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Det subjektiva välbefinnandet på arbetsplatsen 

Effort-Reward imbalance modellen inom handels 
 

Emmelie Hällström och Linn Svensson 

 

Följande studie avser att undersöka relationen mellan engagemang, 

belöning och välbefinnande på arbetsplatsen. Siegrist (1996) förklarar 

sambandet genom Effort-Reward Imbalance model (ERI), något som 

denna studie kombinerar med Dieners (1986) teori om subjektivt 

välbefinnande. 156 personer deltog i enkätstudien, där 97 var kvinnor. 

Enkäterna var utformade med påståenden där deltagarna fick skatta sina 

svar. Datan analyserades genom en multipel regressionsanalys, 

korrelationer och t-test. I den multipla regressionen framkom det att hög 

insats/ låg belöning och överengagemang inte var signifikanta prediktorer 

utav variansen i subjektivt välbefinnande. Genom korrelationer kunde 

man utläsa att tre hypoteser visade signifikanta resultat, medan en hypotes 

inte visade något signifikant resultat genom stora t-test i avseende på 

huruvida kvinnor skattar högre nivå av överengagemang än män. Studien 

bidrog till en ökad förståelse för obalansen mellan hög insats/ låg 

belöning och överengagemang och dess betydelse för individens 

subjektiva välbefinnande. 
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Inledning 
 

Ett hälsofrämjande arbete är viktigt för att bidra till produktivitet, men också för att gynna den 

enskilda individen. Genom att öka motivationen och glädjen för arbetet hos individen kan 

sjukfrånvaron minskas. Detta leder i sin tur till stora besparingar för de offentliga utgifterna 

(Arbetsmiljöverket, 2014). Tidigare studier har visat att höga insatser, det vill säga det de 

anställda gör utöver sina ordinarie arbetsuppgifter, i interaktion med låg belöning, i form av 

uppskattning eller pengar, ute på arbetsplatserna leder till ett sämre subjektivt välbefinnande 

(Fahlen, Peter & Knutsson, 2004; Vegchel, Jong, Bosma & Schaufeli, 2004). En ytterligare 

faktor som kan påverka en individs subjektiva välbefinnande i negativ riktning är huruvida 

graden av överengagemang ligger i individens personlighet. Effort-Reward Imbalance (ERI) 

är den modell som studien använder sig av för att förklara sambandet mellan de tre faktorerna, 

hög insats/ låg belöning och överengagemang, och dess obalans mellan varandra (Siegrist, 

1996). Modellen är väl beprövad och har tillämpats bland annat för att undersöka 

busschaufförers yrkesrelaterade stress, och sjuksköterskor och läkares upplevelser av deras 

första verksamma tid i relation till arbetsrelaterade problem och otillfredsställelse på 

arbetsplatsen (Enberg, Sundelin & Öhman, 2013; Tse, Flin & Mearns, 2007).   

Det medför stora vinster för sundare arbetsförhållanden genom att undersöka relationen 

mellan olika personlighetsegenskaper och anställdas subjektiva välbefinnande, vilket 

exempelvis kan uttyckas genom att ett välbefinnande på arbetsplatsen kan påverka det 

subjektiva välbefinnande i sin helhet. Modellen har används i syfte att studera faktorerna (hög 

insats/ låg belöning och överengagemang) separat, dock betonas vikten av vidare forskning 

kring samspelets hypotes, det vill säga interaktionen av de tre faktorerna i relation till 

varandra (Vegchel et al., 2004). Den här studien avser att mäta hur höga insatser i interaktion 
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med låg belöning är relaterade till överengagemang och hur det har en inverkan på individens 

subjektiva välbefinnande på arbetsplatsen.  

 

 

Effort-Reward Imbalance model 
 

År 1986 introducerades Effort-Reward Imbalance model (ERI) för att lokalisera och förklara 

hjärtrelaterade besvär i stressfyllda arbetsförhållanden. Dessa arbetsförhållanden grundar sig i 

självreglerande behov (Siegrist, Siegrist & Weber, 1986, enligt Vegchel et al., 2004). 

Behoven innefattar tre komponenter: self-efficacy, självkänsla och grupptillhörighet. Self-

efficacy är en individs känsla och tro på sin egen förmåga i prestationsbaserade situationer att 

de kan genomföra en önskad handling (Bandura, 1977). Tidigare studier visar att self-efficacy 

kan ha en roll i förklarandet av upplevd stress, då det kan sänka immunförsvaret och ge 

fysiologiska förändringar. En hög tro på oss själva att klara av en uppgift har visat resultera i 

att stressreaktionen reduceras. En låg tro på den egna förmågan har däremot visats ge negativa 

utfall såsom högt blodtryck, ökad hjärtfrekvens och förhöjda stresshormoner (Bandura, Cioffi, 

Taylor, & Brouillard, 1988; Wiederfeld et al. 1990). Det andra självreglerande behovet 

innefattar självkänsla, det vill säga, till vilken grad individen gillar, respekterar eller 

uppskattar sig själv (Rosenberg, 1965). På en global nivå kan självkänslan förklaras utifrån ett 

antal relaterade begrepp. Specifika självvärderingar innebär individens värdering av sig själv, 

självförtroende som innefattar individens prestationer. Samt den kollektiva självkänslan som 

kännetecknas av hur individen värderar sin tillhörighet i en grupp (Crocker & Major, 1989). 

Den kollektiva självkänslan kan efterliknas med den tredje komponenten i de självreglerande 

behoven grupptillhörighet, som innebär behovet av tillhörandet av en större sammansättning. 

Dessa tre begrepp anses relevanta i förklarande av begreppet självkänsla.  

De självreglerande behoven self-efficacy, självkänsla och grupptillhörighet är kopplade till 

hur individen uppfattar belöningar och har därför en betydelse för det subjektiva 

välbefinnandet. Om individens nivå av self-efficacy sjunker, det vill säga den får en minskad 

tro på sin egen förmåga, innebär det att de självreglerande behoven minskas. I relation till hög 

insats/ låg belöning skulle det innebära att individen inte skulle kunna klara av att utföra sina 

arbetsuppgifter. Om belöningen, som består av exempelvis bonus i form av pengar eller 

uppskattning uteblir, skapas en obalans mellan höga insatser och låg belöning. Obalansen 

rubbar i sin tur det självreglerande behovet. En bristande självkänsla kan innebära liknande 

känslor och resulterar i en under- eller överskattning av arbetsuppgifter som i sin tur leder till 

ett överengagemang. Grupptillhörighet är ytterligare en faktor som kan påverka 

överengagemanget hos individer. Detta genom att individen utför större och mer krävande 

uppgifter än vad som förväntas. Något som av modellen (ERI) sammanfattas med begreppet 

överengagemang (Siegrist, 1996; Siegrist et al., 1986, enligt Vegchel et al., 2004). En obalans 

mellan höga insatser/ låg belöning skulle exempelvis innebära att en anställd jobbar över flera 

kvällar i rad utan att få någon form av uppskattning eller ersättning, den anställde kommer då 

uppleva att insatserna är alldeles för krävande då belöningen uteblir. Detta innebär att 

individens nivåer av self-efficacy, självkänsla och grupptillhörighet leder till en obalans 

mellan faktorerna och väcker negativa affekter såsom uppgivenhet, ilska, och otillräcklighet, 

och en känsla av att inte räcka till, där alla skapar ett stresspåslag.  

År 1998 applicerades ERI-modellen på psykologiska och beteendemässiga åkommor, som 

exempelvis vital utmattning som kännetecknas av en problematik att hantera sin livssituation 

(ICD-10 Z73.0). Detta tillstånd påverkar individens hälsotillstånd negativt och kan uttryckas 

som känslor av överdriven trötthet och brist på energi, ökad irritabilitet samt känslor av 

demoralisering.  
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ERI-modellen är idag en väl använd modell för att kartlägga yrkeshälsan (Siegrist, 1996). 

ERI baseras på samspelet mellan insats, belöning och överengagemang på arbetet (se Figur 1). 

Med insatser syftas på att bli beordrad och/eller måsten som är tvingade gentemot den 

anställde. Belöning handlar om bland annat möjligheter till karriärsutveckling, en säkerhet på 

arbetsplatsen, uppskattning och/eller pengar. En obalans mellan dessa faktorer finns då 

insatserna är högre än belöningarna. Med andra ord, finns det en dålig växelverkan då ERI 

karaktäriseras av dels höga insatser och låg belöning (Vegchel et al., 2004). Den dåliga 

växelverkan mellan faktorerna skapar en stressfull obalans hos individen, men är dessutom än 

mer intensiv i relation till ett personlighetsdrag som karaktäriseras av ett överengagemang 

(Vegchel et al., 2004). Nedan följer en mer detaljerad förklaring av modellernas olika delar.  

 

Överengagemang 

             - behov av kontroll  

- behov av acceptans 

 

 

 

Höga insatser   Låg belöning 

 
-krav    -pengar 

-förpliktelser    -uppskattning 

    -säkerhet och karriärsmöjligheter 

Figur 1. Den nuvarande ERI modellen (ur Vegchel et al., 2004). 

 

De höga insatserna har två utgångspunkter där de antingen kan vara externa eller interna. 

De externa höga insatserna grundar sig i måsten eller beordringar som ställs på de anställda, 

medan de interna förklaras genom motivationen som finns hos individen i krävande 

situationer (Siegrist, 1996). Att genomföra insatser på arbetet är en självklarhet då det ska 

finnas en växelverkan mellan yrkesprestation samt ersättning. Höga insatser i ERI-modellen 

förklarar sålunda en ytterligare aspekt av en obalanserad växelverkan. Höga insatser 

kännetecknas av allt ifrån fysisk belastning, tidspress, störningar i arbetet till övertid i relation 

till förhöjda krav (Siegrist et. al, 2004; Vegchel et al., 2004). Höga insatser kan förklaras 

utifrån ett flertal aspekter (krav och förpliktelser) som på ett generellt sätt täcker begreppet. 

De tre faktorerna under låg belöning är pengar, uppskattning samt möjligheter till 

karriärsutveckling och säkerhet på arbetet (se Figur 1). Att dessa faktorer uppfylls är en viktig 

aspekt för att kunna upprätthålla de självreglerande behoven (Vegchel et al., 2004). Siegrist 

(1996) menar att avsaknaden av exempelvis lön eller sålunda uppskattning i kontrast till höga 

insatser resulterar i snarlika utfall, i form av upplevelse av hot, ilska, och depression eller 

demoralisering. Detta, i sin tur, bidrar till en ihållande autonom arousal då individen upplever 

situationen som stressande. Individens aruousal kan triggas igång av inre eller yttre stimuli, 

vilket i sin tur kan ge upphov till bland annat skärpt uppmärksamhet, känsloreaktioner, och 

konsolidering av intryck (Siegrist, 1996). De tre belöningarna, lön, säkerhet och 

karriärsutveckling, kan således ses som grundläggande behov. Uppskattning kan istället ses 

som socialt behov, vilket innebär att om individen är orolig över de grundläggande behoven är 

det svårt att tillfredsställa de sociala behoven. Om de grundläggande behoven däremot är 

uppfyllda så blir de motiverande aspekterna på arbetet än mer viktiga (Vegchel et al., 2002). 
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Uppskattning är starkt kopplad till det självreglerande behovet grupptillhörighet, och en 

avsaknad till uppskattning leder sålunda till en störning av de självreglerande behoven. 

Peter et al. (1998) menar att det kan uppstå en obalans mellan höga insatser och låg 

belöning, vilket exempelvis kan vara om en anställd upplever en känsla av osäkra 

arbetsförhållanden, där det finns risk att bli utbytt och ersatt med lätthet. Denna osäkerhet kan 

senare visas genom att individen upplever depressiva tankar eller en känsla av ilska gentemot 

arbetsgivaren.  

Siegrist kompletterade den ursprungliga modellen, bestående av höga insatser och låg 

belöning, med faktorn överengagemang. En överengagerad individ karaktäriseras av en 

önskan att bli accepterad och uppskattad, men också av tendenser att ta på sig överdrivet 

mycket åtaganden på arbetet (Siegrist, 1996). Överengagemang innebär att den anställde 

karaktäriseras av ett mönster med ett överdrivet arbetsrelaterat överengagemang, det vill säga 

en individ på arbetet som alltid presterar mer än vad som krävs för att få någon form av 

belöning eller uppmuntran tillbaka. Överengagemang uttrycks huvudsakligen genom två 

aspekter, behov av kontroll samt behov av acceptans (se Figur 1). Behov av kontroll förklarar 

en kraft som stärker individen i stressfulla situationer genom perfektionism och hårt arbete. 

Det visar sig exempelvis genom att individen blir skärpt av pressande utmaningar och 

hanterar det genom att utföra ett genomtänkt arbete. Behov av acceptans beskriver en 

nedstämdhet hos individen där denne har svårt att hantera beordringar som upplevs 

påfrestande, som senare utmynnar i en form av upplevelse av negativa känslor (såsom för 

hård press, ångest eller uppgivenhet) (Vegchel et al., 2004). Behov av acceptans innefattar tre 

underkategorier, vilka är, stark upplevelse av konkurrenskraft, en oförmåga att lämna arbetet 

samt lättretlighet (Siegrist, 1996). 

Överengagemang påverkar en individs uppfattning av (genom att under- eller överskatta) 

hög insats/ låg belöning. Båda skattningarna kan indirekt påverka de anställdas välbefinnande 

i en negativ riktning. En högre nivå av överengagemang visar sig genom att personen tar på 

sig överdrivet mycket åtaganden för att bli sedd och uppskattad. Individer med svårigheter att 

släppa arbetet kan på lång sikt påverkas negativt genom att exempelvis uppleva utmattning. 

Denna obalans som kan uppstå hos individen väcker negativa känslor, och kan på lång sikt 

utveckla fysiska och mentala sjukdomar genom att det autonoma nervsystemet aktiveras 

(Vegchel et al., 2004).  

 Personer som karaktäriseras av hög nivå av överengagemang har ett tydligt 

beteendemönster för att ta hand om jobbrelaterade krav, det vill säga uppgifter och krav på 

arbetet. Det grundar sig i att man har ett starkt behov av att bli sedd och behövd (Siegrist, et 

al., 2004). Till exempel en individ med hög nivå av ett överengagemang har ett riskfyllt sätt 

att hantera stressfyllda och påfrestande situationer (copingstil), som karaktäriseras av en 

uppsättning av attityder, beteenden och emotioner som speglar sig i en orimlig strävan i 

kombination med ett behov av acceptans och uppskattning (Fahlen, Peter & Knutsson, 2004; 

Siegrist & Peter, 1999). Överengagemang är relaterad till den ovannämnda faktorn 

grupptillhörighet, som tillhör de självreglerande behoven. Detta genom att individer vill känna 

tillhörighet samtidigt som uppskattning är en central aspekt. Individer med tendenser att anta 

för stora åtaganden har drag som ligger till grunden för att vara en Typ A person, vilket är en 

personlighetstyp med ett stort kontrollbehov. Det utmärks bland annat genom ett behov av att 

vara ansvarig för sina arbetsområden och svårigheter att lämna ifrån sig arbetsuppgifter 

(Siegrist 1996). Individer med ett stort kontrollbehov specificeras av de kognitiva, 

emotionella och motiverande komponenterna, som triggar igång en förhöjd arousal hos 

individen i beordrande situationer. Detta innebär att individer med Typ A beteende tenderar 

till att missbedöma krävande stimuli, antingen genom att överskatta insatserna eller genom att 

underskatta belöningarna men också sin egen kapacitet att genomföra uppgiften (Siegrist, 

1996; Vegchel, Jonge, Bakke & Schaufeli, 2002). Exempelvis så kan den anställde ta sig an 
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en uppgift för att sedan lägga ner mer tid och energi på uppgiften än vad som behövs för att 

genomföra den. Den anställde kan dessutom underskatta genom att förminska belöningen i 

relation till insatsen (Vegchel et al., 2004). Missbedömningarna leder till att individen gör 

överdrivna insatser eller skapar möjligheter att få känna uppskattning, framgång och 

överlägsenhet (Siegrist, 1996). Sålunda kan Typ A personer ses som ett personlighetsdrag 

medan överengagemang istället är handlingen som dessa individer utför. 

Det finns andra modeller inom arbetslivet som undersöker anställdas välbefinnande. 

Demand-control modellen (DCM) tar, precis som ERI-modellen, också upp jobbkravens 

påverkan på individens yrkesrelaterade stress, detta genom att förklara kontrollen av 

jobbkraven (Jonge, Dollard, Dormann, Le Blanc & Houtman, 2000). Jobbkraven yttrar sig i 

måsten på arbetet, och DCM förklarar hur kontrollen av detta varierar, medan ERI ger en 

djupare förklaring i enskilda individers upplevelse. Trots likheter finns det sålunda skillnader 

mellan modellerna, dessa grundar sig i att DCM har sitt fokus på arbetsmiljöns påverkan 

medan ERI däremot lyfter upp flera bakomliggande faktorer (bland annat individers påverkan, 

och yttre påfrestningar). Enligt DCM förklaras stressen som obefintlig om individerna själva 

får kontrollera sina arbetsuppgifter (Jonge, et al., 2000).  ERI menar snarare att jobbkraven 

kan ses som resultatet av obalansen mellan insatser och belöning (Bakker & Demerouti, 

2006). Bakker & Demerouti (2006) menar att ERI är mer komplex då den utöver 

kontrollstrukturen över arbetet dessutom behandlar området belöning. Denna förlängning som 

ERI-modellen tar upp angående yrkesrelaterad stress, var en central aspekt i valet av modell 

till studien då den ger en kortfattad men ändå fyllig förklaring.   

 

 

Välbefinnande 

 

Det finns två typer av välbefinnande, det psykologiska välbefinnandet som har sin grund i 

emotionella, kognitiva och motiverande aspekter och subjektvit välbefinnande bottnar sig i 

hedoniska perspektiv av livet där stävan är att uppnå ett glädjerikt och trivsamt liv i helhet. 

Det psykologiska välbefinnande innebär hur tillvida man känner att man är delaktig i livets 

utmaningar, men begrepp som personlig utveckling, självacceptans, självständighet samt 

positiv relation med andra tas även i beaktning (Chen, Jing, Hayes & Lee, 2012). Det 

subjektiva välbefinnande däremot kan definieras som en värdering av livet som innefattar 

tillfredsställese och balans mellan positiva och negativa affekter (Keyes, Shmotkin & Ryff, 

2002). Detta bottnar sig i en strävan av att uppnå ett önskvärt liv i helhet (Diener, 1984). Även 

om människor lever i en objektivt definierad värld så är det den subjektiva upplevelsen av 

världen som individen reagerar på och därför också ett relevant index för att kunna mäta 

människors livskvalitet (Keyes et al., 2002). Dock finns det en debatt kring huruvida dessa 

typer av välbefinnande är två konstruktioner eller två perspektiv av begreppet, det vill säga 

om begreppen kan ses som komplementära eller ej (Diener, 1984). Ena sidan påstår att det 

finns distinkta skillnader mellan begreppen, och att det snarare är två synsätt än 

kompletterbara förklaringar av välbefinnande (Keyes et al., 2002). Den andra sidan förklarar 

istället sambandet mellan perspektiven och menar att deras synsätt gör förklaringen av 

välbefinnande fullständig genom att inkludera både det psykologiska samt det subjektiva 

välbefinnande för att ge en helhetssyn över begreppet (Chen, et al. 2012; Kashdan, Biswas-

Diener, King, 2008).  

Det är av stor vikt att förstå prediktorer som påverkar subjektivt välbefinnande, det finns 

belägg för att den påverkas av inneboende faktorer såsom personlighet, copingstil och 

genetiska anlag (Stansfeld, Shipley, Head, Fuhrer & Kivimaki, 2013). Subjektivt 

välbefinnande innehar även komplexa förhållanden med relationer, arbete, fritid och 
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utbildning där överdrivna krav, bristande kontroll över arbetet, dåligt stöd från chefer och 

kollegor är alla relaterade till psykisk ohälsa (Stansfeld et al., 2013). 

Diener (2006) har skapat en mall för att förstå välbefinnandeskalan, där det beskrivs 

viktiga komponenter som kan påverka en individs välbefinnande. Ett är glädje som påverkas 

starkast av sociala relationer, något som visar sig genom höga skattningar i relation till nära 

och stödjande familj- och vänskapsrelationer. Ett annat är tillfredställelse med jobbet, vilket 

innebär att ett motiverande och meningsfullt arbete leder i regel alltid till ett starkt positivt 

välbefinnande (Diener, 2006). Dessa förklaringar till välbefinnande är sålunda relevanta till 

förståelsen av hur höga insatser, låg belöning samt överengagemang kan ha en påverkan på 

individens subjektiva välbefinnande. 

Anställningsformens påverkan på individens hälsa visade sig ha en effekt, då tillfälliga 

arbeten såsom vikariat, påverkar arbetstagarnas hälsa i en negativ riktning (Marklund, 2000). 

Det kan bero på en upplevelse av mindre säkerhet och hälsa på arbetsplatsen, vilket i sin tur, 

kan leda till en inre oro och stress för individen. Marklund (2000) menar att denna 

anställningsform innebär ofta höga krav, men med en låg egen påverkan på kraven som ställs.  

Herrero, Saldaña, Rodriguez och Ritzel (2012) förklarar sambandet mellan ökade nivåer av 

stress och hälsa samt prestation.  Stress kan i viss mån vara bra för individen, så tillvida det 

inte är överdrivet och allt för intensivt. Herrero et al. betonar vikten av att individen måste ha 

en förmåga att kunna anpassa sig till situationen, vilket är något som kan ses som en parallell 

förklaring till den här studiens begrepp, subjektivt välbefinnande, som efterliknas genom att 

den påverkar hälsan i den mån man har möjlighet att uppskatta och respektera sin 

livssituation. I Herrero et al.s studie ville man undersöka den yrkesrelaterade stressen i 

relation till könsskillnader. Resultatet visade att kvinnor har en högre sannolikhet att drabbas 

av yrkesrelaterad stress än män, vidare visade resultatet att skillnaden var mer signifikant hos 

kvinnor i äldre åldrar. 

För att individen ska må bra på sin arbetsplats är kontrollen över arbetsuppgifterna och 

arbetssituationen en viktig faktor. Kontrollen kan till och med anses som en förutsättning för 

hälsa och välbefinnande (Kelloway & Day, 2005). När en anställd utsätts för en hög 

arbetsbelastning i kombination med en avsaknad av kontroll innebär det ofta ett sämre 

välbefinnande hos individen (Day & Jreige, 2002).  Hur denna avsaknad av kontroll och 

inflytande påverkar individens välbefinnande görs det ingen skillnad mellan män och kvinnor, 

då båda könen påverkas i en negativ riktning (Björnberg, 1994).    

Vad gäller kön och familjesituation så har det visats att kvinnor tar i regel mer ansvar i 

hemmet än vad män gör, och lägger ner mer tid på barnen och det dagliga sysslorna 

(Björnberg, 1994).  Denna arbetsbelastning som tillkommer även hemma är ytterligare en 

faktor som kan påverka det subjektiva välbefinnandet. Det subjektiva välbefinnandet påverkar 

livet i sin helhet, vilket betyder att det även kan påverka individen på arbetsplatsen.   

 

 

Syfte & hypoteser 

 

Syftet med studien är att komplettera tidigare forskning med att undersöka hur en obalans 

återfinns mellan hög insats/ låg belöning och överengagemang relaterat till en individs 

subjektiva välbefinnande ute på arbetsplatsen. Tidigare forskning har endast studerat 

faktorerna hög insats/ låg belöning samt överengagemang separat. Denna studie avser att 

undersöka till vilken grad en individ skattar sitt välbefinnande lägre om personen dessutom 

påvisar en upplevelse av hög insats/ låg belöning och höga nivåer av överengagemang. 

Studien avser också att mäta hur ERI-modellens faktorer skattas av de anställda i relation till 

olika anställningsformer samt kön.  
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H1: Individer med ett vikariat skattar högre insats/ lägre belöning än de som har en fast 

anställning.  

H2: Individer med en lägre befattning inom företaget skattar högre insatser/ lägre belöning, än 

individer med en hög befattning. 

H3: Individer med fast anställning skattar högre överengagemang, jämfört med individer med 

ett vikariat.  

H4: Individer som rapporterar en hög insats/ låg belöning och högt överengagemang har ett 

sämre subjektivt välbefinnande, jämfört med individer som rapporterar en låg insats/ låg 

belöning och ett lågt överengagemang.  

H5: Kvinnor skattar högre överengagemang än män. 

 

 

Metod 

 

 

Deltagare 
 

Föreliggande studie baseras på ett bekvämlighetsurval, det vill säga att forskarna har valt 

individer som lätt finns tillgängliga för undersökningen.  Forskarna kontaktade 13 företag, 

varpå 5 valde att tacka nej till att delta i undersökningen. Av de företag som tackade ja till att 

delta i undersökningen var det sammanlagt 750 personer som tillfrågades och fick tillgång till 

enkäten, alla anställda inom handels i Mellansverige. Av dessa valde 156 personer att delta, 

vara av 97 var kvinnor. Deltagarnas ålder varierande mellan 18 år och 63 år (M = 34.51; SD = 

11.86).  Det externa bortfallet var 594 personer, vilket gav en svarsfrekvens på 21 %. Bland 

samtliga deltagare var chefer, avdelningsansvariga, kassapersonal, golv/service personal och 

kontors/administrativ personal inkluderade. Inget internt bortfall förekom i undersökningen då 

alla enkäter var fullständigt besvarade.     

 

 

Material 
 

Enkäten innehöll 26 frågor. I den första delen besvarades bakgrundsinformation såsom kön, 

ålder, men också faktorer som kan tänkas vara relevanta för resultatet, så som 

familjesituation, anställningsform och befattning.  

Familjesituation. Familjesituation var indelad i fyra kategorier: förhållande utan barn, 

förhållande med barn, singel utan barn och singel med barn. Familjesituation blev indelad i en 

dikotomi i avseende på med respektive utan barn. Kategorivariabeln familjesituation kodades 

om, där 0 stod för ”utan barn” och 1 stod för ”med barn”. 

Anställningsform. Anställningsform var indelad i två kategorier: fastanställning/tillsvidare 

och vikariat. Kategorivariabeln kodades till 0 som innebar ”vikariat”, och 1 var 

”fastanställning/tillsvidare”.  

Arbetsbefattning. Då det på förhand var svårt för författarna att veta vilka befattningar 

deltagarna skulle kunna tänkas ha, lämnades en tom rad där respondenterna själva fick fylla i 

sin befattning. För att få en objektiv bedömning av vilken kategori de öppna svaren tillhörde, 

kategoriserade varsin författare, oberoende av varandra, till kategorier chefsbefattning, 

kassapersonal, golvpersonal, ansvarig och kontorsarbete. Detta resulterade i att 93 % av 
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svaren klassificerades på samma sätt. Vidare skapades en dikotomi av kategorivariabeln 

arbetsbefattning, där 0 innebar ”lägre befattning” och 1 innebar ”högre befattning”. 

 

Tabell 1 

Uppgifter om befattning, deltagarantal, könsfördelning och anställningsform från 

enkätundersökningen 

 

Hög insats/ låg belöning. För att mäta hög insats/ låg belöning och överengagemang 

användes ERI-Questionnaires - Users Guide (Siegrsist & Montano, 2013). Då enkäten endast 

hittades i engelsk version genomfördes en back translation. Efter att forskarna själva gjort en 

översättning från engelska till svenska av enkäten skickades den till en person med engelska 

som modersmål för att ännu en gång får den översatt till svenska. Därefter jämfördes 

forskarnas översättning med den översättning som personen med engelska som modersmål 

hade gjort. Resultatet blev att forskarna ändrade två ord i enkäten. Den korta enkätversionen 

kom till bruk i denna studie då den ger en förklaring ur ett större sammanhang. Den ger en 

mer allmän förklaring av den eventuella obalansen som kan uppkomma hos individer ute på 

arbetsplatsen. Hög insats/ låg belöning mättes med 10 påståenden. Svarsalternativen varierade 

mellan en fyragradig Likertssakala från 1 (instämmer inte alls) till 4 (instämmer helt). 

Exempel på påståenden var: ”Jag är under ständig tidspress på grund av en hård 

arbetsbelastning”, ”Mina befordringsmöjligheter inom jobbet är dåliga” och ”Under de 

senaste åren har mitt arbete blivit mer och mer krävande”. En hög skattning på påståendena 

innebar en högre nivå av hög insats/ låg belöning.  

Överengagemang. Individens överengagemang mättes genom sex påståenden från ERI-

modellen (för detaljer se ovan). Påståendena skattades utifrån en fyragradig Likertsskala från 

1 (instämmer inte alls) till 4 (instämmer helt). Exempel på påståenden var ”Människor i min 

närhet säger att jag offrar för mycket för mitt jobb” och ” När jag kommer hem kan jag lätt 

slappna av och släppa arbetet”. En hög skattning speglade en hög grad av överengagemang. 

Välbefinnande. Välbefinnande mättes med Satisfaction With Life Scale (SWLS; Diener, 

Emmons, Larsen & Griffin, 1985). Skalan består av fem påståenden som skattas utifrån en 

sjugradig Likertsskala från 1 (instämmer inte alls) till 7 (instämmer helt). Exempel på 

påståenden är ”Jag är tillfreds med mitt liv” och ” Om jag kunde leva om mitt liv skulle jag 

knappt ändra på någonting”. Ett högt värde innebär en högre upplevelse av subjektivt 

välbefinnande. 

 

 

Procedur  
 

Ett missivbrev innehållande en kort presentation av författarna samt studiens syfte 

formulerades. I missivbrevet framgick även att studien genomförts utifrån Vetenskapsrådets 

etiska riktlinjer (2002). Deltagarna informerades om att resultaten behandlas anonymt, vilket 

Befattning Antal 

deltagare 

Könsfördelning  

  Kvinnor             Män 

Anställningsform  

 Fast anställning       vikariat 

Chefsbefattning 21 9 % 20 %   

Kassapersonal 19 11 % 14 %   

Golvpersonal 89 62 % 49 %   

Ansvarig 22 14 % 14 %   

Kontor 5 3 % 3 %   

Total 156 100 % 100 %     90 %      10 % 
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innebär att utomstående inte skulle kunna identifiera deltagarna. Fortsättningsvis beskrevs 

deltagarnas rätt till att frivilligt delta och möjligheten att när som helst avbryta deltagandet i 

undersökningen om så önskas. Vidare, tydliggjordes att insamlat material endast kommer 

användas i forskningsändamål enligt nyttjandekravet. Efter utformandet av missivbrevet och 

enkäten kontaktades 13 medelstora företag i Mellansverige inom handels, för att undersöka 

deras intresse för medverkan. Anledningen till att dessa företag kontaktades berodde på att 

företagen har en blandning av olika anställningsformer, men också på grund av relativt stor 

arbetsstyrka, vilket skulle förhoppningsvis leda till ett stort deltagarantal. Valet av företag 

grundade sig också i viljan att undersöka liknande företag för att nå en specifik bransch. 

Genom telefon- och mailkontakt samt personligt möte, bestämdes tid och plats för utdelning 

av enkäten. Vid mötena med de ansvariga presenterades noga vårt syfte med enkäten och att 

de gärna fick ta del av det slutgiltiga resultatet. Efter att ha träffat butikscheferna (och i vissa 

fall HR-ansvarig) bestämdes att bästa tillvägagångssätt var att placera enkäterna i 

personalrummen ute på arbetsplatserna. I vissa fall blev arbetstagarna informerade av 

respektive ansvarig om vikten av att besvara enkäterna, medan andra endast ville placera ut 

enkäterna utan vidare information. Deltagarna erbjöds ingen kompensation för att delta i 

studien. Enkäterna fick ligga kvar i cirka en till en och en halv vecka innan de hämtades in för 

databerarbeting. Efter insamlande av enkäterna så fördes datan in i SPSS (Statistical Package 

for Social Sciences 20). 

 

 

Resultat 
 

För att besvara hypotes 1, 2, 3, och 5 har författarna använt sig av Pearsons 

korrelationskoefficienter för att undersöka sambanden mellan olika variabler. Hypotes 4 

besvarades genom en simultan multipel regressionsanalys. Regressionen genomfördes för att 

utforska hur stor del av variansen i beroende variabeln (subjektivt välbefinnandet) som kan 

förklaras av de oberoende variablerna (höga insatser/låg belöning och överengagemang). 

Medelvärden och standardavvikelser för studiens variabler presenteras i Tabell 2. 

 

Tabell 2 

Medelvärde och standardavvikelse för variablerna i studien (n = 156) 

Variabler   M  SD  

Välbefinnande   4.86  1.29  

Överengagemang   2.01  .60  

Hög insats/ låg belöning   2.80  .47  

 

Svar på hypotes 1: Individer med ett vikariat skattar högre insats/ lägre belöning än de 

som har en fast anställning. Tabell 3 visar en negativ korrelation mellan anställningsform och 

höga insatser/ låga belöningar r (n = 156) = -.291, p < .01, något som innebär att de 

respondenter som hade ett vikariat skattade högre nivåer av hög insats/ låg belöning. 

Hypotesen kan därför ses som bekräftad.  

Svar på hypotes 2: Individer med en lägre befattning inom företaget skattar högre insatser/ 

lägre belöning, än individer med en hög befattning, än individer med en hög befattning. Från 

Tabell 3 framgår en negativ korrelation mellan befattning och höga insatser låg belöning r  = -

.353, vilket innebär att de som har en lägre befattning skattar högre nivåer av höga insatser/låg 

belöning. Hypotesen kan därför ses som bekräftad.  
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Svar på hypotes 3: Individer med fast anställning skattar högre överengagemang, jämfört 

med individer med ett vikariat. Det fanns en negativ korrelation mellan anställningsform och 

överengagemang r = -.160. Detta innebär att respondenter som hade en fast anställning inte 

upplevde högre överengagemang. Hypotesen bekräftades inte. 

Svar på hypotes 5: Kvinnor skattar högre överengagemang än män. Det fanns inte en 

signifikant skillnad mellan män och kvinnor i avseende på män och kvinnor i avseende på 

överengagemang r = .024. Hypotesen bekräftades inte. 

Tabell 3 visar en positiv korrelation mellan överengagemang och välbefinnande r = .217, p 

< .01, vilket innebär att ju mer överengagemang respondenterna skattade desto högre 

subjektivt välbefinnande återfanns. Det fanns även en positiv korrelation mellan 

familjesituation och välbefinnande r (156) = .238, p < .01, det visade sig genom att de 

respondenter som hade barn skattade sitt välbefinnande högre.   

 

 

Tabell 3 

Pearsons korrelationskoefficienter för variablerna i studien. Cronbach’s alpha i diagonalen 

(n = 156) 

 

Eftersom en tidigare regressionsanalys visade icke-signifikanta resultat, ledde det till en 

omvärdering kring tänkbara problem med analysen. Författarna valde därför att dikotomisera 

variablerna familjesituation och befattning. Familjesituation delades in i dikotomi utifrån om 

individen hade barn eller ej (0 ”utan barn” och 1 ”med barn”). Befattning delades in i om 

individen hade en högre eller lägre befattning.  Inom befattning blev kategorierna omkodade 

till högre samt lägre befattning, där chefsbefattning, ansvarig samt kontor kategoriserades in i 

högre befattning. Golvpersonal och kassapersonal blev kategoriserade in i lägre befattning. 

Regressionsanalysen i Tabell 4 visar hur de oberoende variablerna, höga insatser/ låg 

belöning, överengagemang, familjesituation, befattning och anställningsform, förklarar 

variationen i den beroende variabeln, subjektivt  välbefinnande. 

 

Variabler 1 2 3 4 5 6  

1. Välbefinnande .89       

2. Överengagemang .217** .70      

3. Hög insats/ låg belöning .128 .104* .60     

4. Kön  -.058 .024 .047 -    

5. Familjesituation .238** .659** .082 .057 -   

6. Anställningsform .010  -.160*  -.291** .118    -.079 -  

7. Befattning  -.146  -.118  -.353**  -.110    -.172* .060  

Not. * p < .05, ** p < .01 

Familjesituation kodades utifrån 0 ”utan barn” samt 1 ”med barn” 

Anställningsform kodades utifrån 0 ”vikariat” samt 1 ”fast anställning” 

Befattning kodades utifrån 0 ”lägre befattning” samt 1 ”högre befattning” 
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Resultatet visade att överengagemang och familjesituation var signifikanta prediktorer av 

subjektivt välbefinnande Hypotes 4: Individer som rapporterar en hög insats/ låg belöning 

och högt överengagemang har ett sämre subjektivt välbefinnande, jämfört med individer som 

rapporterar en låg insats/ låg belöning och ett lågt överengagemang, kan utifrån Tabell 4 

påvisa att överengagemang var en signifikant prediktor hos den beroende variabeln, subjektivt 

välbefinnande. Däremot var hög insats/ låg belöning en icke-signifikant prediktor. Då ena 

predikorn inte var signifikant mättes inte interaktionseffekten mellan dessa. Hypotesen blev 

därför inte bekräftad. 

 

 

Diskussion 
 

Studiens syfte var att, genom en enkätstudie ute på arbetsplatser, undersöka en obalans mellan 

hög insats/ låg belöning och en hög nivå av överengagemang påverkar individens subjektiva 

välbefinnande. Syftet var också att undersöka relationerna mellan familjesituation, kön, ålder, 

befattning, och anställningsform, samt studera hur dessa är relaterade till individens 

subjektiva välbefinnande.  

Resultatet visade att individer med ett vikariat skattar högre insatser/ lägre belöningar än 

de som har en fast anställning. Vidare visade resultatet att individer med en lägre befattning 

skattar högre insatser/ lägre belöningar än de som hade en högre befattning. Däremot 

återfanns inget signifikant resultat i avseende på att individer med fastanställning skattar 

högre överengagemang än de som hade ett vikariat. Det återfanns heller inget signifikant 

resultat i avseende på att individer som rapporterar högre insatser/ lägre belöningar och högre 

överengagemang har ett sämre subjektivt välbefinnande. Slutligen framkom det att det inte 

fanns något signifikant resultat i att kvinnor skulle uppleva ett högre överengagemang än 

män. 

Hypotes 1 Individer med ett vikariat skattar högre insats/ lägre belöning än de som har en 

fast anställning bekräftades. Detta resultat går att återkoppla till Marklund (2000) som 

 

Tabell 4 

Regressionsanalyser av de oberoende variablerna i studien med subjektivt välbefinnande som 

beroende variabel (n = 156) 

      

  β   

Höga insatser/låg belöning   .11   

Överengagemang  -.25    

Familjesituation   .22   

Befattning 

Anställningsform 

F 

df 

Adj R
2
 

   

 

4.724 

5, 150 

.11 

-.11 

 .03 

 

 

   

Not. *p < .05 **p < .01 
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beskriver att en individ med vikariat upplever ofta stress och oro som resulterar att individen 

belastas med höga krav utan att själv ha någon kontroll över dessa. Att individer med ett 

vikariat skattade högre nivåer av hög insats/ låg belöning kan bero på att de inte har samma 

säkerhet på arbetet. De kan lätt bli utbytta då de inte är garanterade fortsatt anställning efter 

vikariatets slut. Detta kan återkopplas med låg belöning, då de inte får samma säkerhet som en 

fastanställd. Osäkerheten bygger i sin tur upp högre nivåer av insatser för att bevisa sin 

betydelse på arbetsplatsen, för att på så sätt eventuellt kunna garanteras en vidare anställning.  

Hypotes 2 Individer med en lägre befattning inom företaget skattar högre insatser/ lägre 

belöning, än individer med en hög befattning bekräftades. Att de som har en lägre befattning 

skattar högre nivåer av höga insatser/ låg belöning kan förstås bland annat genom att de med 

lägre befattning har en överordnad över sig. Detta innebär att någon annan tar viktiga beslut 

över individen, och känslan av belöningar kan minskas då beordringarna ofta är tvingade 

gentemot den underordade utan vidare belöning. Detta kan exempelvis visa sig genom 

tidsramar eller budgetar som måste hållas. Att ständigt ha den pressen över sig, för att sedan 

inte få belöning för det resulterar i en upplevelse av höga insatser i relation till låg belöning. 

En ytterligare aspekt som kan tas i beaktning är att chefer ofta har mer flexibelitet gällande 

sina arbetstider.  De kan därmed tänkas ha lättare att styra genomförandet av sina 

arbetsuppgifter utifrån den tillgängliga tiden och förmågan så att det leder till ett avslut, vilket 

innebär bättre möjlighet till belöning. En underordnad har däremot mer krav på sig som ska 

göras oavsett tidsram eller förmåga. Självklart drabbas både individer med hög samt lägre 

befattning av press, men att själv kunna styra takten är betydelsefullt. Med andra ord, chefen 

har lättare att disponera sin tid än de som är anställda på golvet. Att ha möjligheten att få 

disponera sin arbetstid skapar en känsla av frihet, som mynnar ut i en upplevelse av att bli 

belönad för sina arbetsprestationer. 

Hypotes 3 Individer med fast anställning skattar högre överengagemang, jämfört med 

individer med ett vikariat bekräftades inte. Det finns flera intressanta perspektiv på varför de 

individer som hade en fastanställning upplevde ett lägre överengagemang. Resultatet kan ha 

sin grund i att de fastanställda känner en trygghet i sin anställning och sålunda upplever att de 

inte behöver göra med än vad som förväntas av dem. Det höga överengagemanget i relation 

till ett vikariat beror på att anställningen enbart är tillfällig, något som innebär att de som är 

vikarier gör mer än vad som förväntas av dem för att få en fastanställning. Detta går att 

koppla till begreppet grupptillhörighet som är ett av de självreglerande behoven, då en individ 

vill vara en del av en större sammansättning (Siegris, Siegrist & Weber, 1986, enligt Vegchel 

et al., 2004).   

Hypotes 4 Individer som rapporterar en hög insats/ låg belöning och högt 

överengagemang har ett sämre subjektivt välbefinnande, jämfört med individer som 

rapporterar en låg insats/ låg belöning och ett lågt överengagemang bekräftades inte. 

Överengagemang och höga insatser/ låg belöning var icke-signifikanta tillsammans i 

förklarandet av variationen i subjektivt välbefinnande. Överengagemang var en signifikant 

prediktor till det subjektiva välbefinnandet, vilket innebär att individer som skattar ett lågt 

överengagemang har skattat sitt subjektiva välbefinnande högre. En alternativ förklaring till 

det resultatet kan vara att individerna som har lägre nivåer av överengagemang inte tar på sig 

mer arbete än vad som behövs. Utan ett överengagemang så minskas den ofrivilliga 

arbetsbelastningen på individen, och man har lättare att respektera sitt privatliv och vårda det 

man mår bra av. Höga insatser/ låg belöning visade sig inte vara en signifikant predikor av 

välbefinnande, något som kan förklaras utifrån ovanstående resonemang. Då höga insatser/ 

låg belöning är kopplade till arbetslivet kan det vara så att det inte påverkar det subjektiva 

välbefinnandet i samma utstäckning.  

Vidare visade resultatet att familjesituation (med eller utan barn) var relaterade till 

subjektivt välbefinnande, något som visar att de respondenter som hade barn skattade sitt 



13 
 

 
 

subjektiva välbefinnande högre. Det är svårt att dra kopplingar mellan ERI-modellens faktorer 

i relation till subjektivt välbefinnande, speciellt när familjesituation förklarar mer än vad 

modellens faktorer gör tillsammans. Kopplingen mellan det subjektiva välbefinnandet och 

familjesituation kan ha sin grund i individens uppfattning av sina familjerelationer, där 

uppfattningen ses som individens egna upplevelser av sin familjesituation (Diener, 1984). Det 

vill säga en individ som har en ofrivillig barnlöshet får ett sämre subjektivt välbefinnande, till 

skillnad från en individ som aktivt valt att inte skaffa barn. Det skulle därför vara att föredra 

att använda en annan skattning av välbefinnande, exempelvis arbetsrelaterat välbefinnande. 

Hypotes 5 Kvinnor skattar högre överengagemang än män bekräftades inte. Detta kan 

förstås som att det inte finns någon skillnad mellan män och kvinnor med avseende på graden 

av överengagemang. En annan förklaring kunde vara ojämna grupper: Eftersom det var fler 

kvinnor än män som deltog kan det ha påverkat utfallet i analysen. Ett önskvärt scenario hade 

därför varit om det var en jämnare könsfördelning, för att dra mer tillförlitliga slutsatser 

mellan grupperna 

 

 

Styrkor och svagheter 
 

Det kan tyckas vara förvånande att hög insats/ låg belöning och överengagemang inte hade 

starkare koppling till subjektivt välbefinnande.  

I denna studie kan skattningen av subjektivt välbefinnandet vara en kombination mellan 

privatliv och arbetet. Det kan vara så att deltagarna skattade sitt välbefinnande helt oberoende 

av hur höga insatser/ låg belöning eller överengagemang på arbetet påverkar dem. Detta gör 

det svårt att dra pålitliga slutsatser gällande om välbefinnandet verkligen försämras genom 

ERI-modellens komponenter. Att ha barn var en signifikant prediktor av subjektivt 

välbefinnande, medan höga insatser/ låg belöning inte var det. Detta kan diskuteras vidare 

genom en ökad förståelse för familjesituationens betydelse på det subjektiva välbefinnandet. 

Hade enkäten istället varit mer specificerad och hänvisat respondenterna till att relatera det 

subjektiva välbefinnandet till arbetet kanske resultatet hade blivit ett annat. I Vegchel et. al 

(2004) förklaras jobbrelaterat välmående för att lokalisera yrkeshälsan, vilket vid en närmare 

eftertanke kan ses som ett bättre alternativ för att få en mer pålitlig bild av deltagarens 

välmående. En faktor som kan ha påverkat skattningen av det subjektiva välbefinnandet är 

dessutom att flera som besvarade enkäterna satt runt ett bord samtidigt, och hade därför 

möjlighet att se de andras svar. Detta kan ha påverkat skattningarna som deltagarna gjorde till 

den grad att de svarade på ett socialt önskvärt sätt, eftersom det förmodligen upplevs 

besvärligt att sätta låga poäng på sitt välbefinnande. Ett annat problem som var mer av etisk 

karaktär är att när författarna delade ut enkäterna på vissa företag fanns chefer närvarande. 

Detta kan ha medfört att de anställda kände påtryckning från chefen att delta då detta var 

deras önskan, men det kan även ha påverkat hur de anställda valde att skatta påståendena.  

Svagheter med det instrument som använts i föreliggande studie är att en del av 

påståendena innehöll negationer, och det finns då en risk att enkätens utformning kan ha haft 

en påverkan på hur respondenterna skattade påståendena. I enkäten som skickades ut till 

företagen bestod första delen av påstående av hög insats/ låg belöning och överengagemang 

och sista delen bestod av påståenden som berör det subjektiva välbefinnandet. Om 

påståendena angående det subjektiva välbefinnandet hade presenterats i det första avsnittet i 

enkäten, kan det haft en påverkan på hur respondenterna skattar resterande påståendena. Om 

hälften av enkäterna haft en annan frågeordning, skulle en eventuell ordningseffekt minskats.  

För att i så stor utsträckning som möjligt undvika problem kring reliabilitet, valdes det 

redan etablerade skalor som använts i tidigare forskningssammanhang.  Översättningen av 

skalorna gav relativt låga reliablitetsvärden, men dessa kan ändå antas vara acceptabla. 
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Ett hot mot validiteten i denna studie var det höga externa bortfallet. Fler deltagare i 

undersökningen hade gett en större tyngd i resultatet och möjliggjort ett mer representativt 

urval. Anledningen till den låga svarsfrekvensen kan ha berott på att enkäterna delades ut i 

fikarummen och ansågs besvaras under de anställdas raster. Detta kan ha medfört en 

upplevels från de anställda att förlora dyrbar ”ledig” tid från rasten, alternativt att de är 

stressade och vill försöka koppla av. Om deltagare skulle ha kunnat fylla i enkäten under 

själva arbetstiden skulle det förmodligen ökat deltagandet. Vid planeringen av enkäten valde 

författarna en kortare version för att just förebygga att de anställda skulle uppleva att enkäten 

var tids- och energikrävande. Vid en närmare eftertanke hade det kanske gett en större effekt 

om författarna erbjudit deltagarna någon form av kompensation. Det låga deltagandet kan 

också ha sin grund i att enkätens påståenden, innehållande det subjektiva välbefinnandet och 

hur individen upplever och mår på sin arbetsplats, kan upplevas var ett känsligt och privat 

ämne. Det som skedde var att många enkäter som delades ut till de anställda inte lämnades in 

omgående då det inte fanns tid och möjlighet just då att besvara den. De respondenterna som 

inte lämnade in enkäterna omgående fick vid ett senare tillfälle lämna den till sin chef. Det 

som kan tänkas bli ett problem är att respondenten glömmer att besvara enkäten, men också 

att det uppfattas som känsligt att lämna över enkäten till sin chef.  

På grund av lågt deltagande kan resultatet ej generaliseras, men det kan dock ge en 

fingervisning om hur hög insats/ låg belöning och överengagemang påverkar de anställdas 

välbefinnande inom handels. Hade studien genomförts på flera olika populationer och fått 

högre svarsfrekvens så skulle resultatet bli mer generaliserbart på ett större område.  

ERI-modellen kan i första anblick verka ge ett negativt utfall på så sätt att den är inriktad 

på att mäta en osund obalans hos individen. Syftet med den här studien är dock att vinkla den 

osunda obalansen till en ökad förståelse för obalansens relation till subjektivt välbefinnande 

hos individen, och på så sätt öka motivationen och glädjen i arbetet. 

 

 

Framtida forskning 
 

En fortsättning på studien skulle använda andra mått på välmående, exempelvis kan ERI-

modellens variabler följas upp med hälsokontroller eller salivprov. Framtida studier borde 

fokusera på ett större antal variabler i tänkbara förklaringen till en obalans mellan höga 

insatser/låg belöning samt överengagemang ute på arbetsplatser. Exempelvis graden av 

psykisk eller fysisk påfrestning, där även skiftarbete kan vara en variabel. För att få ett mer 

generaliserbart resultat kan framtida forskning inom ämnet göras på andra populationer än 

handels. Detta dels genom att vända sig till yrkesgrupper som har mer fysiskt krävande 

arbetsuppgifter, men också till yrken som bedrivs mer stillasittande. Genom att få en jämnare 

köns- och åldersfördelning samt större urval skulle mer pålitliga slutsatser om demografiska 

variabler kunna dras.  
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