardag. Studien visade även att medarbetare med högt engagemang 

på egen hand skapar utrymme för feedback och aktivt söker upp positiv feedback. Resultaten 

från ovan nämnd studie visar att engagemanget hos medarbetarna även visar sig utanför 

arbetet, till exempel i sport sammanhang, volontärs arbete etc. Det är dock av vikt att 

poängtera att engagerade medarbetare också upplever och känner trötthet, men deras syn på 

tröttheten skiljer sig från övriga genom att de ser på trötthet från en positiv synvinkel då den 

är förknippad med positiva åstadkommanden. Scaufeli, et. al. (2001) framhåller att 

engagerade medarbetare inte är arbetsberoende, de njuter och gör andra saker på fritiden och 

avsätter tid åt det. Till skillnad från arbetsberoende som arbetar hårt på grund av ett starkt inre 

driv som aldrig kan bli tillgodosett, arbetar den engagerade medarbetaren hårt eftersom att 

denne tycker att arbetet är roligt.  
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Engelbrecht´s (2006) kvalitativa studie som avsåg att undersöka hur 

arbetsengagemang hos danska medarbetare översattes i beteenden, detta genom att deltagarna 

i studien fick beskriva en mycket engagerad kollega. Studien visade att en medarbetare med 

högt engagemang sprider energi och håller andan uppe även under de situationer då 

arbetsmoralen är låg och frustrationen hög.  En engagerad medarbetare är villig att göra allt 

vad som krävs för att en uppgift ska bli gjord och fungerar som en inspirationskälla för 

medarbetarna runt omkring. Den engagerade medarbetaren har även en positiv attityd 

gentemot arbetet och är glad över det han/hon gör. Kärleken och glädjen för jobbet visar sig 

genom den passion som han/hon fullföljer sina dagliga arbetsuppgifter. Resultaten visade 

även att en engagerad medarbetare är mer service minded och klient orienterad i sitt arbete, 

som yttrar sig i ett snabbt, lugnt och tålmodigt bemötande av klienter. 

Flera studier har visa att arbetsengagemang har ett positivt samband med prestation. 

Bland annat har en studie genomförd av Bakker, Demerouti och Verbeke (2004) visat på att 

medarbetare med högt engagemang tenderar att värderas högre av sina kollegor angående in-

role och extra-role prestationer, in-role prestationer är aktiviteter kopplade till medarbetarens 

formella krav och extra-role prestationer är aktiviteter som inte är kopplade till medarbetarens 

formella krav (Borman & Motowidlo, 1997). Detta resultat indikerar på att engagerade 

medarbetare presterar väl och är villiga att göra mer än vad som krävs. Schaufeli, Bakker och 

Salanova (2006) studie bland tyska medarbetare visade på ett positivt samband mellan in-role 

prestationer och arbetsengagemang Bakker, Gierveld och Van Rijswijk (2006) studie som 

syftade till att undersöka arbetsengagemang bland skolrektorer och lärare visade på att 

engagerade rektorer fick högre poäng avseende in-role och extra-role prestationer. 

Engagemang visade sig även vara starkt bundet till kreativitet. Desto högre engagemang en 

medarbetare hade, ju bättre var medarbetaren på att komma på olika lösningar för att möta 

problem och svårigheter i arbetet. Salanova, Agut och Peiro´ (2005) studerade 

arbetsengagemang bland personal på spanska hotell och restauranger. Resultaten från studien 

visade på att organisatoriska resurser och arbetsengagemang hade en signifikant påverkan på 

service klimat, medarbetarens prestation, samt kunders lojalitet. Samtliga ovan nämnda 

studier visar på att engagerade medarbetare presterar bättre, samt att desto högre engagemang 

hos medarbetarna, ju högre finansiella avkastningar. 

Scaufeli och Bakkers (2004) studie som undersökte arbetsengagemang bland tyska 

medarbetare visade på att det finns en positivt samband mellan arbetsengagemang och 

uppsägnings intentioner. Då medarbetare med högt engagemang är mer benägna att stanna 

kvar inom företaget.  

Forskningslitteratur inom området lyfter fram följande fyra specifika faktorer till 

varför engagerande medarbetare presterar bättre än oengagerade medarbetare;  

 Engagerade medarbetare upplever oftare positiva känslor 

 Engagerade medarbetare har bättre hälsa 

 Engagerade medarbetare skapar och utvecklar aktivt de egna personliga resurserna och 

arbetsresurser. 

 Engagera medarbetare inspirerar kollegor och engagemanget smittar av sig till 

medarbetarna runt omkring.  

Scaufeli och Van Rhenen (2006) lyfter fram att engagerade medarbetare oftare 

upplever positiva känslor, vilket möjligen skulle kunna vara en orsak till varför engagerade 

medarbetare är mer produktiva. Vidare menar de två forskarna på att människor som upplever 

positiva känslor är; mer mottaglig för möjligheter på arbetsplatsen, mer utåtriktade, mer 

hjälpsamma gentemot andra, självsäkrare och optimistiska (Cropanzano och Wright, 2001). 

Enligt Fredricksons (2001) broaden-and-build teori rörande positiva känslor vilken menar att 

positiva känslor så som glädje, intresse och belåtenhet möjliggör för att bredda människors 

tillfälliga tankar, handlings repertoarer, samt utvecklar de personliga resurserna. På detta vis 
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breddar positiva känslor tankesätt, perspektiv och synvinklar, vilket möjliggör för fler 

lösningsförslag. En studie av Fredrickson och Losada (2005) visade på att när en chef 

upplever positiva känslor under affärsmöten, ställer denne fler frågor, samt att deras spann 

mellan ifrågasättande och förespråkande är bredare, vilket resulterar i en bättre prestation.  

En annan möjlig orsak till varför engagerade medarbetare presterar bättre kan vara att 

dessa medarbetares har en mer präglad förmåga att skapa och utveckla sina egna resurser. 

Xanthopoulou, Bakker, Demerouti och Scaufeli (2007b) har genom sin studie angående 

arbetsengagemang bland tyska tekniker visat på att det finns en uppåtgående spiral vad 

beträffar arbetsengagemang och resurser. Xanthopoulou et. als. studie visade på att 

arbetsengagemang möjliggör och bidrar till ökade personliga resurser. Liknande resultat kan 

återfinnas i Llorens, Schaufeli, Bakker och Salanovas (2007) och Salanova, Bakker och 

Llorens (2006) studier vars resultat tyder på att arbetsengagemang triggar igång en 

uppåtgående spiral som över tid leder till högre nivåer av drivkraft. Dessa resultat tyder på att 

engagerade medarbetare i motsatts till icke engagerade medarbetare är bättre på att utveckla 

och mobilisera de egna arbets- och personliga resurserna.   

I många organisationer kan resultatet ses utifrån de kombinerade ansträngningarna hos 

medarbetarna. Det är därför av vikt att även lyfta fram att överföring av engagemang bland 

medarbetarna i ett team höjer prestationen. Överföring eller emotionell smitta definieras av 

Westman (2001) som en överföring av positiv eller negativ upplevelse från en individ till en 

annan. Om medarbetare influerar varandra genom sitt engagemang, kommer möjligen även 

prestationsnivån att höjas. Bland annat Barsade (2002) har studerat hur överföringen av 

känslor påverkar prestationer. Experimentet utfördes i en laboratorie miljö. Resultatet av 

experimentet visade på att känslor från en gruppmedlem spreds vidare till resterande 

gruppmedlemmar. Positiva känslolägen resulterade sedan i mer samarbetsvilligt beteende 

gentemot varandra, samt bättre uppgifts utförande i sin helhet. En annan studie som visar på 

samma resultat är Sy, Cote och Saavedra (2005) där forskarna nådde fram till resultatet som 

påvisade att när chefer var i ett känslomässigt positivt tillstånd upplevde medarbetarna även 

det känslomässiga positiva tillståndet. Studien visade även på att när grupper hade en ledare 

som för tillfället befann sig i ett positivt känsloläge uppvisades ett mer samkörande 

tillvägagångssätt inom gruppen vid arbete. Bakker, Giervald och Van Rijswijk (2006) 

uppvisar ett resultat från en studie gjorde bland kontorsarbetare vilken visade på att den 

enskilda individens engagemang påverkades av gruppens engagemang. De engagerade 

arbetarna som kommunicerade optimism, positiva attityder och pro-active beteenden 

gentemot sina kollegor skapade ett positivt gruppklimat, som var oberoende av arbetskrav och 

arbetsresurser. Dessa studier tyder på att engagerade medarbetare influerar kollegor, vilket 

leder till att arbetsgruppen presterar bättre.         

Ett flertal studier har visat på att det finns ett positivt samband mellan 

arbetsengagemang och medarbetarens hälsa, vilket innebär att engagerade medarbetare har 

bättre hälsomässiga förutsättningar för att prestera bättre på arbetet. Schaufeli, Taris, Le 

Blanc, Peeters och Bakker (2001) har i en studie visat på att engagerade medarbetare upplever 

mindre psykosomatiska problem än oengagerade medarbetare. Även Demerouti, Bakker, 

Jonge, Janssen och Schaufeli (2001) har i en studie funnit resultat för att engagerade 

medarbetare upplever mindre psykosomatiska besvär, till exempel huvudvärk, bröst smärtor 

etc. Hakanen, Bakker och Schaufelis (2006) studie angående arbetsengagemang hos finska 

lärare visar på att det finns ett positivt samband mellan arbetsengagemang och 

självrapporterad hälsa, samt workability. Även Schaufeli och Bakker (2004) har genom sin 

studie rörande arbetsengagemang bland tyska arbetare funnit att engagerade medarbetare i 

mindre utsträckning lider av huvudvärk, kardiovaskulära problem, samt magproblem.  
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Sammanfattning arbetsengagemang. Utifrån ovan nämnda studier och teorier kan 

följande modell illustrera arbetsengagemang och dess konsekvenser, samt de faktorer som 

påverkar och bidrar till arbetsengagemang (Bakker & Dermerouti, 2007).  

 

 
Figur 1, arbetsengagemang. Figuren ovan illustrerar arbetsengagemang och dess samband 

till faktorer som lyfts fram i texten ovan. Pilarna mellan boxarna beskriver hur de olika 

faktorerna påverkar varanrda.  

 

Arbetsinvolvering 

Det finns i huvudsak två olika synvinklar på begreppet arbetsinvolvering inom den 

vetenskapliga litteraturen. Den ena fokuserar på hur arbetet påverkar medarbetarnas 

självkänsla (Lodahl & Kejner, 1965) och den andra fokuserar på hur arbetet påverkar 

definieringen av medarbetarnas identitet (Lawler & Hall, 1970).  

Brown (1996) menar att en arbetsinvolverad medarbetare är en medarbetare som: 

 Finner sitt arbete vara motiverande och utmanande. 

 Är engagerad såväl i det generella, som i det specifika arbetet, samt i organisationen, 

vilket medför att medarbetaren har för avsikt att stanna kvar på positionen och inom 

företaget. 

 Visar större engagemang i professionella relationer, till exempel med överordnad 

och därmed öppnar upp för att få mer och bättre feedback.  

Denna text kommer att utgå från Browns definition av arbetsinvolvering, då denna är mer 

specifik och tydlig i sin avgränsning än övriga definitioner.  

Konsekvenser av arbetsinvolvering. Brown (1996) framhåller att studier visat på 

resultat som tyder på att arbetsinvolvering är oberoende och opåverkbar av roll perceptioner 

och inte har något signifikant samband med psykiskt eller fysiskt välmående.   

 

Organisatorisk samhörighet 

Den största delen av forskarlitteratur angående organisatorisk samhörighet fokuserar på 

attityder och deras affektiva aspekter (Allen & Meyer, 1990; Mathiue & Zajac, 1990; Meyer 

& Allen, 1997). Denna typ av samhörighet refererar till de emotionella band som medarbetare 

skapar till sin organisation, dessa emotionella band grundar sig på gemensamma värderingar 
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och intressen (Meyer & Allen, 1997; Mowday, 1998). Meyer och Allens (1991) tre 

komponents modell av samhörighet bygger på tre olika komponenter som är sammanlänkade 

med olika psykologiska tillstånd. De två forskarna framhåller de tre komponenterna affektiv 

samhörighet, varaktig samhörighet, samt normativ samhörighet. Den affektiva samhörigheten 

syftar på medarbetarnas positiva känslor gentemot organisationen. En medarbetare som 

upplever affektiv samhörighet identifierar sig starkt med organisationens mål och har en 

önskan och vilja att vara kvar inom organisationen. Denna sorts samhörighet kan influeras av 

följande demografiska karaktärer; ålder, typ av anställning, kön och utbildningsnivå, dock 

framhåller Meyer och Allen att ingen av dessa samband varken är bestående eller starka. 

Varaktighets samhörighet beskrivs av Meyer och Allen som behovskomponenten, vilken kan 

sammanfattas av fördelarna respektive nackdelarna med att arbeta inom organisationen. En 

medarbetare som upplever varaktighets samhörighet kan således stanna kvar i organisationen 

på grund av att denne inte vill förlora de fördelar han/hon har genom ett medlemskap i 

företaget, detta kan till exempel röra sig om ekonomiska fördelar och liknande. Den sista 

samhörighets komponent som Meyer och Allen framhåller är den normativa samhörigheten, 

vilken innebär att medarbetaren stannar kvar inom organisationen på grunda av en känsla av 

förpliktelse gentemot organisationen. Denna känsla av förpliktelse kan uppstå då 

organisationen investerar resurser så som utbildning och liknande i medarbetaren. Då 

medarbetaren upplever starka förpliktelsekänslor gentemot organisationen kan detta innebära 

att medarbetaren stannar kvar i företaget för att betala sin upplevda skuld.   

Faktorer som påverkar organisatorisk samhörighet. Morrow (1983) framhåller att 

affektivt organisatorisk samhörighet har visat sig att vara mer beroende av arbetets 

egenskaper och karaktär än personliga faktorer, vilket indikerar på att organisatorisk 

samhörighet har mindre att göra med inre motivation än yttre faktorer. Organisatorisk 

samhörighets samband med välmående har inte undersökts i så stor utsträckning, men Meyer 

och Allen (1997) framhåller att uppskattning och positiva känslor som uppstår vid 

organisatorisk samhörighet är fördelaktiga för ett ökat välbefinnande och välmående. De 

studier som har genomförts angående korrelationen mellan organisatorisk samhörighet och 

välmående har undersökts via tvärsnittsstudier, vilka har visat på att organisatorisk 

samhörighet sannolikt är förknippat med en minskning av hälsoproblem. Concha (2009) 

framhåller att dysfunktionella rollprestationer och rollkonflikter har ett samband med i vilken 

grad medarbetare upplever organisatorisk samhörighet, då medarbetare med dysfunktionella 

rollprestationer och rollkonflikter upplever organisatorisk samhörighet i lägre utsträckning. 

En studie gjord av Ahmad et. al. (2010) visade på ett positivt samband mellan möjliggörande 

och organisatorisk samhörighet.  De Cuyper (2009) har funnit att medarbetare som upplever 

en osäkerhet huruvida de får stanna inom organisationen eller inte i lägre grad känner en 

förpliktelse eller samhörighet gentemot organisationen. En studie utförd av Hulpia et. al. 

(2009) visar på att det finns ett positivt samband mellan organisatorisk samhörighet och 

sammanhållningen inom ledarteamet, samt mängden stöd från ledaren ut till medarbetarna.  

 

Personlighet 

Personlighet har i forskningssammanhang beskrivits på flera olika sätt, men definitionen som 

används i denna uppsats är den av Landy och Conte (2010:97) som lyder enligt följande; ”… 

en individs karakteristiska beteenden och känslor, generellt stabila över tid och under olika 

omständigheter; en individs vanliga sätt att respondera”.  

The Big Five, Femfaktormodellen är en modell som sammanfattar 

personlighetsdimensionerna i fem stycken kategorier; neuroticism, extraversion, öppenhet, 

trevlighet och samvetsgrannhet. Fahlke och Johansson (2007) framhåller att det inom 

forskarkåren sedan 1980-talet råder en relativt hög konsensus rörande att det finns fem 
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grundläggande personlighetsegenskaper, vilket även andra källor menar (Smith, Nolen-

Hoeksema, Fredrickson & Loftus, 2003; Robbins & Judge, 2007; Mabon, 2005).     

 

 

 

Femfaktormodellen ”The Big Five” (Fahlke & Johansson 2007) 

 

Egenskaper Låg grad Hög grad  

Neuroticism  Lugn, avslappnad, tillfreds 

med sig själv och uppfattas 

ofta ha ett gott 

självförtroende 

Ängslig, känslosam och 

osäker, påverkar humöret och 

ger ett instabilt intryck 

Extraversion Distanserad, reserverad, 

tillbakadragen och 

uppgiftsorienterad 

Sällskaplig, optimistisk, 

pratsam, risktagande och 

impulsiv 

Öppenhet Jordnära, konventionell, inte 

så analytisk och ger ett 

intryck att ha begränsade 

intressen 

Allmänintresserad, nyfiken, 

okonventionell, fantasifull 

och kreativ 

Trevlighet Oartig, misstänksam, cynisk, 

inte så samarbetsvillig, 

tillmötesgående och hamnar 

ofta i sociala konflikter 

Förlåtande, välvillig, omtyckt 

av andra, konfliktundvikande 

och hjälpsam 

Samvetsgrannhet Försumlig, lat, opålitlig, 

vårdslös, livsnjutare och utan 

tydlig målinriktning i livet 

Punktlig, pålitlig, uthållig, 

disciplinerad, ambitiös, 

arbetar hårt och bryter sällan 

mot regler 

 
 

Med hänsyn till tidigare forskning rörande medarbetares attityder och upplevelse gentemot 

den organisation som de är en del av har följande specificerade frågeställning formulerats: 

 I vilken utsträckning påverkas det aktuella företagets medarbetares arbetsengagemang, 

organisatoriska samhörighet och arbetsinvolvering av upplevda krav och resurser, 

samt av medarbetarens personlighet?  

 Vilka likheter och skillnader finns mellan de anställdas upplevelse av 

arbetsengagemang, organisatorisk samhörighet och arbetsinvolvering?  
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Metod 

I denna metoddel kommer författaren att presentera urval, vilket material som använts för 

undersökningen, procedur och tillvägagångssätt, analysmetod, samt etiskt ställningstagande. 

Metoddelen avslutas därefter med en metoddiskussion. 

Författaren valde att tillämpa en kvantitativ metod, detta då syftet med 

undersökningen vara att få en överskådlig bild över medarbetarnas attityder gentemot 

organisationen på det aktuella företaget som undersöktes.  

 

Urval 

Urvalet bestod av medarbetare på ett företag som bedriver skola och boende för barn och 

ungdomar som är i behov av särskilt stöd. Alla medarbetare som var fastanställda på företaget 

erbjöds att deltaga i undersökningen, detta för att författaren var intresserad av att få en 

helhetsbild över företagets medarbetares attityder gentemot organisationen. Medarbetarnas 

deltagande i undersökningen var frivillig och anonym. Totalt 67 medarbetare tillfrågades och 

gavs möjlighet till att fylla i enkäten, av dessa 67 valde 43 att besvara enkäten.  Företagets 

medarbetare är uppdelade på två avdelningar, de som arbetar inom skolverksamheten och som 

arbetar inom boendeverksamheten. Spridningen över de två avdelningar ser ut på sådant vis 

att skolpersonalen är något överrepresenterad, dock endast med någon enstaka procentenhet. 

Könsfördelningen inom organisationen är jämn.  

 

Material 

Enkäten sammanställdes utifrån tidigare beprövade enkätformulär, detta för att stärka och 

säkerställa undersökningens validitet och realabilitet i så stor utsträckning som möjligt. 

Samtliga frågor var utformade på sådana vis att deltagaren hade möjlighet att kryssa i ett av 

de svarsalternativ som angavs, detta för att i högre grad ge möjlighet till jämförelser mellan 

olika kategorier. 

Enkätformuläret inleddes med tre personuppgiftsfrågor, vilka bestod av hur länge 

personen hade varit anställd på företaget, på vilken avdelning som personen arbetade, samt 

vilket kön personen hade.  

De frågor som avsåg att mäta arbetskrav och resurser, samt socialt stöd har hämtats 

från QPS Nordic, vilket är utvecklat av Nordiska Ministerrådet (Dallner et. al., 2000). 

Frågeformuläret är avsett för att mäta psykologiska och sociala faktorer i arbetslivet. För 

respektive område valdes fyra frågor ut med hänsyn till undersökningens reliabilitet. 

Deltagarna gavs möjlighet att kryssa i ett av fem svarsalternativ, vilka var graderade från 

mycket sällan eller aldrig till mycket ofta eller alltid.   

Arbetsengagemang mättes utifrån den svenska verisonen av Utrecht work 

Engagement Scale (UWES) som är framtagen av Schaufeli & Bakker (2003) (se bilaga 1). 

Författaren valde att tillämpa den kortare versionen som bestod av nio frågor, detta för att ge 

frågorna en lämplig och passande storleks plats i den fullständiga enkäten, samt för att 

deltagarna inte skulle tappa intresset och tröttna på att fylla i enkäten, vilket skulle föra med 

sig en risk för att deltagarna skulle slarva i besvarningen av enkäten. Deltagarna gavs 

möjlighet att kryssa i ett av sju svarsalternativ, vilka var graderade från aldrig till alltid.  

Organisatorisk samhörighet mättes utifrån TCM Employee Comittment Scale, vilken 

är framtagen av Meyer och Allen (1991) och som avser att mäta just organisatorisk 
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samhörighet. Även här fick deltagarna möjlighet att kryssa i ett av fem svarsalternativ, vilka 

var graderade från instämmer inte alls till instämmer helt och hållet.  

Arbetsinvolvering mättes utifrån Kanungo 10-items Scale (1998), som avser att mäta 

medarbetares arbetsinvolvering. Deltagarna gavs möjlighet att besvara tio frågor rörande 

arbetsinvolvering. Svarsalternativen på respektive fråga var graderade från instämmer inte alls 

till instämmer helt och hållet.  

Medarbetarnas personlighet mättes med hjälp av utplockade enkätfrågor från Neo-Pi-r 

formuläret som är utvecklat utifrån Big-Five modellen och mäter personligheten utifrån 

kategorierna neuroticism, extraversion, öppenhet, trevlighet och samvetsgrannhet. Deltagarna 

fick besvara fyra frågor rörande respektive kategori, för att värna om undersökningens 

reliabilitet, och utifrån författarens strävan att enkätformuläret ska vara alltför långdraget. Ett 

index skapades för respektive område genom att författaren adderade de frågor som ingick i 

området. Testet är utvecklat av Costa och McCrae (1992).  

 

Procedur och tillvägagångssätt 

En inledande kontakt med företaget togs genom ett möte med ledningen, vilka gav sitt 

medgivande till undersökningen. Därefter sammanställdes ett informationsbrev, vilket 

mejlades ut till alla anställda på företaget (se bilaga 2) en vecka innan enkäterna sändes ut. 

Författaren valde att använda sig av en webbaserad enkätundersökning, detta för att företaget 

har verksamhet i två olika städer långt ifrån varandra och författaren ville göra det möjligt att 

undersöka organisationens alla medarbetare. En webbaserad undersökning bidrog till att 

anonymiteten hos deltagarna starktes, samt till att deltagarna gavs möjlighet att fylla enkäten i 

lugn och ro antingen på företaget eller i det egna hemmet. Enkäten delades ut genom att 

författaren mejlade organisationens medarbetare och via mejlet fick de anställa en länk som 

de kunde gå in på för att nå enkäten (se bilaga 3). Enkäten delades ut en måndag och stängdes 

klockan 16.00 på fredagen samma vecka.  

 

Analysmetod 

Enkäternas siffervärde sammanställdes för att därefter behandlas i statistikprogrammet SPSS. 

I SPSS genomfördes korrelationstest, detta då det i undersökningen var vikt huruvida det 

fanns ett samband eller inte mellan de undersökta faktorerna, dvs. arbetsengagemang, 

organisatorisk samhörighet, arbetsinvolvering, krav och resurser, samt personlighet (Brace. 

Kemp, Sneglar, 2006). Resultatet visade även vilka medelvärde och standardavvikelse som 

fanns i de undersökta faktorerna.  

 

Etiskt ställningstagande 

Medverkan i undersökningen var frivillig och medarbetarna på företaget fick således själva 

bestämma om de ville deltaga i enkätundersökningen eller inte. Respondenterna blev 

informerade vem forskaren var, samt vilket syfte som fanns med studien innan enkäterna 

delades ut. De blev informerade om att undersökningen var anonym, samt att all data skulle 

behandlas konfidentiellt och endast vara tillgänglig för forskaren. Författaren framhöll även 

att respondenternas svar endast skulle användas i den aktuella undersökningen, samt att 

företagets namn under inga omständigheter skulle namnges i uppsatsen.   

Författaren har i genomförandet av undersökningen beaktat de fyra krav som Vetenskapsrådet 

tar upp i sina forskningsetiska principer (Ejlertsson, 2005). Den första principen som lyfts 

fram är informationskravet, vilket innebär att de deltagande individerna bör få information om 

undersökningens syfte, samt att det är frivilligt att deltaga i undersökningen. Detta krav 

uppnådde författaren genom att ett informationsmejl skickades ut till alla medarbete på det 

aktuella företaget. I mejlet förklarades syftet med studien, samt vem forskaren var och att det 

var frivilligt och anonymt att deltaga i undersökningen. Nästa krav som lyfts fram av 
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Vetenskapsrådet är samtyckeskravet, då medverkan är frivillig ska samtycke inhämtas. 

Samtyckeskravet uppnåddes i detta fall genom att det var frivilligt för respondenterna att fylla 

enkät och samtycke gavs vid ifyllandet och inlämnandet av enkäten. Tredje kravet som lyfts 

fram är konfidentialitetskravet, som innebär att respondenterna i undersökningen inte ska 

kunna identifieras av utomstående, samt att resultatet inte redovisas på individnivå. Detta krav 

uppnåddes genom att respektive enkät inte på något vis kunde kopplas till en individ, då 

författaren begränsade personuppgiftsfrågorna för att varken författaren eller utomstående 

personer skulle kunna identifiera någon respondent. Konfidentialitetskravet uppnåddes även 

genom det att författaren endast redovisade resultat över hela grupp och ej på individnivå. 

Sista kravet som lyfts fram av vetenskapsrådet är nyttjandekravet, vilket innebär att den 

insamlade informationen endast får användas till det ändamål som författaren angivit. 

Författaren kommer efter avslutad studie inte att spara de ifyllda enkäter, utan endast det 

resultat som redovisas i den fullständiga uppsatsen.  

 

Metoddiskussion 

Undersökningen syftade till att ge en ökad kunskap rörande faktorerna arbetsengagemang, 

organisatorisk samhörighet, arbetsinvolvering, krav och resurser, samt personlighet och deras 

samband med varandra. Författaren valde en kvantitativ metod för att lättare kunna täcka upp 

en stor grupp och få en översiktlig bild av medarbetarnas attityder. Denscombe (2000) 

framhåller att det är lättare för en forskare att vara objektiv vid användandet av kvantitativa 

metoder, vilket medför att tillförligheten på en kvantitativ studie ökar i jämförelse med en 

kvalitativ studie. Denscombe menar även att det är enklare för en forskare att göra 

datainsamling och analys utifrån en kvantitativ metod.  
Undersökningen baserades på standardiserade formulär som är väletablerade inom den 

arbetspsykologiska forskningen och innehöll inga egenformulerade frågor. Dock sammanställdes 

den aktuella enkäten med hjälp av flera olika standardiserade formulär, vilket innebär att 

sammansättningen av frågor förändrades, samt att utseendet förändrades. Av detta skäl kan 

undersökningens reliabilitet och validitet ha påverkats genom det att enkäten ändrades utifrån sin 

ursprungliga utformning. Därmed är det möjligt att enkäten inte har lika hög reliabilitet och 

validitet som de olika ursprungliga enkäterna. Det bör dock framhållas att undersökningen trots 

detta sannolikt har god reliabilitet och validitet i och med att frågorna ursprungligen är hämtade 

från högst beprövade formulär och den förändring som gjordes bör inte ha satt reliabiliteten och 

validiteten på spel. Det kan dock finnas en viss problematik kring hur medarbetarna tolkat 

frågorna, eftersom att jag inte närvarade vid tillfällena då de besvarade enkäten. En problematik 

som vanligen uppkommer vid kvantitativa undersökningar som sker via enkäter. Det bör trots 

detta framhållas att respondenterna hade möjlighet att kontakta mig via såväl mejl som per 

telefon.  

Något som kan ha påverkat bortfallet kan vara att författaren valde att administrera och 

dela ut en webbenkät, vilket bidrog till att medarbetaren inte fick en faktisk enkät i sin hand utan 

var tvungna att genom sin mejl gå in på en länk för att fylla i enkäten. Författaren valde att göra 

på detta vis då medarbetarna är spridda på två olika län, samt över olika arbetsplatser och detta 

sätt var det enklaste och smidigaste sättet att administrera enkätundersökningen på. En annan 

orsak kan vara att medarbetarna upplevde tidbrist, då lärare generellt sätt har mycket att göra inför 

jullovet, vilket skulle kunna vara en anledning till att medarbetare valde att prioritera bort enkäten.  
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Resultat 

Personlighet 

Resultatet från dataanalysen visar på att det finns en rad signifikanta samband mellan 

personlighetsfaktorerna öppenhet, trevlighet, samvetsgrannhet och neuroticism och de 

anställdas upplevelse av krav inom arbetet, kontroll inom arbetet, socialtstöd från såväl 

närmsta chef som från arbetskamrater, samt de anställdas hängivenhet gentemot 

organisationen och arbetet (se korrelationsmatris 1). Olika personlighetsegenskaper har olika 

samband med upplevelser av arbetsförhållanden. Öppenhet korrelerar positivt med 

upplevelsen av arbetskontroll, sociala stödet från chefen, socialt stöd från arbetskamrater, 

arbetsengagemang, affektiv samhörighet och den bestående samhörigheten gentemot 

organisationen. Trevlighet korrelerar positivt med upplevelsen av arbetskontroll, socialt stöd 

från chef, socialt stöd från arbetskamrater, arbetsengagemang, affektiv samhörighet, normativ 

samhörighet och arbetsinvolvering. Samvetsgrannhet korrelerar positivt med upplevelsen av 

arbetskontroll, socialt stöd från chef, socialt stöd från arbetskamrater, affektiv samhörighet, 

normativ samhörighet och arbetsinvolvering. Däremot har neuroticism negativa samband med 

upplevelsen av arbetskrav, arbetskontroll, socialt stöd från arbetskamrater, arbetsengagemang 

och affektiv samhörighet. Detta innebär att högre grad av neuroticism medför att flera av de 

studerade arbetsförhållandena upplevs negativt. Dock kunde inga signifikanta samband visas 

mellan personlighetsfaktorn extraversion och övriga faktorer.  

 

Korrelationsmatris 1, personlighet. Ovanstående tabell visar de korrelationer som 

dataanalysen fått fram, såväl signifikanta som icke signifikanta med signifikansvärde på 

>0.05. * visar att korrelationen är signifikant och alltså har ett värde på mindre än 0.05. R är 

ett mått på sambandets styrka. 

 Öppenhe

t 

Trevlighe

t 

Samvetsgrannh

et 

Neuroticis

m 

Extraversio

n 

Krav  r 0.127 

 

r 0.169 

 

r 0.019 

 

r  0.389* 

 

r 0.068 

 

Kontroll r 0.445* 

 

r 0.512* 

 

r 0.507* 

 

r  -0.594* 

 

r 0.068 

 

Socialtstöd chef r 0.313* 

 

r 0.440* 

 

r 0.417* 

 

r -0.254 

 

r 0.019 

 

Socialt stöd 

arbetskamrater 

r 0.305* 

 

r 0.529* 

 

r  0.405* 

 

r -0.593* 

 

r 0.165 

 

Arbetsengageman

g  

r 0.492* 

 

r 0.695* 

 

r 0.652* 

 

r -0.636* 

 

r 0.165 

 

Affektiv 

samhörighet 

r 0.331* 

 

r 0.666* 

 

r 0.601* 

 

r -0.468* 

 

r 0.053 

 

Normativ 

samhörighet 

r 0.158 

 

r 0.370* 

 

r 0.311* 

 

r -0.248 

 

r -0.075 

 

Bestående 

samhörighet 

r 0.444* 

 

r -0.136 

 

r -0.009 

 

r 0.248 

 

r -0.144 

 

Arbetsinvolvering r 0.005 

 

r 0.400* 

 

r 0.435* 

 

r -0.179 

 

r -0.229 

 

  

 

 

Dataanalysen har visat på en rad signifikanta samband mellan de tre hängivenhets begreppen 

och arbetskrav, arbetskontroll, socialt stöd från chef, socialt stöd från arbetskamrater, men 

även mellan varandra. Arbetsengagemang korrelerar positivt med affektiv samhörighet, 
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normativ samhörighet, bestående samhörighet, arbetsinvolvering, arbetskontroll, socialt stöd 

från chef och socialt stöd från arbetskamrater. Affektiv samhörighet korrelerar med 

arbetskontroll, socialt stöd från chef, socialt stöd från arbetskamrater, arbetsengagemang, 

normativ samhörighet och arbetsinvolvering. Normativ samhörighet korrelerar positivt med 

arbetsinvolvering, arbetskontroll och socialt stöd från chef. Arbetsinvolvering korrelerar 

positivt med arbetskontroll och socialt stöd från chef. Bestående samhörighet korrelerar 

negativt med arbetsengagemang.  

 

Korrelationsmatris 2, arbetsengagemang, organisatorisk samhörighet och arbetsinvolvering.. 

Ovanstående tabell visar de korrelationer som dataanalysen fått fram, såväl signifikanta som 

icke signifikanta med signifikansvärde på >0.05. * visar att korrelationen är signifikant och 

alltså har ett värde på mindre än 0.05. R är ett mått på sambandets styrka. 

 Arbetsengagem

ang  

Affektiv 

samhörig

het  

Normativ 

samhörig

het  

Bestående 

samhörig

het  

Arbetsinvolver

ing  

Arbetsengagem

ang  

 r 0.771* 

 

r 0.487* 

 

r -0.322* 

 

r 0.377* 

 

Affektiv 

samhörighet  

r 0.741* 

 

 

 r 0.608* 

 

r -0.200 

 

r 0.468* 

 

Normativ 

samhörighet  

r 0.487* 

 

r 0.608* 

 

 r 0.163 

 

r 0.485* 

 

Bestående 

samhörighet  

r -0.322 

 

r -0.200 

 

r 0.163 

 

 r 0.083 

 

Arbetsinvolveri

ng  

r 0.377* 

 

 

r 0.468* r 0.485* 

  

 

r 0.083 

 

 

Krav  r 0.291 

 

r 0.022 

 

r -0.053 

 

r -0.026 

 

r -0.113 

 

Kontroll  r 0.680* 

 

 

r 0.663* 

 

 

r 0.546* 

 

 

r -0.251 

 

r 0.397* 

 

 

Socialtstöd chef  r 0.444* 

 

 

r 0.508* 

 

 

r 0.410* 

 

 

r -0.052 

 

r 0.315* 

 

 

Socialt stöd 

arbetskamrater  

r 0.404* 

 

 

r 0.343* 

 

 

r 0.104 

 

r -0.055 

 

r 0.059 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskussion 

Personlighet 
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I resultatdelen beskrivs en rad signifikanta samband mellan personlighetsfaktorerna öppenhet, 

trevlighet, samvetsgrannhet och neuroticism med övriga faktorer i undersökningen, vilket i sin 

helhet pekar mot att den anställdes personlighet har stor betydelse för dennes upplevelser av 

arbetet, samt attityder gentemot arbetet. Extraversion är dock en faktor som inte har någon 

betydelse för medarbetares upplevelser av arbetet och deras attityder gentemot arbetet.  

Det signifikanta negativa sambandet mellan personlighetsfaktorn neuroticism och den 

anställdes upplevelse av arbetets krav kan tyda på att medarbetarens upplevelse av arbetets 

krav är i beroende av huruvida den anställde har höga nivåer av personlighetsfaktorn 

neuroticism eller ej. Hög grad av neuroticism verkar följas av att kraven i arbetet upplevs vara 

höga. Detta skulle kunna vara ytterst intressant vid nyrekrytering, då det därmed skulle vara 

en fördel att anställa personal som har lägre nivåer av neuroticism, eftersom att dessa enligt 

undersökningen tenderar att uppleva arbetets krav som mindre ansträngande och påfrestande. 

Det skulle då vara att föredra att anställa individer som harpersonlighetsdrag som 

karaktäriseras av lugn, bra självförtroende och som är avslappnade och tillfreds med sig själv 

än individer med personlighetsdragen ängslighet, osäkerhet och instabilitet (Fahlke & 

Johansson 2007).  Det bör dock framhållas att dessa slutsatser endast kan dras inom den 

undersökta organisationen, på grund av att den undersökta populationen är liten, samt att detta 

signifikanta negativa samband möjligen endast är aktuell i denna typ av organisation och med 

den typen av arbetsuppgifter. Det skulle därför vara av stort intresse att undersöka 

personlighetsfaktorn neuroticisms vidare koppling till anställdas upplevelse av arbetets krav 

inom andra organisationer. Det skulle även vara av intresse att genom djup intervjuer med de 

anställda inom den undersökta organisationen undersöka det negativa sambandet närmare. 

Tidigare forskning rörande utmattningsdepression visar att det finns indikationer på att 

individer som är mer känslosamma, vilket individer med höga nivåer av neuroticism 

karaktäriseras av, har lättare för att drabbas av utmatningsdepression (Schaufeli & Enzmann, 

1998). Detta resultat visar tillsammans med den gällande undersökningen på ett mönster där 

individer med höga nivåer av neuroticism tenderar att uppleva arbetskraven och 

arbetssituationen som mer påfrestande. Även McCrae och Johns (1992) forskning gör 

gällande att neuroticism och introversion är speciellt relaterade till negativ påverkan, dåligt 

välmående, somatiska problem och dålig anpassningsförmåga, vilket skulle kunna härledas 

till att individer med höga nivåer av neuroticism i högre utsträckning upplever arbetskraven 

och arbetssituationen överlag som mer påfrestande och ansträngande.    

Undersökningen visade även på en rad signifikanta samband mellan 

personlighetsfaktorerna öppenhet, trevlighet, samvetsgrannhet och neuroticism och anställdas 

upplevelse av kontrollen i arbetet. Dessa samband visar på att anställda med högre nivåer av 

öppenhet, trevlighet, samvetsgrannhet och lägre nivåer av neuroticism upplever att de har en 

ökad kontroll i arbetet. Detta resultat skulle kunna tyda på att anställda med dessa typer av 

personlighetsdrag passar bättre in i organisationen och är där med bättre lämpade som 

medarbetare, vilket skulle kunna vara till nytta i urvalsprocessen vid rekrytering till företaget. 

Det skulle vara ytterst intressant att titta vidare på vad det är i mer detaljform som gör att 

individer med dessa typer av personlighetsdrag upplever kontroll i arbetet som högre. Något 

som det endast kan spekuleras i nu. Möjliga orsaker till varför medarbetare med dessa 

personlighetsdrag upplever kontrollen i arbetet som högre skulle kunna vara att de mer aktivt 

söker vägar och möten för som leder till ökad delaktighet och mer chanser till påverkan i det 

egna arbetet.  

Analysen har identifierat signifikanta positiva samband mellan 

personlighetsfaktorerna öppenhet, trevlighet och samvetsgrannhet och anställdas upplevelse 

av det sociala stödet från närmsta chef, vilket tyder på att även i upplevelsen av graden av 

socialt stöd från chefen har personlighetstyp en påverkan. Något som endast kan antas inom 

den undersökta organisationen och inte generaliseras till övriga företag. Det skulle dock vara 
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av intresse att undersöka detta vidare, då det möjligen kan identifieras tre olika förklaringar 

till fenomenet. Den första eventuella förklaringen skulle kunna vara att medarbetare med 

dessa typer av personlighetsdrag mer aktivt söker upp socialt stöd och även ger mer socialt 

stöd till sin omgivning och på sådana vis erhåller högre grader av socialt stöd. En annan 

möjlig förklaring skulle kunna vara att medarbetarna med dessa personlighetsdrag inte får mer 

socialt stöd än medarbetare som saknar eller har mindre av dessa personlighetsdrag, men att 

deras upplevelse och synsätt på socialt stöd skiljer sig åt. Den sista förklaringen skulle kunna 

vara att cheferna medvetet eller omedvetet tyr sig mer till medarbetare med dessa typer av 

personlighetsdrag och därför ökar det sociala stödet för denna grupp. På liknande vis skulle 

sambandet mellan personlighetsfaktorerna öppenhet, trevlighet, samvetsgrannhet och 

neuroticism och upplevelsen av det sociala stödet från arbetskamrater kunna förklaras.  

Undersökningen visar på ett starkt samband mellan personlighetsfaktorerna öppenhet, 

trevlighet, samvetsgrannhet och neuroticism och arbetsengagemang. Något som skulle kunna 

härledas till tidigare undersökningar som finns beskrivna ovan som påvisar ett samband 

mellan arbetsengagemang och personliga resurser. Det kan då tänkas att dessa personliga 

resurser till viss del kan vara kopplade till personlighetstyp och därmed förklara även detta 

samband. De personliga resurser som bland annat Xanthopoulpou et. al (2007b) och Bakker, 

Gierveld och Van Rijswijk (2006) lyfter fram som unika bidrag till att förklara skillnader i 

arbetsengagemang över tid hos medarbetare skulle kunna kopplas samman med de fem 

personlighetsfaktorerna och vad respektive kategori karaktäriseras av. Exempel på detta är 

den personliga resursen drivkraft som de ovan nämnda forskarna lyfter fram, vilken skulle 

kunna kopplas samman med personlighetskategorin samvetsgrannhet. Där en individ med 

höga nivåer av samvetsgrannhet karaktäriseras av att vara punktlig, pålitlig, uthållig, 

disciplinerad, ambitiös, arbetar hårt och bryter sällan mot regler. Därmed skulle den 

bakomliggande faktorn drivkraft kunna vara en förklaring till den aktuella undersökningens 

resultat som visar en korrelation mellan samvetsgrannhet och arbetsengagemang. Den andra 

faktorn som är starkt sammanlänkad med arbetsengagemang enlig Xanthopoulpou et. al 

(2007b) och Bakker, Gierveld och Van Rijswijk (2006) studier är optimism. En personlig 

resurs som skulle kunna härledas till personlighetskategorin extraversion, som enligt Fahlke 

och Johansson (2007) karaktäriseras av att vara sällskaplig, optimistisk, pratsam, risktagande 

och impulsiv. Det har dock i denna undersökning inte visat på något samband mellan 

personlighetskategorin extraversion och arbetsengagemang. Vilket indikerar på att 

undersökningen i detta fall inte bekräftar tidigare forskning.   

Resultatet visar på ett negativt signifikant samband mellan personlighetsfaktorn 

neuroticism och affektiv samhörighet med organisationen. Personlighetsfaktorerna öppenhet, 

trevlighet och samvetsgrannhet korrelerar positivt med affektiv samhörighet. Resultatet visade 

även på ett positivt signifikant samband mellan personlighetsfaktorerna trevlighet och 

samvetsgrannhet och normativ organisatorisk samhörighet. Undersökningen påvisade även ett 

positivt signifikant samband mellan personlighetsfaktorn öppenhet och anställdas varaktiga 

samhörighet med organisationen. Dessa signifikanta samband skulle kunna vara en förklaring 

till varför vissa medarbetare upplever en hög affektiv samhörighet och andra inte trots att de 

yttre faktorerna är likartade. Enligt tidigare forskning av Meyer och Allen (1991) kan denna 

sorts samhörighet influeras av de demografiska karaktärerna; ålder, typ av anställning, kön 

och utbildningsnivå, samband som Meyer och Allen dock beskriver som varken starka eller 

bestående. Dessa typer av samband har dock inte funnits i den aktuella undersökningen, utan 

resultatet från denna tyder istället på att det finns ett samband mellan personlighetsdrag och 

affektivsamhörighet, ett samband som ej återfunnits i tidigare forskning. Resultatet indikerar 

på att inre faktorer så som personlighet har en större inverkan på affektiv samhörighet än vad 

tidigare forskning har menat på. Vilket kan ses av de teorier Morrow (1983) framhåller 

angående att affektivt organisatorisk samhörighet har visat sig att vara mer beroende av 
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arbetets egenskaper och karaktär än personliga faktorer. Möjligen kan en bakomliggande 

förklaring ses i att individer med personlighetsdrag som karaktäriseras av öppenhet, trevlighet 

och samvetsgrannhet upplever arbetskontrollen och det sociala stödet från såväl chefen som 

från arbetskamraterna som högre. Därav skulle förklaringen till sambandet inte ligga i typ av 

personlighet kopplat till affektiv samhörighet, utan personlighet kopplat till upplevelsen av 

socialt stöd och arbetskontroll, som i sin tur är kopplad till affektiv samhörighet. På detta vis 

kan det urskiljas att undersökningens resultat bekräftar tidigare teorier och forskning. Det 

skulle trots det vara av intresse att undersöka dessa samband vidare för att tydligare se i mer 

detaljform vad det är som har en inverkan på vad.  

Resultatet påvisar ett positivt signifikant samband mellan personlighetsfaktorerna 

trevlighet och samvetsgrannhet och arbetsinvolvering, vilket tyder på att medarbetare med 

högre nivåer av trevlighet och samvetsgrannhet sannolikt har en starkare arbetsinvolvering i 

jämförelse med övriga. Detta resultat skulle även kunna förklarar skillnader i varför vissa 

medarbetare upplever en högre arbetsinvolvering än andra trots likvärdiga yttre 

omständigheter. Det skulle vara ytterst intressant att studera detta närmare och även över en 

longitudinell studie för att se om individer med dessa personlighetsdrag överlag, över tid och 

över olika anställningsformer upplever en högre arbetsinvolvering än övriga.  

Sammantaget tyder detta resultatet på att personlighet är något högt centralt för 

medarbetares upplevelser och attityder gentemot företaget och bör således vara något som 

lyfts fram i rekryteringsprocessen och tas hänsyn till. Det kan dock spekuleras i hur bra, 

effektivt och välfungerande en organisation skulle vara om den endast bestod av medarbetare 

med en viss typ av personlighet. Utifrån den synvinkeln bör troligen mångfald med olika 

personlighetstyper förespråkas, för att ge en så nyanserad, utvecklingsbar, bred och positiv 

organisation som möjligt, detta trots att arbetsengagemang, organisatorisk samhörighet och 

arbetsinvolvering kan härledas till ökade prestationer.  

 

Arbetsengagemang, organisatorisk samhörighet och arbetsinvolvering 

Resultatet visar positiva signifikanta samband mellan anställdas upplevelse av kontroll och 

samtliga hängivenhets attityder förutom bestående samhörighet. Ett resultat som bekräftar den 

tidigare forskningen rörande arbetsengagemang, organisatorisk samhörighet och 

arbetsinvolverings samband med arbetskontroll. Arbetsengagemangets samband med kontroll 

har tidigare farmhållits av bland annat Hakanen, Bakker och Schaufeli (2006) vars studie 

bland finska lärare visade att arbetsresurserna; kontroll, information, stöd från överordnad, 

innovativt klimat och socialt klimat hade positivt samband med arbetsengagemang. Även 

Koyuncu, Burke och Fiksenbaum (2006) har genom en studie bland kvinnliga medarbetare på 

en turkisk bank visat på ett positivt samband mellan arbetsresurserna; kontroll, belöningar, 

gemensamma värderingar och arbetsengagemang. Organisatorisk samhörighet och dess 

samband med kontroll har tidigare framhållits av bland annat Morrow (1983) som menar på 

att organisatorisk samhörig framförallt påverkas av arbetets egenskaper och karaktär, 

däribland arbetskontroll. Det bör dock framhållas att undersökningen inte funnits några som 

helst signifikanta samband mellan arbetskrav och dem olika hängivenhets attityderna, vilket 

även det bekräftar tidigare teorier om att arbetskontroll är en bättre förutsägare för 

hängivenhetsteorier än arbetskrav faktorn. Resultatet visar även på ett positivt signifikant 

samband mellan anställdas upplevelse av det sociala stödet från chef och samtliga 

hängivenhets attityder förutom bestående samhörighet. Ett resultat som även det bekräftar 

bilden som tidigare undersökningar har gett, där arbetsresurserna så som stöd från överordnad 

har stor påverkan på upplevelsen av anställdas engagemang, samhörighet och involvering i 

organisationen. Undersökningen visar att det finns ett positivt signifikant samband mellan 

arbetsengagemang och affektiv organisatorisk samhörighet och anställdas upplevelse av det 

sociala stödet från arbetskamrater. Ett resultat som även det bekräftar att de tidigare 
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vetenskapliga teorierna angående arbetsresursers påverkan på arbetsengagemang och 

organisatorisk samhörighet stämmer. 

Resultatet från undersökningen visar att det finns ett positivt signifikant samband 

mellan arbetsengagemang och affektiv samhörighet, normativ samhörighet och 

arbetsinvolvering. Resultatet visar dessutom på att det finns ett positivt signifikant samband 

mellan arbetsinvolvering och normativ samhörighet. Något som bekräftar bilden av att de tre 

begreppen är snarlika varandra.  Det framkommer dock i resultatdelen en rad faktorer som 

tyder på att de tre hängivenhets attityderna är särskiljda från varandra. Bland annat kan det ses 

genom att sambanden mellan anställdas upplevelse av kontroll, stöd från chef och 

arbetskamrater skiljer sig åt från begrepp till begrepp. Samtliga begrepp förutom bestående 

samhörighet korrelerar positivt med upplevelsen av arbetskontroll. Detta gäller även 

sambandet mellan ovanstående begrepp och upplevelsen av det sociala stödet från chefen. 

Däremot finns det endast ett signifikant samband mellan upplevelsen av det sociala stödet från 

arbetskamrater och arbetsengagemang och affektiv samhörighet. En annan faktor som även 

den tyder på att arbetsengagemang, organisatorisk samhörighet och arbetsinvolvering är tre 

självständiga begrepp skilda från varandra är att undersökningen visade på olika starka 

samband mellan personlighetsfaktorer och begreppen. Där olika personlighetsfaktorer hade 

olika inverkan och i vissa fall ingen alls på de tre olika begreppen. Denna tes att de tre 

begreppen är tre separata begrepp stöds även av Hallbergs och Schaufelis (2006) 

tvärsnittsstudie rörande likheter och skillnader mellan begreppen arbetsengagemang, 

arbetsinvolvering och organisatorisk samhörighet, vars resultat tyder på att de tre begreppen 

ska behandlas som separata då det föreligger en distinkt empirisk skillnad mellan begreppen. 

Vidare framhåller de två forskarna att korrelationsnivåerna mellan begreppen och välmående, 

arbets-, samt personliga egenskaper och uppsägnings intentioner visar på olika korrelationer 

mellan begreppen, vilket även det tyder på att begreppen är skilda från varandra och lyfter 

fram unikheten i respektive begrepp.  

Sammanfattning  

Det finns vissa begränsningar i studien framförallt vad gäller generaliseringsmöjligheter, detta 

då den undersökta populationen var så pass liten (43 personer). Därför bör det undvikas att 

dra generaliseringar till andra organisationer, yrken, populationer etc.  

Resultatet från studien visar på att anställda som uppger sig vara engagerade i sitt 

arbete även upplever en stark organisatorisk samhörighet och arbetsinvolvering gentemot 

organisationen. På sådana vis samverkar de tre begreppen med varandra utifrån de anställdas 

syn och upplevelse. Resultatet visar även på att personlighet i hög utsträckning har ett 

samband med anställdas upplevelse av krav, kontroll, socialt stöd, samt med 

arbetsengagemang, organisatorisk samhörighet och arbetsinvolvering.   

Det skulle vara ytterst intressant att vidare studera personlighet och dess samband med 

arbetskrav, arbetskontroll, socialt stöd, arbetsengagemang, organisatorisk samhörighet och 

arbetsinvolvering ytterligare och på mer detaljnivå. Det skulle därför vara av intresse att 

genom intervjuer kartlägga undersökningens funna samband djupare. Det skulle även vara 

intressant att göra en liknande studie inom andra organisationer och med en större population 

för att bereda möjlighet för mer generaliseringar.  
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Författarens tack 

Jag vill tacka Tomas Berggren för en bra och givande handledning, som bidrog till många nya 

perspektiv och synvinklar rörande tillvägagångssätt, analys och utformning. Jag vill även 

tacka företaget och dess medarbetare som ställde upp och svarade på enkäten och på sådana 

vis gjorde min undersökning möjlig att genomföra.  
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Bilaga 2, informationsmejl 

Hej! 

Jag heter Hanna Johansson och läser den nästsista terminen på psykologiprogrammet på 

Högskolan i Halmstad och står nu inför att skriva min c-uppsats, vilken jag har fått möjlighet 

att göra hos er. Jag kommer att göra en undersökning som fokuserar på organisationen och 

hur ni medarbetare ser på och upplever denne. Undersökningen kommer ske via enkäter som 

skickas ut till er i början av nästa vecka och jag hade verkligen uppskattat om ni var och en 

hade velat fylla i enkäten så ärligt som möjligt och i det hjälpa mig till en så bra undersökning 

som möjligt. Enkäten är givetvis frivillig och anonym, dock ber jag er fylla i viss personlig 

information angående kön, hur länge ni arbetat inom företaget etc. detta för att min 

undersökning ska få så god relevans, reliabilitet och validitet som möjligt, samt ge möjlighet 

för mig att jämföra olika faktorers påverkan på varandra. Dessa frågor syftar absolut inte till 

att undanröja anonymiteten, utan frågorna är konstruerade för att ge den nödvändiga 

informationen till djupare analyser, utan att inskränka på anonymiteten. Enkätmaterialet 

behandlas sedan konfidentiellt och förs samman till statistik. Jag vill poängtera att ingen enkät 

kommer att föras vidare till ledningen och att varje enkät förstörs efter det att informationen 

registrerats i statistikprogrammet SPSS. Enkätundersökningen kommer endast ligga till grund 

för min c-uppsats och ej användas i något annat syfte. 

  

Har ni några vidare funderingar och frågor får ni gärna höra av er till mig. 

  

Ha en fortsatt trevlig vecka. /Hanna 

 

Bilaga 3, enkätutskick 

Hej! 

Nu har ni möjlighet att fylla i enkäten till min c-uppsats. Enkäten tar cirka 15 minuter att fylla 

i. Frågorna är hämtade från standardiserade enkätformulär, vilka är framtagna av framstående 

forskare inom arbetspsykologifältet. Samtliga frågor är tidigare beprövade inom forskning 

rörande medarbetares attityder gentemot organisationen och har stort vetenskapligt belägg 

bakom sig. Frågorna syftar till att ge möjlighet att finna mönster och samband bakom 

anställdas attityder gentemot organisationen och företaget. Enkäten är webbaserad för att 

värna om anonymiteten och för att det ska vara så smidigt och lätt för er som möjligt att fylla i 

den. Ni finner enkäten på länken nedan, kryssa i de svarsalternativ som stämmer bäst överrens 

med din uppfattning. När alla frågor är ifyllda klicka då på knappen längst ner "skicka svar". 

  

http://www.enkät.se/surveyStart.php?pid=6764&mpid=01f2b37bfb3d4431fd9cc2289326505f 

  

Enkäten stängs denna fredag, 30/11 klockan 16.00. 

  

Jag hoppas att så många som möjligt vill deltaga och tackar för er medverkan på förhand. 

  

Ha en bra vecka. /Hanna 

 

 

 


