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Abstract 

The technological advancements and digitalization of work has transformed how 

information is created, processed, stored and communicated. The integration of information 

technology (IT) has created new working conditions. Employees need to handle expectations 

of being accessible outside of work, responding to messages 

and learning new technology. The purpose of this study was to use the Job Demands-

Resources Model to examine which IT specific working conditions hinder (IT hindrance 

demands) or foster (IT support and IT challenge demands) engagement. The study was 

conducted as an electronic survey with a convenience sample of 123 Scanian municipality 

employees. The working conditions were measured using the ICT Support Scale and ICT 

Demands Scale translated into Swedish. Engagement was measured using the Swedish 

version of Utrecht Work Engagement Scale (UWES-9). The results showed a positive 

relationship between IT support and engagement but no relationship between IT demands and 

engagement. One IT challenge demand, learning expectations, and two IT hindrance 

demands, lack of control over IT and poor communication, were identified. The results 

indicated that the Job Demands-Resources Model was useful in an IT specific context and is 

suitable for further research on the relationship between IT and engagement. 

 

Keywords: Job Demands-Resources-model, Utrecht Work Engagement Scale, engagement, 

information technology, IT demands, IT support, challenge and hindrance demands 
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Sammanfattning 

Den teknologiska utvecklingen och digitaliseringen av arbetslivet påverkar hur 

information kan skapas, bearbetas, lagras och kommuniceras. Integreringen av 

informationsteknologi (IT) i arbetet förändrar förutsättningarna för utförandet av 

arbetsuppgifter och skapar nya arbetsförhållanden förknippade med IT-användning. Anställda 

kan behöva förhålla sig till att vara tillgängliga utanför arbetet, förväntas ge respons och lära 

sig ny teknologi. Studiens syfte var att utifrån Job Demands-Resources-modellen undersöka 

vilka IT-specifika arbetsförhållanden som förhindrar (hindrande IT-krav) eller främjar (IT-

stöd och utmanande IT-krav) upplevelsen av engagemang i arbetet. Respondenterna utgjordes 

av ett bekvämlighetsurval bestående av 123 skånska kommunanställda. Undersökningen 

bestod av en elektronisk enkät som utgjordes av tre instrument. De IT-specifika 

arbetsförhållandena mättes med skalorna ICT Support scale och ICT Demands scale, som 

översattes till svenska. Engagemang mättes med den svenska versionen av Utrecht Work 

Engagement Scale (UWES-9). Resultaten visade en positiv relation mellan IT-stöd och 

engagemang men ingen relation mellan IT-krav och engagemang. Ett utmanande IT-krav, 

krav på att lära sig ny teknologi, och två hindrande IT-krav, avsaknad av kontroll över IT och 

bristfällig kommunikation, identifierades. Resultaten indikerade att Job Demands-Resources-

modellen var applicerbar i en IT-specifik kontext och är lämplig för vidare forskning om 

relationen mellan IT och engagemang. 

 

Nyckelord: Job Demands-Resources-modellen, Utrecht Work Engagement Scale, 

engagemang, informationsteknologi, IT-krav, IT-stöd, utmanande och hindrande arbetskrav 
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Introduktion 

Under de senaste decennierna har arbetslivet genomgått stora förändringar. Den 

teknologiska utvecklingen och digitaliseringen har förändrat förutsättningarna för såväl 

organisationer som arbetstagare (Näswall, Hellgren & Sverke, 2008). Digitalisering handlar 

om att information omvandlas från analog till digital form, med följderna att samhället i stort 

förändras (Digitaliseringskommissionen, 2014). Digitalisering kan beskrivas som en 

samhällsomvälvande process som innebär att branscher förändras i grunden, att 

organisationer kan kommunicera och utbyta information på helt nya sätt och att 

förändringsobenägna verksamheter marginaliseras eller slås ut (Arbetsmiljöverket, 2015). 

Integreringen av informations- och kommunikationsteknologi (IT) i arbetsprocesser i nära 

nog alla branscher innebär förändrade arbetsförhållanden (Arbetsmiljöverket, 2015). Den 

digitala tekniken har förändrat hur information kan skapas, bearbetas, lagras och 

kommuniceras, vilket enligt Arbetsmiljöverket (2015) har inneburit en revolution inom 

många yrken. Som en följd av digitaliseringen har digital teknik ersatt tunga, enformiga och 

farliga arbetsuppgifter, och sättet på vilket arbetet utförs förändrats (Arbetsmiljöverket, 

2015). Arbetsmiljöverket (2015) lyfter till exempel upp arbetet på bank, som gått från att 

beröra transaktionshantering till att istället handla om att ge kunderna personlig ekonomisk 

rådgivning. Ytterligare ett exempel från samma rapport är vård och omsorg där många 

yrkesgrupper (läkare, sjuksköterskor, hemtjänstpersonal m.fl.) använder digitala system för 

journalhantering och annan dokumentation. 

Enligt Arbetsmiljöverket (2015) kan digitaliseringen av arbetslivet och samhället 

innebära flera positiva förändringar för arbetssätt, arbetsmiljö och produktivitet. Avseende 

arbetssätt kan anställda, enligt Ten Brummelhuis, Bakker, Hetland och Keulemans (2012), i 

större utsträckning kan bestämma tid (schemamässig flexibilitet), plats (pendlingsmöjligheter, 

distansarbete) och med hjälp av vilka medier (smartphones, e-post, videokonferens) arbetet 

utförs. 

Arbetsmiljöverket (2015) konstaterar att digitaliseringen av arbetet får konsekvenser 

för den fysiska, psykosociala och kognitiva arbetsmiljön. Den fysiska arbetsmiljön förändras 

av förekomsten av maskiner som exempelvis datorer och smartphones. Teknologin ställer 

även kognitiva krav på användaren, till exempel perception, uppmärksamhet och minne. En 

stor arbetsmängd, olämpligt utformade IT-system och bristande stöd till datoranvändare kan 

enligt Arbetsmiljöverket (2015) leda till stressrelaterade besvär. Förekomsten av höga 

arbetskrav utan möjlighet till återhämtning kan leda till psykologiska och somatiska 
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symptom, exempelvis irritation, trötthet, sömnsvårigheter, muskelspänning eller magont 

(Arbetsmiljöverket, 2015). 

Flera begrepp har utvecklats för att beskriva psykologiska problem som är specifikt 

relaterade till användning av teknologi. Ett exempel är termen teknostress (Brod, 1988), ett 

“sjukdomstillstånd som blir följden när den ömtåliga jämvikten mellan människor och datorer 

rubbas” (s. 13). Ett annat är teknologiutlöst spänning (technostrain) som uppstår när individen 

upplever kombinationen av höga nivåer av ångest, utmattning, skepsis och bristande 

självkänsla vid användning av IT (Salanova, Llorens & Cifre, 2013). Teknologiberoende, ett 

begrepp som kommer från forskningsfältet om arbetsnarkomani (workaholism), beskrivs som 

ett okontrollerbart, tvångsmässigt användande av IT (Salanova et al, 2013). Datorrelaterad 

ångest (computer anxiety) är rädslan att trycka på fel knapp och förlora information, göra ett 

misstag, eller upplevelsen av datorer som avskräckande (Ragu-Nathan, Tarafdar, Ragu-

Nathan & Tu, 2008). Denna mångfald av begrepp som kopplar olika slags stressrelaterade 

symptom till teknologi visar på något av forskningens hittills relativt ensidiga förhållningssätt 

vid studier av IT. 

Arbetsmiljöverket (2015) anser att den potentiella nyttan med digitaliseringen är stor, 

genom att den som tidigare nämnts kan möjliggöra nya arbetssätt, förbättra arbetsmiljö och 

ökad produktivitet, men att denna nytta sällan uppnås. Vidare finns onödiga problem som kan 

undvikas eller minimeras (Arbetsmiljöverket, 2015). Arbetsmiljöverket (2015) anser dock att 

det finns kunskapsluckor om den digitala arbetsmiljön eftersom stora delar av forskningen på 

området antingen är gammal eller har ett begränsat fokus. 

De teknologiska förändringarna av arbetet är snabba och ofrånkomliga 

(Arbetsmiljöverket, 2015) och dessa förändringar behöver hanteras snarare än undvikas. 

Arbetsbelastning, kontroll över arbetet, uppgraderad teknologi, socialt stöd och andra 

arbetsförhållanden kan enligt Job Demands-Resources-modellen (JD-R-modellen) relateras 

dels till utbrändhet, dels till engagemang (Bakker, Demerouti & Sanz-Vergel, 2014). Denna 

undersökning kommer att undersöka utifrån JD-R-modellen vilka IT-specifika 

arbetsförhållanden som förhindrar respektive främjar upplevelsen av engagemang i arbetet. 

Efter en beskrivning av JD-R-modellen följer en redogörelse för hur just denna 

modell lämpligen kan appliceras för att undersöka arbetsförhållanden vid IT-användning, 

varefter resonemanget bakom studiens hypoteser kommer att klargöras. Begreppet 

engagemang kommer sedan att diskuteras för att ytterligare belysa den teoretiska bakgrunden 

till studien.  
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Arbetsförhållanden som arbetskrav och arbetsresurser 

Fysiska, psykologiska, sociala och organisationsrelaterade aspekter av arbetet kan, 

enligt Demerouti, Bakker, Nachreiner och Schaufeli (2001), delas upp i två övergripande 

kategorier, arbetskrav och arbetsresurser. Enligt JD-R-modellen är dessa kategorier relaterade 

till två underliggande psykologiska processer, en hälsorelaterad process och en motiverande 

process, som beskriver relationen mellan arbetsförhållanden och utbrändhet respektive 

engagemang (Bakker et al., 2014). Nedan följer en beskrivning av den motiverande processen 

och därefter den hälsorelaterade processen. 

Arbetsresurser och den motiverande processen 

Arbetsresurser är, enligt Bakker och Demerouti (2007), de aspekter av arbetet som (1) 

underlättar för den anställde att uppnå arbetsmål, (2) gör arbetskraven och de associerade 

fysiologiska och psykologiska följderna hanterbara, eller (3) som stimulerar personlig 

utveckling och lärande. Forskarnas exempel innefattar bland annat autonomi, feedback på 

prestation, stöd från kollegor, variation i arbetsuppgifter och karriärmöjligheter. Enligt JD-R-

modellen är aspekter som kontroll över arbetet, socialt stöd och variation i arbetsuppgifter 

relaterade till främjad hälsa och produktivitet för arbetstagaren genom att dessa aspekter 

stödjer individen i genomförandet av arbetet, minskar tyngden av arbetskrav och främjar 

personlig utveckling (Bakker & Demerouti, 2007). 

Enligt JD-R-modellen är arbetsresurser knutna till den motiverande processen (se t.ex. 

Bakker et al., 2010; Lewig, Xanthopoulou, Bakker, Dollard & Metzer, 2007; Schaufeli, 

Bakker & Van Rhenen, 2009). Arbetsresurser antas enligt modellen ha en motiverande 

potential som är förknippad med en hög nivå av engagemang i arbetet, en låg nivå av cynism 

och en prestation av hög kvalitet (Bakker & Demerouti, 2011). Resurser antas ha en positiv 

verkan på engagemanget hos anställda genom att ge energi, uppmuntra till ihärdighet och 

möjliggöra utförandet av arbetet (Salanova & Llorens, 2014). Studier av Bakker et al. (2007; 

2010) visade att förekomsten av arbetsresurser var en viktig prediktor för 

arbetstillfredsställelse, motivation och engagemang; medan avsaknaden av resurser gav 

upphov till en cynisk attityd till arbetet. JD-R-modellen predicerar att arbetsresurser positivt 

korrelerar med engagemang men negativt med utbrändhet (Crawford, LePine & Rich, 2010). 

Empiriska studier har även hittat belägg för att tillgång till arbetsresurser såsom autonomi, 

socialt stöd och feedback minskar anställdas benägenhet att byta arbetsplats (Bakker, 
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Demerouti & Schaufeli, 2003) samt ökar anställdas positiva beteenden som går utöver den 

formella arbetsbeskrivningen (Bakker, Demerouti & Verbeke, 2004). 

Arbetskrav och den hälsorelaterade processen 

Enligt Demerouti et al. (2001) kan arbetskrav definieras som de aspekter av arbetet 

som kräver en ihärdig fysisk eller psykologisk (kognitiv eller emotionell) ansträngning och 

som innebär fysiologiska och psykologiska följder som exempelvis utmattning. Forskarna 

lyfter flera exempel på arbetskrav, till exempel ljud, hög arbetsbelastning, tidspress och 

emotionellt krävande sociala interaktioner. Crawford et al. (2010) uppger rollkonflikt, fysiska 

krav och balans mellan arbete och fritid som ytterligare exempel på arbetskrav som 

undersöks med JD-R-modellen. 

Enligt JD-R-modellen antas arbetskrav vara främst knutna till den hälsorelaterade 

processen, eftersom arbetskraven innebär en ansträngning som kan utarma arbetstagarens 

fysiska och psykologiska resurser. Ansträngningen har visat sig leda till utmattning, 

försämrat hälsotillstånd och förslitningsskador vilket Bakker, Demerouti och Schaufeli 

(2003) har funnit hos nederländska callcenterarbetare. Day, Paquet, Scott och Hambley 

(2012a) har funnit en koppling mellan IT-specifika arbetskrav och stress, spänning och 

utbrändhet. Avgörande för huruvida arbetskrav leder till negativa fysiologiska och 

psykologiska följder är avsaknaden av arbetsresurser och möjlighet till återhämtning (Barber 

& Santuzzi, 2015). Förekomsten av arbetsresurser har i två empiriska studier på lärare och 

tandläkare visat sig ha en buffrande effekt när arbetskrav är höga (Bakker, Hakanen, 

Demerouti & Xanthopoulou, 2007; Hakanen, Bakker & Demerouti, 2005). Vidare menar 

Bakker och Demerouti (2007) att arbetsresurser får sin motiverande potential när de behövs 

som mest, det vill säga när arbetskraven är höga. 

Vissa arbetskrav kan därmed enligt en teoretisk utveckling av JD-R-modellen även 

vara knutna till den motiverande processen, vilket kommer att redogöras för härnäst. 

Utmanande och hindrande arbetskrav. 

Höga arbetskrav i kombination med låga arbetsresurser är enligt JD-R-modellen 

relaterat till en ökad risk för negativa tillstånd för individen, exempelvis utbrändhet (Bakker 

& Demerouti, 2007). Enligt Crawford et al. (2010) har studier som undersökt relationen 

mellan arbetskrav och engagemang dock lett till motstridiga, inkonsekventa och överraskande 

resultat. Vissa studier har enligt Crawford et al. (2010) funnit en negativ samvariation, andra 
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har inte funnit någon samvariation, eller visat på en positiv samvariation mellan arbetskrav 

och engagemang. Denna mångtydighet har, enligt Crawford et al. (2010), lett till att vissa 

forskare (t.ex. Schaufeli & Bakker, 2004) inte betraktar arbetskrav som en relevant prediktor 

för engagemang. 

Crawford et al.s (2010) metaanalys av arbetskrav och engagemang visade att 

arbetskrav som en övergripande kategori inte hade någon samvariation med engagemang. 

Vidare visade metaanalysen att arbetskrav som övergripande kategori döljer existerande 

relationer mellan olika typer av arbetskrav och engagemang; underkategorin hindrande 

arbetskrav var negativt relaterad till engagemang, och underkategorin utmanande arbetskrav 

var positivt relaterad till engagemang. Dessa underkategorier kommer att förklaras 

utförligaste i följande stycken. Denna studie kommer därför att undersöka huruvida det finns 

grund för en uppdelning i de två underkategorierna hindrande respektive utmanande 

arbetskrav. 

Med utgångspunkt i Lazarus och Folkmans (1984) transaktionella teori om stress, som 

delar upp stressorer utifrån individens bedömning av stressande situationer som utmanande 

eller hotande för välbefinnande, har flera forskare delat upp arbetskrav i kategorierna 

utmanande eller hindrande utifrån hur dessa tenderar att bedömas av arbetstagaren (Albrecht, 

2015; Cavanaugh, Boswell, Roehling & Boudreau, 2000; Crawford et al., 2010; LePine, 

Podsakoff & LePine, 2005). Denna uppdelning utgör enligt Bakker och Demerouti (2016) en 

potentiell teoretisk utveckling av JD-R-modellen som hittills har fått visst empiriskt stöd (se 

Albrecht, 2015; Bakker, van Emmerik & Euwema, 2006; LePine et al., 2005; Van den 

Broeck, De Cuyper, De Witte & Vansteenkiste, 2010).  

Hindrande arbetskrav tenderar, enligt Crawford et al. (2010), att stimulera negativa 

känslor som rädsla, ångest och ilska. Exempel på denna typ av arbetsförhållanden är 

rollkonflikt, rolloklarhet, organisationspolitik, överflödig byråkrati och krångel. Dessa 

arbetsförhållanden tenderar att uppfattas förhindra eller blockera individen från att vara 

effektiv i arbetet, uppnå personlig utveckling och uppnå mål i arbetet. En sådan tolkning gör 

individen mindre benägen att anstränga sig eftersom denne upplever sig mindre kapabel att 

hantera arbetskraven (Crawford et al., 2010). 

Utmanade arbetskrav är arbetsförhållanden som tenderar att stimulera positiva känslor 

som iver, förtjusning och upprymdhet. Exempel på arbetsförhållanden är hög 

arbetsbelastning, tidspress och mycket ansvar (Crawford et al., 2010). Individen tenderar att 

anta att ansträngning leder till en framgångsrik hantering av dessa arbetskrav, och ser 

meningsfullhet i denna ansträngning (Kahn, 1990; Lazarus & Folkman, 1984) eftersom de 
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skapar tillfällen för personlig utveckling, lära sig nya saker eller visa sin kompetens 

(Crawford et al., 2010).  

Denna utveckling av JD-R-modellen visar att arbetskrav framkallar olika 

psykologiska responser; hindrande arbetskrav är relaterade till den hälsorelaterade processen 

medan utmanande arbetskrav är relaterade till såväl den hälsorelaterade som den motiverande 

processen (Albrecht, 2015). Utmanande arbetskrav kan innebära att individen är villig att 

anstränga sig för att möta arbetskraven för att det upplevs meningsfullt och viktigt, även om 

ansträngningen samtidigt känns utmattande (Crawford et al., 2010). Skillnaden mellan 

arbetsresurser och utmanande arbetskrav är att arbetsresurser är positivt relaterade till 

engagemang men negativt relaterade till utbrändhet; utmanande arbetskrav är positivt 

relaterade till såväl engagemang som utbrändhet (Crawford et al., 2010). 

Vidare kan individens tolkning av ett arbetskrav variera utifrån ett kortsiktigt eller 

långsiktigt perspektiv. Ett arbetskrav kan tillfälligt enligt Bakker och Demerouti (2011) ha en 

positiv relation till engagemang, men samma arbetskrav kan på längre sikt vara skadligt om 

individen inte har möjlighet till återhämtning. Arbetskrav kan därmed vara en mer 

mångfacetterad kategori än vad som tidigare framgått, vilket även komplicerar synen på 

relationen mellan anställd och arbetsförhållanden. Relationen mellan den anställde och 

arbetsförhållanden har inom JD-R-modellen kommit att förklaras med begreppet job crafting, 

som beskriver processen om hur arbetsförhållanden kan omtolkas av den anställde.   

Job crafting. 

Vilka arbetskrav och arbetsresurser som den anställde har tillgång till varierar utifrån 

dennes arbetsuppgifter och hur de är organiserade (Ter Hoeven, van Zoonen & Fonner, 

2016). När JD-R-modellen utvecklades var det först utifrån det underliggande antagandet att 

arbetsförhållandena påverkar den anställde som förhåller sig till dessa efter bästa förmåga. 

Senare har forskare såsom Bakker och Demerouti (2016) och Bakker, Demerouti och Sanz-

Vergel (2014) i större utsträckning betonat individens påverkan på sina arbetsförhållanden. 

Denna process har kommit att kallas job crafting (Wrzesniewski & Dutton, 2001) och 

beskriver den anställde som en aktiv part som ständigt omförhandlar sina arbetskrav och 

arbetsresurser för att förbättra arbetssituationen. 

Wrzesniewski och Dutton (2001) skiljer på fysiska och kognitiva förändringar av 

arbetsförhållandena, där det förstnämnda syftar på yttre omständigheter som rör 

arbetsuppgifterna medan kognitiva förändringar rör sättet på vilket den anställde betraktar sitt 

arbete. I praktiken kan job crafting till exempel innebära att utnyttja möjligheten att välja 
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mellan olika arbetsuppgifter, förhandla om vad arbetsbeskrivningen innehåller eller att 

omtolka meningen och betydelsen av arbetet samt sätta in förståelsen av arbetsrollen i en 

större kontext (Wrzesniewski & Dutton, 2001). Genom job crafting kan den anställde 

förstärka sina resurser med följden att engagemang ökar och utbrändhet minskar, vilket i sin 

tur ökar benägenheten för framtida job crafting (Bakker et al., 2014). På så vis antas en 

positiv spiral uppstå, där engagemang och resurser ömsesidigt förstärker varandra (Salanova 

& Llorens, 2014). 

Tims, Bakker och Derks (2012) räknar utifrån JD-R-modellen upp fyra olika 

beteenden relaterade till arbetskrav och arbetsresurser som de klassificerar som job crafting: 

att öka organisatoriska resurser, öka sociala resurser, öka utmanande arbetskrav samt att 

minska hindrande arbetskrav. Då JD-R-modellen är kopplad till engagemang var deras 

hypotes att job crafting kunde predicera framtida arbetsresurser och att job crafting hade en 

indirekt positiv inverkan på engagemang, vilket de fann stöd för i sin dagboksstudie bland 

arbetare i kemiindustrin. Även Petrou, Demerouti, Peeters, Schaufeli och Hetland (2012) fann 

liknande resultat i en dagboksstudie bland anställda på flera nederländska organisationer. Det 

finns alltså, enligt Bakker et al. (2014), goda skäl att förstå job crafting som en del i den 

positiva spiral där arbetsresurser ökar engagemang, engagemang ökar job crafting och job 

crafting ökar arbetsresurser. 

Utifrån den generella beskrivningen av JD-R-modellen kommer den följande 

redogörelsen att beskriva IT-användning och hur JD-R-modellen har använts för att 

undersöka IT-specifika arbetsförhållanden. 

Teknologianvändningens dimensioner 

Användningen av e-mail, smartphones, laptops och annan IT har möjliggjort för 

organisationer att erbjuda en rad olika arbetssätt och preferenser i utförandet av arbetet (Ter 

Hoeven et al., 2016). Denna flexibilitet kan innebära att anställda ges större frihet i att 

bestämma vilka tider som de arbetar, på vilka platser som de har åtkomst till sitt arbete och 

vilka medier de använder till hjälp för att utföra sina arbetsuppgifter (Ten Brummelhuis et al., 

2012). Den anställde kan till exempel arbeta hemifrån utanför kontorstid eller på vägen till 

arbetet. Det flexibla arbetet erbjuder enligt Ten Brummelhuis et al. (2012) flera 

kommunikationsmöjligheter med kollegor, chefer och kunder, till exempel ringa 

telefonsamtal, skriva mail och delta i digitala möten. Enligt författarna kan IT därmed ge 

anställda kontrollen över tid och plats för att utföra arbetet. 
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Det komplexa arbetet i kunskaps-, informations-, och teknologibaserade ekonomier 

och den ökade tilliten till informationsteknologi kräver, enligt Albrecht (2015), avancerade 

kognitiva förmågor som kan vara mentalt krävande och utmanande för individen. Exempel på 

sådana kognitiva arbetskrav är informationshantering och problemlösning, som enligt 

Schmitt, Zacher och Frese (2012) är underutforskade. 

JD-R-modellen utvecklades för att undersöka utbrändhet (Demerouti et al., 2001), 

men modellen har även kommit att användas för att undersöka arbetsförhållanden i relation 

till engagemang. Enligt Bakker, Demerouti och Sanz-Vergel (2014) kan JD-R-modellen ses 

som en flexibel modell eftersom de menar att alla arbetsförhållanden kan delas in i antingen 

arbetskrav eller arbetsresurser, vilket innebär att teorin kan appliceras i alla arbetsmiljöer och 

kan anpassas för specifika yrken. JD-R-modellen har använts för att kategorisera 

arbetsförhållanden vid IT-användning som krav eller resurser (se Ter Hoeven et al., 2016; 

Day et al., 2012a; Day, Scott & Kelloway, 2010). För att tydliggöra anpassningen av 

modellen för IT-specifika arbetsförhållanden, benämner den här studien, likt Day et al. 

(2012a), arbetskrav som IT-krav och arbetsresurser motsvaras av IT-stöd.  

Enligt Ter Hoeven et al. (2016) kan IT i arbetet ge anställda resurser som till exempel 

effektiv kommunikation och tillgång till information, samt krav som exempelvis 

oförutsägbarhet och frekventa avbrott i arbetet. För att förstå vilka konsekvenser IT-

användning får för arbetstagares välbefinnande behöver, enligt Ter Hoeven et al. (2016), både 

IT-krav och IT-stöd undersökas. Även Day et al. (2010) uppmärksammar att konsekvenserna 

av IT-användning kan vara motstridiga: faktorer såsom tillgänglighet, tillgång till 

information, kommunikation, övervakning av arbetstagare och kontroll över balansen mellan 

arbete och fritid kan med teknikens hjälp röra sig i såväl positiv som negativ riktning på ett 

sätt som kan vara svårt att förutse. De paradoxala konsekvenserna av IT-användning innebär, 

enligt Ter Hoeven et al. (2016), att informationsteknologi består av motstridiga men 

relaterade element som existerar parallellt, och som producerar fördelar och nackdelar i 

relation till anställdas välbefinnande.  

I syfte att utveckla ett mätinstrument som mäter krav och resurser i en IT-specifik 

kontext tog Day et al. (2012a) hjälp av en referensgrupp bestående av IT-experter samt 

individer som använde IT regelbundet i sina arbeten. De identifierade åtta dimensioner av IT-

krav: (1) strul (t.ex. förlust av information, datorer som kraschar; hassles), (2) förväntningar 

på att ge respons (response expectations), (3) tillgänglighet på och utanför arbetstid 

(availability), (4) ökad arbetsbelastning (workload), (5) avsaknad av kontroll över IT (lack of 

control over IT), (6) krav på att lära sig ny teknologi (learning expectations), (7) bristfällig 
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kommunikation (poor communication) och (8) övervakning av anställda med hjälp av 

teknologi (monitor employees). Som stöd identifierade författarna två aspekter av IT-

användning: (1) teknisk support för att hjälpa anställda att hantera problem med teknologi 

(personal technical assistance) samt (2) tillgång till resurser och uppgraderingar för att 

uppmuntra och stödja IT-användning inom organisationen (IT resources and upgrades). 

Dessa dimensioner av IT-krav och IT-stöd kommer att ligga till grund för den här studien. 

Dimensionerna av IT-krav benämns följande: “strul”,  “förväntningar på att ge respons”, 

“tillgänglighet”, “ökad arbetsbelastning”, “avsaknad av kontroll över IT”, “krav på att lära sig 

ny teknologi”, ”bristfällig kommunikation” och “övervakning”. Dimensionerna av IT-stöd 

benämns: “teknisk support” och “tillgång till uppgraderingar”. 

Härnäst presenteras utvecklingen av engagemang som ett distinkt konstrukt och 

vilken definition som denna undersökning utgår ifrån.  

Engagemang 

Engagemang är, enligt Saks och Gruman (2014), ett relativt nytt konstrukt och 

forskningen är fortfarande i ett tidigt skede. Engagemang introducerades som ett nytt begrepp 

inom arbetslivsforskning av Kahn (1990) som beskrev att en engagerad individ använder och 

uttrycker sig fysiskt, kognitivt och emotionellt genom att sammansmälta sitt privata jag med 

sin arbetsroll. Forskning om engagemang har dock huvudsakligen utgått från ett alternativt 

angreppssätt på engagemang som har utvecklats utifrån forskning om utbrändhet (Byrne, 

Weston & Peters, 2016; Saks & Gruman, 2014). Engagemang definieras av Maslach och 

Leiter (2008) som “an energetic state of involvement with personally fulfilling activities that 

enhance one’s sense of personal efficacy” (s. 498). Engagemang består enligt Maslach, 

Jackson och Leiter (1996) av dimensionerna energi, inblandning och effektivitet som mäts 

som de direkta motsatserna till utbrändhetsbegreppets tre dimensioner utmattning, cynism 

och bristande självkänsla (lack of efficacy). Engagemang och utbrändhet mäts enligt detta 

synsätt med samma instrument (MBI-GS/Maslach-Burnout Inventory-General Survey) men 

med motsatta mönster av poäng (Schaufeli, Bakker, Salanova & González-Romá, 2002). 

Detta synsätt beskriver engagemang som motpolen till utbrändhet, vilket enligt Schaufeli et 

al. (2002) innebär svårigheter att skilja mellan lågt engagemang och utbrändhet.  

Schaufeli et al. (2002) anser att engagemang är ett självständigt och distinkt konstrukt 

från utbrändhet. Författarna definierar engagemang som ett “positivt, tillfredsställande, 

arbetsrelaterat tillstånd som karakteriseras av energi, hängivenhet och försjunkenhet” (vår 



 

 

15 

översättning, Schaufeli et al., 2002, s. 74). Energi består av en hög energinivå och mental 

motståndskraft i arbetet, en villighet att anstränga sig och ihärdighet även vid svårigheter 

(Schaufeli et al., 2002). Hängivenhet beskrivs som att personen identifierar sig psykologiskt 

med sitt arbete och känner mening, entusiasm, inspiration, stolthet, och utmaning i arbetet. 

Försjunkenhet innebär att vara fullt koncentrerad och uppslukad av sitt arbete, att tiden 

upplevs gå fort och att det är svårt att slita sig från arbetet (Schaufeli et al., 2002). Energi 

utgör den direkta motsatsen till utmattning och hängivenhet står i motsatsförhållande till 

cynism. Däremot anser Schaufeli et al. (2002) att försjunkenhet inte står i ett 

motsatsförhållande till bristande självkänsla (lack of efficacy), även om de är negativt 

korrelerade (se Bakker et al., 2014). Schaufeli et al. (2002) utvecklade mätinstrumentet 

Utrecht Work Engagement Scale (UWES) för att mäta engagemang utifrån detta synsätt. 

UWES bidrog till utvecklingen av JD-R-modellen som ursprungligen enbart undersökte 

utbrändhet till att även undersöka engagemang. På så vis finns ett teoretiskt samband mellan 

JD-R-modellen och UWES. 

Enligt Christian, Garza och Slaughter (2011) kan engagemang vara förknippat med en 

viss arbetsuppgift, med arbetsgruppen, arbetet i sin helhet eller med att arbeta på den 

specifika organisationen. En individ kan med andra ord uppleva engagemang för vissa delar 

av arbetet, men samtidigt känna sig mindre engagerad i andra delar av arbetet. UWES mäter 

engagemang på en av dessa nivåer, närmare bestämt arbetet i sin helhet. Engagemang kan 

också beskrivas som en tillfällig och övergående upplevelse, vilket till exempel en 

dagboksstudie av Sonnentag, Dormann och Demerouti (2010) har visat. 

Engagemang har visats vara relaterat till flera positiva villkor för individ och 

organisation. Halbeslebens metaanalys (2010) visade att engagemang var relaterat till en 

högre nivå av lojalitet, hälsa och en lägre avsikt att lämna organisationen. Utöver en lägre 

avsikt att lämna organisationen, fann Schaufeli och Bakker (2004) även stöd för ökad 

arbetstillfredsställelse och lojalitet mot organisationen. Enligt tidigare forskning är 

engagemang även relaterat till beteenden som går utöver den formella arbetsbeskrivningen 

(s.k. extra role behavior), prestation (Salanova & Llorens, 2014) och proaktivt beteende enligt 

tidigare forskning (Salanova & Schaufeli, 2008). En förklaring till att engagerade anställda 

presterar bättre kan enligt Schaufeli et al. (2002) vara att de upplever att de till fullo kan 

hantera kraven i sitt arbete, och upplever en energifylld och effektiv koppling till sitt arbete.  

Newman och Harrison (2008) anser att engagemang är en ny benämning på 

existerande konstrukt som lojalitet (commitment), inblandning (job involvement) och 

arbetstillfredsställelse. Det finns en hög korrelation mellan UWES och välanvända mått på 
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lojalitet, inblandning och positiv affekt på grund av konceptuell överlappning med dessa 

(Byrne et al., 2016). Denna överlappning innebär enligt Byrne et al. (2016) att UWES även 

mäter perifera attityder som är relaterade till engagemang, vilket Job Engagement Scale, som 

är ett annat mått på engagemang, inte gör. UWES kan ge en mer summerande information, 

men innebär att frågan om engagemang är ett unikt konstrukt kvarstår (Newman & Harrison, 

2008). Christian et al. (2011) fann att engagemang var unikt från lojalitet, inblandning och 

arbetstillfredsställelse. Hansen et al. (2014) konstaterade att engagemang var distinkt från 

lojalitet och identifikation. 

Engagemang och utbrändhet har en negativ korrelation (Byrne et al., 2016). UWES 

som instrument har dock fått kritik för svårigheten att skilja mellan låg engagemang och 

förekomst av utbrändhet, att instrumentet är för likt en omvänt kodad MBI (Cole, Walter, 

Bedeian & O’Boyle, 2012). 

En alltför hög nivå av engagemang kan, enligt Bakker, Albrecht och Leiter (2011), 

också få negativa konsekvenser. Författarna menar att dimensionen försjunkenhet riskerar att 

till exempel leda till att den anställde tar med arbetet hem, vilket över tid kan ha negativa 

konsekvenser för individens hälsa om det förhindrar återhämtning. Vid en överanvändning av 

fysisk och mental energi under en längre tid riskerar engagemang att övergå i utbrändhet 

(Maslach et al., 1996). 

Trots att vissa oklarheter finns kring begreppet engagemang och hur det bör mätas, 

står det klart att det har potential att fånga något av den anställdes relation till sitt arbete som 

har såväl teoretisk som praktisk nytta. Utifrån Day et al.s (2012a) uppdelning av IT-krav och 

IT-stöd samt Crawford et al.s (2010) resonemang om utmanande och hindrande arbetskrav 

kommer nu grunden för undersökningens hypoteser att presenteras utifrån tidigare forskning. 

Utmanande och hindrande IT-krav. 

Med utgångspunkt i ovan tidigare presenterade teorier som delar upp arbetskrav i 

utmanande (positivt relaterade till engagemang) och hindrande (negativt relaterade till 

engagemang) avser denna studie att undersöka om det kan finnas grund för att dela upp även 

IT-specifika krav i samma underkategorier. Genom att applicera IT-krav och IT-stöd (och 

deras dimensioner, som närmare presenterades tidigare) analogt med arbetskrav och 

arbetsresurser inom JD-R-modellen kommer hypoteser att utformas gällande vilka av de 8 

dimensioner inom IT-krav (utifrån Day et al., 2012a) som potentiellt skulle kunna vara 

positivt korrelerade med engagemang (dvs utmanande krav), respektive vilka som skulle 

kunna vara hindrande (dvs negativt korrelerade med engagemang). För att i kommande text 
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återigen förtydliga vad som är en dimension inom IT-krav så kommer dessa att lyftas fram 

med citationstecken. Först kommer IT-krav som antas vara utmanande att presenteras, 

därefter IT-krav som kan antas vara hindrande. 

Xanthopoulou, Bakker, Demerouti och Schaufeli (2007) fann i en studie med ett urval 

av 714 anställda på ett holländskt elektronikföretag signifikant positiv korrelation mellan hög 

arbetsbelastning och engagemang, vilket även stöds av en metaanalys av Crawford et al. 

(2010). Baserat på dessa resultat antas i denna studie därför att IT-kravet “ökad 

arbetsbelastning” kommer uppfattas som utmanande. 

Uppgraderingar av hårdvara och mjukvara har enligt Day et al. (2012a) avsikten att 

förbättra teknologins funktionalitet och därtill förbättra anställdas välbefinnande. Å ena sidan 

kan kravet på att lära sig ny teknologi innebära frustration och stress (Day et al., 2012a), å 

andra sidan kan det innebära tillfällen att lära sig nya saker och hjälpa den anställde att på ett 

framgångsrikt sätt hantera andra arbetskrav (Crawford et al., 2010). Det finns dock empiriska 

belägg på att bristfälliga resurser i generell mening är negativt associerat med engagemang 

(Crawford et al., 2010) vilket antyder att ny teknologi kan vara positivt. Därmed antas här att 

“krav på att lära sig ny teknologi” kommer uppfattas som ett utmanande IT-krav. 

Övervakning av anställda med hjälp av teknologi kan uppfattas vara förknippat med 

stress, spänning, ångest och liknande negativa villkor för individen, men kan å andra sidan 

uppfattas som ett verktyg för feedback till anställda (Day et al., 2010a). Aiello och Kolb 

(1995) fann att personer som övervakades skrev snabbare på ett tangentbord än deltagare som 

inte övervakades. IT-kravet “övervakning” antas i denna studie vara ett utmanande IT-krav. 

Ter Hoeven et al. (2016) fann i sin studie med 1579 nederländska arbetstagare vid 50 

företag en positiv relation mellan att vara tillgänglig med hjälp av IT när kollegor behöver 

ens hjälp och engagemang. Utifrån detta resultat antas i denna studie att “tillgänglighet på 

och utanför arbetstid med hjälp av IT” uppfattas som ett utmanande IT-krav.  

Problem med datorer har visat sig vara förknippat med en benägenhet att byta 

arbetsplats enligt en studie av Bakker, Demerouti och Schaufeli (2003) på ett holländskt 

callcenter. Det finns även empiriska belägg från en metaanalys av Crawford et al. (2010) på 

att liknande krav (administrativa problem, bristande resurser) är negativt relaterade till 

engagemang, samt från Sonnentag (2003) att det även gäller utrustning som är defekt eller 

saknas. Baserat på dessa resultat antas i denna studie att “strul” kommer att ha liknande effekt 

och följaktligen vara ett hindrande IT-krav. 

Ter Hoeven et al. (2016) lyfter fram en paradox, nämligen att IT både ger anställda 

autonomi och begränsar dem, genom att förväntningar på att vara tillgängliga och svara på 
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meddelanden ökar. Ten Brummelhuis et al. (2012) finner dock att kontroll över 

kommunikationen, i motsats till okontrollerade och plötsliga avbrott, är relaterat till minskad 

utmattning. Det finns även teorier om att brist på kontroll generellt gör det svårt att handskas 

med arbetskrav (Bakker et al., 2014). Utifrån dessa resultat antas i denna studie att “avsaknad 

av kontroll över IT” kommer att uppfattas som ett hindrande IT-krav, det vill säga att ett högt 

värde på detta IT-krav är relaterat till lågt engagemang. 

Ter Hoeven et al. (2016) fann en signifikant korrelation mellan effektiv 

kommunikation och engagemang. Ten Brummelhuis et al. (2012) gjorde samma iakttagelse 

gällande kortsiktigt såväl som långsiktigt engagemang. Baserat på dessa resultat antas i denna 

studie att dimensionen “bristfällig kommunikation” är ett hindrande IT-krav, det vill säga att 

ett högt värde på detta IT-krav är relaterat till lågt engagemang.  

Förväntningar på att ge respons är kopplat till risken för avbrott i arbetet, som enligt 

Ten Brummelhuis et al. (2012) och Ter Hoeven et al. (2016) konsumerar energi och kan leda 

till förlorat fokus och irritation. Ten Brummelhuis et al. (2012) fann även en signifikant 

negativ korrelation mellan avbrott och engagemang. Baserat på dessa studiers resultat antas i 

denna studie att “förväntningar på att ge respons” uppfattas som ett hindrande IT-krav. 

Utifrån den motiverande processen i JD-R-modellen som förklarar relationen mellan 

arbetsförhållanden och engagemang, antas engagemang vara positivt relaterat till IT-stöd och 

utmanande IT-krav men däremot inte till hindrande IT-krav. Eftersom vissa författare, som 

tidigare nämnts, inte anser att arbetskrav är relaterade till engagemang, samtidigt som andra 

funnit en sådan relation, finns det goda skäl att även undersöka relationen mellan arbetskrav 

som övergripande kategori och engagemang.  

Nedan presenteras studiens syfte, frågeställningar och en sammanfattning av 

hypoteserna. 

Syfte 

Syftet med denna studie är att utveckla kunskapen om relationen mellan 

arbetsförhållanden vid IT-användning och engagemang i arbetet, genom att undersöka om 

Day et al.’s (2012a) uppdelning av arbetsförhållanden (i enlighet med JD-R-modellen) som 

IT-krav respektive IT-stöd är relevanta även för engagemang. Ytterligare ett syfte är att 

undersöka om vissa IT-krav även är kopplade till den motiverande processen i JD-R-

modellen, det vill säga om vissa IT-krav är relaterade till ökat engagemang. 
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Genom att undersöka vilka arbetsförhållanden som är positivt respektive negativt 

relaterade med engagemang vill vi öka förståelsen för vilka aspekter av IT-användning som 

bidrar till eller förhindrar skapandet av en god arbetsmiljö där anställda kan utvecklas under 

stimulerande förhållanden. 

Frågeställningar 

Vilka aspekter av de anställdas upplevelser av IT-stöd respektive IT-krav samvarierar 

med de anställdas upplevda engagemang på arbetsplatsen? 

Vilka IT-krav är positivt associerade med engagemang (utmanande IT-krav) och vilka 

är negativt associerade med engagemang (hindrande IT-krav)? 

Hypoteser 

Med anledning av resonemangen under rubriken Utmanande och hindrande IT-krav 

har följande hypoteser ställts upp: 

Hypotes 1. Strul kommer att vara negativt associerat med engagemang 

Hypotes 2. Förväntningar på att ge respons kommer att vara negativt associerat med 

engagemang 

Hypotes 3. Tillgänglighet kommer att vara positivt associerat med engagemang 

Hypotes 4. Ökad arbetsbelastning kommer att vara positivt associerat med engagemang 

Hypotes 5. Avsaknad av kontroll över IT kommer att vara negativt associerat med 

engagemang 

Hypotes 6. Krav på att lära sig ny teknologi kommer att vara positivt associerat med 

engagemang 

Hypotes 7. Bristfällig kommunikation kommer att vara negativt associerat med engagemang 

Hypotes 8. Övervakning kommer att vara positivt associerat med engagemang 

Metod 

Procedur och respondenter 

Respondenterna utgjordes av ett bekvämlighetsurval bestående av anställda i skånska 

kommuner som rekryterades via kommunernas respektive webbsidor, företrädesvis 

tjänstemän inom förvaltning samt andra administrativa yrken. Strukturen hos kommunernas 

webbsidor avgjorde till viss del vilka som kontaktades, beroende på vilka e-postadresser som 
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fanns tillgängliga. Såväl generella kundtjänstadresser som specifika förvaltningar 

kontaktades. 

Ursprungligen skickades en förfrågan om att delta i studien, med en kort förklaring 

om vad enkäten handlade om samt vissa etiska aspekter. De som besvarade jakande fick 

sedan länken till enkäten samt ombads att skicka vidare den till kollegor. Senare under 

studiens gång mailades länken direkt i det inledande e-mailet vilket ökade takten med vilken 

svaren kom in. Totalt besvarades enkäten av 123 kommunanställda. Av dessa var 68 % 

kvinnor, 31 % män och 1 % uppgav ej kön. Hälften (50 %) av respondenterna var mellan 31-

50 år, 12 % var 30 år eller yngre och 38 % var över 50 år. Andelen respondenter som angav 

att de använder sig av teknologi “mycket ofta” eller “hela tiden” var 81 % för e-post, 64 % 

för telefon (mobil eller annan), 77 % för intranät, databas, Internet och onlineprogram, 56 % 

för ordbehandlingsprogram och kalkylblad (till exempel Microsoft Word och Excel) samt 55 

% för skrivare, scanner, kopieringsapparat, fax och andra kontorsmaskiner. 

Material 

Respondenternas upplevelser av IT-krav och IT-stöd mättes med hjälp av skalorna 

ICT Demands Scale och ICT Support Scale (Day, Paquet, Scott & Hambley, 2012b; 2012c) 

som för denna studie översattes från engelska till svenska. I möjligaste mån översattes 

enkäten ordagrant, med undantag för att vissa termer användes genomgående där originalet 

använde olika begrepp till olika items. 

ICT Demands Scale. 

För att undersöka IT-krav i arbetet användes instrumentet ICT Demands Scale. 

Instrumentet konstruerades av Day et al. (2012a) för att undersöka de IT-specifika 

arbetsförhållanden som kategoriseras som arbetskrav utifrån JD-R-modellen. Detta 

instrument består av 27 items som bildar de 8 dimensionerna, som presenteras med ett 

exempel på item som ingår: strul (5 items, t.ex. “Jag blir av med filer på grund av att min 

dator kraschar”), förväntningar på att ge respons (2 items, t.ex. “Jag förväntas svara på e-

postmeddelanden direkt”), tillgänglighet utanför arbetstid (4 items, t.ex. “Teknologi gör det 

möjligt för folk jag arbetar med att kontakta mig när som helst“), arbetsbelastning (3 items, 

t.ex. “Internetanvändning ökar min arbetsbelastning”), avsaknad av kontroll över IT (omvänt 

kodad; 3 items, t.ex. “Teknologi ger mig flexibiliteten att arbeta när och var jag vill”), krav på 

att lära sig ny teknologi (3 items, t.ex. “Jag förväntas lära mig datorprogram som inte direkt 
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rör mitt arbete”), bristfällig kommunikation (3 items, t.ex. “Jag har missuppfattat 

framtoningen i e-postmeddelanden som jag fått”) och övervakning av anställda (4 items, t.ex. 

“Min arbetsgivare använder teknologi för att övervaka mitt arbete”). Instrumentet besvaras på 

en svarsskala i 5 steg där där 0 = aldrig och 4 = nästan alltid. Höga värden på IT-krav och 

dess subskalor innebär att respondenten upplever höga krav eller att kravet är vanligt 

förekommande i personens arbete. Låga värden innebär att respondenten upplever låga krav 

eller att kravet förekommer sällan i personens arbete. Till exempel innebär en hög skattning 

på dimensionen bristfällig kommunikation att personen ofta upplever bland annat 

missförstånd vid mailkontakt. Dimensionen avsaknad av kontroll är omvänt kodad, vilket 

innebär att ett högt värde innebär att personen upplever kontroll, och ett lågt värde innebär 

avsaknad av kontroll. I den engelska orginalversionen är, enligt Day et al. (2012a), de åtta 

dimensionerna relativt oberoende av varandra och uppvisar adekvat till hög reliabilitet med 

Cronbachs alfa från .70 till .79. I denna studie med den översatta versionen så erhölls adekvat 

till hög reliabilitet med Cronbachs alfa från .62 till .79. 

Den andra frågeställningen undersöktes genom att skapa två nya subskalor av IT-krav 

utifrån Crawford et al.’s (2010) teori om utmanande och hindrande arbetskrav. 

Underkategorin utmanande IT-krav består av 14 items (dimensionerna tillgänglighet, ökad 

arbetsbelastning, krav på att lära sig ny teknologi och övervakning) och underkategorin 

hindrande IT-krav av 13 items (dimensionerna strul, förväntningar på att ge respons, 

avsaknad av kontroll över IT och bristande kommunikation).   

ICT Support Scale. 

IT-stöd i arbetet undersöktes med hjälp av instrumentet ICT Support Scale. 

Instrumentet konstruerades i likhet med ICT Demands Scale av Day et al. (2012a) för att 

undersöka organisatoriska förhållanden inom IT som kategoriseras som IT-stöd utifrån JD-R-

modellen. Instrumentet består av 8 items som bildar 2 subskalor, en subskala för varje 

dimension: teknisk support (4 items, t.ex. “Min arbetsgivares tekniska support ger snabbt 

gensvar på alla mina problem”) samt tillgång till uppgraderingar (4 items, t.ex. “Jag får de 

teknologiska uppgraderingar som jag behöver”). Instrumentet besvarades med samma 

svarsskala som ICT Demands Scale. Höga värden på IT-stöd eller dess subskalor innebär att 

respondenten upplever stöd i hög grad. Till exempel innebär en hög skattning på tillgång till 

uppgraderingar att personen upplever att den nästan alltid har tillgång till de nyaste 

uppgraderingarna av IT.  I den engelska orginalversionen är, enligt Day et al. (2012a), de två 

dimensionerna relativt oberoende av varandra och uppvisar hög reliabilitet med Cronbachs 
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alfa på .86 och .87. I denna studie med den översatta versionen så erhölls hög till mycket hög 

reliabilitet med Cronbachs alfa på .87 och .90.  

ICT Demands Scale och ICT Support Scale utformades för att undersöka IT-specifika 

arbetsförhållanden i relation till stress, spänning och utbrändhet (Day et al., 2012a). ICT 

Demands Scale har inte använts i någon studie enligt vår kännedom, däremot har ICT 

Support Scale använts i en studie i relation till spänning och arbetstillfredsställelse (Bentley 

et al., 2016). Instrumenten har därmed inte använts för att undersöka arbetsförhållanden i 

relation till engagemang. Ett betydande argument för att använda instrumenten är att de är 

relativt nya och därmed väl anpassade till den snabba digitaliseringen av arbetet och hur IT 

används i arbetet idag. Genom att använda nyare instrument som reflekterar dagens IT-

användning kan dessa instrument valideras och vidareutvecklas också i förhållande till 

engagemang.  

Författarna påpekar att distinktionen mellan IT-krav och IT-stöd på 

utformningsstadiet var hypotetisk och byggde på subjektiva uppfattningar inom 

referensgruppen som bestod av fyra IT-experter och 20 individer som använder IT 

regelbundet i sina arbeten (Day et al., 2012a). Dessa två källor till utformningen av enkäter 

ger dels IT-experternas perspektiv och dels ett användarperspektiv på vanligt förekommande 

problem och lösningar. Dimensionerna av IT-krav är enligt vår uppfattning mer specifika än 

dimensionerna av IT-stöd som är breda, vilket kan förklaras av att referensgruppen först fick 

fundera på problem vid IT-användning och därefter lösningar på dessa problem.   

Konstruktet IT-stöd begränsas dels eftersom referensgruppen resonerade utifrån 

identifierade IT-krav och dels av möjliga IT-specifika stöd på en arbetsplats. Day et al. 

(2012a) framhåller själva att mätverktyget för IT-stöd är relativt begränsat, vilket kan 

resultera i att konstruktet brister i sin validitet eftersom andra former av arbetsresurser som 

inte är IT-specifika inte mäts. Arbetsresurser som inte är IT-specifika belyses inte vilket kan 

vara ett problem eftersom IT-krav även kan hanteras av andra arbetsresurser, exempelvis 

socialt stöd eller varierade arbetsuppgifter.  

Utrecht Work Engagement Scale. 

För att undersöka engagemang i arbetet användes den svenska versionen av Utrecht 

Work Engagement Scale (UWES; Schaufeli & Bakker, 2003), som är ett av de mest populära 

verktygen för att mäta engagemang (Byrne et al., 2016). Ett starkt skäl till valet av instrument 

är det teoretiska sambandet mellan UWES och JD-R-modellen och därmed det indirekta 

sambandet mellan UWES och instrumenten som utformades av Day et al. (2012a).  
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Instrumentet UWES finns i en lång version (17 items) och en kort version (9 items). 

Den kortare versionen (hädanefter UWES-9) valdes för att undvika ett stort testbatteri, vilket 

kan leda till lägre svarsfrekvens (Bryman, 2011). UWES-9 består av tre subskalor: energi (3 

items, t.ex. “När jag stiger upp på morgonen så känner jag för att gå till jobbet”), hängivenhet 

(3 items, t.ex. “Jag känner mig entusiastisk inför mitt jobb”) och försjunkenhet (3 items, t.ex. 

“Jag är uppslukad av mitt arbete”). De tre olika subskalorna korrelerar i hög utsträckning 

vilket har lett till kritik mot faktorstrukturen (Saks & Gruman, 2014) och att tidigare forskare 

har slagit ihop subskalorna till en enda totalskala (se t.ex. Sonnentag, 2003). Av denna 

anledning mäts engagemang som en övergripande skala. Instrumentet besvarades med en 

svarsskala i 7 steg där 0 = aldrig och 6 = alltid/varje dag. Den svenska versionen av UWES-9 

uppmäter, enligt Hallberg och Schaufeli (2006), mycket hög reliabilitet med ett Cronbachs 

alfa på .93. I denna studie med den svenska versionen så erhölls mycket hög reliabilitet med 

ett Cronbachs alfa på .94. 

Etik 

Respondenterna informerades i ett informationsbrev om syftet med studien, att 

deltagande i enkäten var frivilligt, att ingen ersättning utgick och att respondenten kunde 

välja att avbryta sitt deltagande under undersökningens gång. De fick ge sitt samtycke till att 

delta genom att kryssa i en ruta innan resten av enkäten påbörjades. Viss demografisk 

information efterfrågades (ålder, kön) men behandlades på ett sådant sätt att den inte kunde 

knytas till enskilda individer eller till specifik arbetsplats inom kommunerna, vilket även det 

framgick i informationsbrevet. Mätverktygen bedömdes inte inkludera känsliga frågor eller 

på annat sätta kunna skada respondenternas hälsa och välbefinnande. Inget explicit 

erbjudande utgick till respondenterna att ta del av resultatet av studien, men en mailadress till 

oss finns med på informationssidan för kontakt angående eventuella frågor och kommentarer. 

Ett krav från upphovsrättsinnehavarna till mätverktyget UWES var att data angående 

engagemang (inklusive ålder, kön och yrkeskategori) skulle skickas till en internationell 

databas med syfte att validera och utveckla verktyget. Då inga data kunde knytas till enskilda 

personer och eftersom respondenterna informerades om att svaren skulle skickas in till denna, 

bedömdes detta vara i linje med nyttjandekravet. 
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Statistisk analys 

Den preliminära dataanalysen visade att antagandena för Pearson’s produkt-moment 

korrelation om homoskedasticitet uppfylldes, men att antagandena om linjära samband och 

normalfördelning inte uppfylldes. Vidare visade den preliminära analysen att insamlad data 

innehöll flera outliers. Av dessa skäl användes Spearman’s rho för att analysera datan (Aron, 

Coups & Aron, 2013). Eftersom Spearman’s rho är robust mot outliers (Aron et al., 2013), 

valde vi att behålla alla poäng. 

Alfanivån fastställdes till p < .05 vilket är en standardnivå där risken för typ I- 

respektive typ II-fel är relativt balanserad (Aron et al., 2013). Eftersom forskningsområdet är 

relativt outforskat saknas belägg för att med säkerhet förutsäga riktningen på eventuella 

associationer mellan variabler. Av denna anledning har oriktade test använts trots att samtliga 

hypoteser är riktade. Detta innebär att korrelationstesterna som är relativt många till antal 

kommer att testas 2-svansat, vilket är mer strikt i förhållande till ett 1-svansat test. 

Subskalornas indexvärden räknades fram som gruppens medelvärde på dess items. 

Till exempel räknades värdet på dimensionen strul fram genom att räkna ut gruppens 

medelvärde på dimensionens 5 items. I nästa steg räknades indexvärdena för IT-krav, 

utmanande IT-krav, hindrande IT-krav, IT-stöd samt engagemang fram som gruppens 

medelvärde på de subskalor som ingår i skalorna. Till exempel räknades indexvärdet på IT-

krav fram som medelvärdet på subskalornas indexvärden.  

 

Resultat 

Deskriptiv statistik 

Respondenternas medelvärde och standardavvikelse per varje IT-krav- och -

stöddimension, samt engagemang redovisas i tabell 1, där även intern konsistens mätt med 

Cronbachs alfa presenteras. Instrumentens interna konsistens ska enligt (Aron et al., 2013) 

vara minst .60, men ett värde närmare .90 är att föredra. Reliabiliteten i denna studie var från 

acceptabel till god (se tabell 1), där två dimensioner (ökad arbetsbelastning och brist på 

kontroll över teknologi) var strax ovanför .60 och resterande dimensioner var ovanför .70. 

Nedan följer resultaten beträffande relationen mellan den övergripande kategorin IT-

stöd och engagemang, därefter den övergripande kategorin IT-krav i relation till engagemang. 
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Slutligen presenteras resultaten av undersökningens hypoteser, som rör utmanande respektive 

hindrande IT-krav.  

 

Tabell 1 

Deskriptiv statistik för underdimensioner av IT-krav och IT-stöd samt engagemang 

 M SD Cronbachs alfa 

RE 2.67 0.87 0.74 

AV 2.31 0.90 0.75 

PC 0.82 0.70 0.73 

LC 1.12 0.83 0.62 

HA 0.80 0.60 0.75 

MO 0.65 0.72 0.79 

LE 2.07 0.98 0.74 

WL 1.34 0.93 0.62 

UP 2.56 0.92 0.90 

SU 3.03 0.89 0.87 

ENG 4.48 0.98 0.94 
Not. RE = förväntningar på att ge respons, AV = tillgänglighet på och utanför arbetstid, PC = ändrade eller 

ineffektiva kommunikationssätt, LC = avsaknad av kontroll över IT, HA = strul, MO = övervakning av anställda 

med hjälp av teknologi, LE = krav på att lära sig ny teknologi, WL = ökad arbetsbelastning, UP = tillgång till 

resurser och uppgraderingar, SU = personlig support, ENG=engagemang. 

IT-stöd och engagemang 

Relationen mellan den övergripande kategorin IT-stöd och engagemang var svagt 

positiv och signifikant (ρ = .257, p = .004). Höga nivåer av IT-stöd var relaterat med en hög 

nivå av engagemang. Av de två dimensionerna av IT-stöd tillgång till uppgraderingar och 

teknisk support var det endast tillgång till uppgraderingar som hade ett signifikant, svagt 

positivt samband med engagemang (ρ = .242, p = .007), medan relationen mellan teknisk 

support och engagemang närmade sig signifikans (ρ = .157, p = .082). 

IT-krav och engagemang 

Det fanns ingen relation mellan den övergripande kategorin IT-krav och engagemang 

(ρ = -.074, p = .414). Vidare fanns ingen signifikant relation mellan underkategorin 

utmanande IT-krav (det genomsnittliga värdet på dimensionerna tillgänglighet på och utanför 

arbetstid, ökad arbetsbelastning, krav på att lära sig ny teknologi och övervakning) och 

engagemang (ρ = .049, p = .590). Relationen mellan underkategorin hindrande IT-krav (det 

genomsnittliga värdet på dimensionerna strul, förväntningar på att ge respons, avsaknad av 

kontroll över IT och bristfällig kommunikation) och engagemang var svagt negativt och 



 

 

26 

signifikant (ρ = -.212,  p= .019). Höga nivåer av hindrande IT-krav var associerade med låga 

nivåer av engagemang.  

 

Tabell 2 

Associationer mellan underdimensioner av IT-krav och IT-stöd samt engagemang 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 RE 
ρ -           

p -           

2 AV 
ρ .571* -          

p .000 -          

3 PC 
ρ .157 .251* -         

p .084 .005 -         

4 LC 
ρ -.093 -.314* .019 -        

p .305 .000 .836 -        

5 HA 
ρ .020 .001 .370* .306* -       

p .826 .990 .000 .001 -       

6 MO 
ρ .020 -.016 .219* .186* .401* -      

p .828 .863 .015 .040 .000 -      

7 LE 
ρ .346* .338* .327* -.195* .068 .095 -     

p .000 .000 .000 .031 .456 .297 -     

8 WL 
ρ .303* .340* .343* .096 .237* .172 .238* -    

p .001 .000 .000 .290 .008 .057 .008 -    

9 UP 
ρ .040 .220* .013 -.538* -.230* -.237* .276* -.111 -   

p .660 .014 .885 .000 .011 .008 .002 .220 -   

10 SU 
ρ -.050 -.076 -.321* -.275* -.338* -.242* -.114 -.190* .449* -  

p .579 .406 .000 .002 .000 .007 .211 .035 .000 -  

11 ENG ρ .112 .027 -.277* -.313* -.071 -.060 .186* -.066 .242* .157 - 

 
p .216 .766 .002 .000 .433 .511 .039 .472 .007 .082 - 

Not. RE = förväntningar på att ge respons, AV = tillgänglighet på och utanför arbetstid, PC = ändrade eller 

ineffektiva kommunikationssätt, LC = avsaknad av kontroll över IT, HA = strul, MO = övervakning av anställda 

med hjälp av teknologi, LE = krav på att lära sig ny teknologi, WL = ökad arbetsbelastning, UP = tillgång till 

resurser och uppgraderingar, SU = personlig support, ENG = engagemang. * = signifikant; p < .05 

 

*Signifikant association, p < .005 (2-svansad) 

 

 

Utmanande IT-krav. 

Dimensionen krav på att lära sig ny teknologi antogs här vara positivt associerat med 

engagemang (hypotes 6). Dataanalys fann att associationen mellan krav på att lära sig ny 

teknologi och engagemang var svagt positiv och signifikant (ρ = .186, p = .039). Höga nivåer 

av krav på att lära sig ny teknologi var associerat med höga nivåer av engagemang. 
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Dimensionen tillgänglighet antogs här vara positivt associerat med engagemang 

(hypotes 3). Ökad  arbetsbelastning antogs vara positivt associerat med engagemang (hypotes 

4). Dimensionen övervakning antogs vara positivt associerat med engagemang (hypotes 8). 

Det fanns ingen relation mellan dessa IT-krav och engagemang (se tabell 2). 

Hindrande IT-krav. 

Dimensionen avsaknad av kontroll över IT antogs här negativt associerat med 

engagemang (hypotes 5). Dataanalys fann att associationen mellan avsaknad av kontroll över 

IT och engagemang var medelstarkt negativ och signifikant (ρ = -.313, p < .001). Avsaknad 

av kontroll över IT var associerat med låga nivåer av engagemang. 

Dimensionen bristfällig kommunikation antogs här vara negativt associerad med 

engagemang (hypotes 7). Dataanalys fann att associationen mellan bristfällig kommunikation 

och engagemang var svagt negativt och signifikant (ρ = -.277, p = .002). Höga nivåer av 

bristfällig kommunikation var associerade med låga nivåer av engagemang. 

Dimensionen strul antogs vara negativt associerat med engagemang (hypotes 1). 

Förväntningar på att ge respons antogs här vara negativt associerat med engagemang (hypotes 

2). Det fanns ingen relation mellan dessa IT-krav och engagemang (se tabell 2). 

Diskussion 

Undersökningen fann en positiv association mellan övergripande IT-stöd och 

engagemang. Båda dimensionerna teknisk support och tillgång till uppgraderingar var 

positivt associerade med engagemang, men endast den sistnämnda var signifikant när båda 

testades som enskild dimension. IT-krav som övergripande kategori hade ingen signifikant 

relation till engagemang. Däremot visade undersökningen att dimensionerna avsaknad av 

kontroll över IT respektive bristfällig kommunikation var negativt associerade till 

engagemang, och att dimensionen krav på att lära sig ny teknologi var positivt associerat till 

engagemang. Utifrån denna studies resultat finns det anledning att anta att vissa aspekter av 

IT-användning är positivt respektive negativt relaterade till engagemang. 

Diskussionen kommer först att sätta resultatet i relation till teorin och diskutera 

utfallet av undersökningens 8 hypoteser. Därefter behandlas metodologiska överväganden, 

styrkor och brister. Slutgiltigen en sammanfattning av undersökningens betydelse för 

forskningsfältet. 
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Teoridiskussion 

Undersökningens resultat att såväl den övergripande kategorin IT-stöd som 

dimensionen tillgång till uppgraderingar är positivt associerade till engagemang bekräftar 

flera tidigare studier som har funnit en positiv relation mellan arbetsresurser och engagemang 

(se t.ex Crawford et al., 2010; Ter Hoeven et al., 2016). Detta resultat är även i linje med JD-

R-modellen som beskriver att arbetsresurser har en motiverande potential genom att 

underlätta för den anställde att uppnå arbetsmål, hantera arbetskrav samt utvecklas och lära 

sig mer (Bakker & Demerouti, 2007). Teknisk support och tillgång till uppgraderingar av IT 

kan därmed antas ha en motiverande potential genom att avhjälpa tekniska problem och bistå 

den anställde med nya teknologiska lösningar för att underlätta utförandet av arbetsuppgifter.  

Avsaknaden av en signifikant relation mellan övergripande IT-krav och engagemang i 

denna undersökning hade kunnat leda till en slutsats om att IT-krav inte är relevanta för 

upplevelsen av engagemang, vilket har skett vid tidigare undersökningar (se t.ex. Schaufeli & 

Bakker, 2004). Utifrån Crawford et al.’s teori om utmanande och hindrande arbetskrav 

ämnade dock denna studie att undersöka om det finns belägg för en motsvarande uppdelning 

av IT-krav. Undersökningen fann stöd för ett utmanande IT-krav (hypotes 6) och för två 

hindrande IT-krav (hypotes 5 och 7). Höga krav på att lära sig ny teknologi var associerat 

med höga nivåer av upplevt engagemang. En förklaring utifrån JD-R-modellen skulle kunna 

vara att ansträngningen uppfattas leda till en framgångsrik hantering av ny teknologi och att 

ansträngningen upplevs som meningsfull för att den skapar tillfällen för personlig utveckling 

och utveckling av sin kompetens.  

Avsaknad av kontroll över IT var associerat med låga nivåer av upplevt engagemang. 

En förklaring till den negativa relationen till engagemang skulle kunna vara att avsaknad av 

kontroll kan uppfattas förhindra individen från att utföra en arbetsuppgift på ett effektivt sätt 

och väcka känslor av frustration och ångest. Att framgångsrikt hantera detta arbetsförhållande 

upplevs mindre troligt, och individen blir mindre benägen att anstränga sig för att hantera 

situationen. Ett liknande resonemang kan föras för bristfällig kommunikation. Utifrån JD-R-

modellen kan dessa IT-krav beskrivas ha en negativ inverkan på den motiverande processen 

genom att förhindra personen från att lära sig nya saker och uppnå nya arbetsmål, och 

förhindra den anställde från att uppleva engagemang. 

Studien fann inga signifikanta resultat för dimensionerna strul, förväntningar på att ge 

respons, tillgänglighet, ökad arbetsbelastning respektive övervakning i relation till 

engagemang. Dessa IT-krav kan dock fortfarande vara av intresse i relation till utbrändhet. 
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Eftersom engagemang, enligt Schaufeli et al. (2002), inte är den raka motsatsen till 

utbrändhet kan denna undersökning enbart belysa relationen till engagemang. Ett intresse för 

IT-kravens relation till den hälsorelaterade processen förutsätter ett instrument som mäter 

utbrändhet som ett självständigt konstrukt från engagemang. Därmed kan vi i princip heller 

inte påstå att kravet att lära sig ny teknologi är ett utmanande IT-krav, eftersom det som 

skiljer mellan utmanande arbetskrav och arbetsresurser är enligt Crawford et al. (2010) att 

den föregående är positivt relaterat även till utbrändhet och arbetsresurser är negativt relaterat 

till utbrändhet.  

Vår uppdelning av utmanande och hindrande IT-krav är strikt teoretisk och utgår från 

analogier med arbetskrav och arbetsresurser som inte är IT-specifika. Det kan vara aktuellt att 

undersöka andra IT-krav än de som ingick i denna undersökning för att utveckla förståelsen 

för vilken funktion IT-krav har för engagemang. Enligt vår kännedom finns ingen tidigare 

undersökning som har delat upp IT-specifika arbetsförhållanden i utmanande respektive 

hindrande IT-krav. Av denna anledning analyserades dessa data med oriktade 

signifikanstester trots att hypoteserna formulerades som riktade (utmanande som positivt 

associerade med engagemang och hindrande som negativt associerade). Detta medför även att 

analysen blir mer konservativ vilket minskar risken att anta en felaktig hypotes.  

De tre IT-krav som hade en signifikant association till engagemang hade den riktning 

som hypoteserna antog. Dessa tre signifikanta relationerna mellan dimensioner av IT-krav 

och engagemang framkommer inte om IT-krav undersöks som en övergripande kategori. 

Detta bekräftar delvis Crawford et al.’s resultat. Crawford et al. (2010) fann en positiv 

relation mellan utmanande arbetskrav och engagemang, vilket denna undersökning inte 

bekräftade när alla utmanande krav undersöktes tillsammans. En anledning kan vara att 

uppdelningen grundar delvis sig på empiriska studier som inte är IT-specifika. Vi drar 

slutsatsen att flera dimensioner av IT-krav är relevanta i relation till engagemang. Eftersom 

relationen till engagemang är positiv för vissa IT-krav men negativ för andra, finns visst stöd 

för en uppdelning i utmanande respektive hindrande IT-krav. 

Metoddiskussion 

Eftersom alla data utgår från respondenternas självskattningar, visar undersökningens 

resultat att upplevelsen av att ha tillgång till de senaste uppgraderingarna av IT som används i 

arbetet är en relevant faktor för engagemang vid IT-användning i arbetet. Däremot vet vi inte 

om de som är mest engagerade också är de som objektivt sett även har mest resurser. En 
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möjlig svaghet med undersökningen är således att den mäter respondenternas subjektiva 

uppfattningar. Objektiva mått på IT-krav och IT-stöd skulle kunna ge mer information om 

mängden IT-krav respektive IT-stöd som är relaterat till minskat eller ökat engagemang, och 

möjligtvis även den optimala fördelningen mellan IT-krav och IT-stöd. Den subjektiva 

uppfattningen är likväl relevant eftersom tolkningen av arbetsförhållanden är individuell, 

vilket till exempel teorier om job crafting tagit fasta på. Arbetssituationen i stort är på så vis 

ett samspel mellan faktiska förhållanden och den anställdes tolkning och har därmed en 

subjektiv och en objektiv komponent. Följaktligen hade inte heller ett mer objektivt 

mätinstrument kunnat ge en fullständig beskrivning av den anställdes arbetsförhållanden. 

Vidare innebär den individuella tolkningen av arbetsförhållanden att vissa individer kan tolka 

arbetsbelastning som en utmaning, andra som ett hinder. Vi kan alltså inte göra anspråk på att 

fånga in objektiva sanningar, men däremot säger studien något om hur respondenterna 

upplever sina situationer vilket i sig är meningsfullt i relation till engagemang. 

Studiens förklaringsvärde begränsas även av att engagemang är ett tillstånd som kan 

variera från en timme till den nästa, eller från en dag till en annan. En enkätstudie vid en 

given tidpunkt ger en begränsad bild över den anställdes arbetsförhållanden och upplevelse 

av engagemang. Det upplevda engagemanget, men även hur IT-krav och IT-stöd upplevs, 

påverkas troligen av om respondenten exempelvis nyss råkat ut för tekniskt strul eller vid 

mättillfället känt sig särskilt stressad över obesvarade e-mail. Upprepade mätningar skulle 

kunna ge en tydligare bild av dessa förhållanden. Vidare kan en hög arbetsbelastning tolkas 

som ett utmanande IT-krav på kort sikt, men över tid tolkas som ett hindrande IT-krav. 

Begränsningar med en korrelationsstudie är att den inte visar den kausala riktningen 

på relationen, huruvida variablerna ömsesidigt påverkar varandra eller om en underliggande 

tredje variabel påverkar båda variablerna. Därmed kan vi inte utesluta att till exempel 

ledarskapet påverkar såväl upplevelsen av engagemang som upplevda IT-krav och IT-stöd. 

Om undersökningen hade genomförts som ett experiment hade undersökningens interna 

validitet varit högre, men samtidigt hade det funnits en risk att undersökningens ekologiska 

validitet hade minskat om experimentet skulle genomföras i laboratoriemiljö. En 

longitudinell studie skulle kunna undersöka i vilken utsträckning upplevelsen av 

arbetsförhållanden och engagemang förändras över tid. 

Mätverktygen ICT Support Scale och ICT Demands Scale innefattar en bredd av 

arbetsförhållanden, men är begränsade till IT-specifika arbetsförhållanden vilket innebär att 

andra arbetsförhållanden lämnas utanför undersökningen, och att enbart en avgränsad del av 

arbetssituationen undersöks. Som tidigare har nämnts består ICT Support Scale av två 
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arbetsförhållanden som tillsammans enbart utgör en del av de arbetsresurser som är relevanta 

vid IT-användning, vilket kan vara en svaghet. Undersökningen hade med andra ord kunnat 

undersöka även andra arbetsresurser än IT-stöd, till exempel socialt stöd och ledarskap, för 

att få en bredare bild av respondenternas arbetsresurser. 

Avseende undersökningens respondenter kan det inte säkerställas att urvalet är 

representativt för populationen. Urvalsmetoden har både fördelar och nackdelar. Eftersom 

enkäten mailades till ett stort antal olika kommunala arbetsplatser vet vi inte vilka som har 

svarat eller fullföljt undersökningen. Det faktum att respondenterna angett en så hög grad av 

IT-användning kan bero på att enkäten är elektronisk. Detta innebär en risk för selektivt 

bortfall där kommunanställda som har minst teknikvana eller mest negativ uppfattning om 

teknik fallit bort, på grund av tekniska svårigheter i samband med studien eller att de inte fått 

eller läst mailet från första början. Trots denna risk gjordes enkäten av praktiska skäl 

elektronisk för att inom den givna tidsramen kunna spridas till många arbetsplatser samtidigt. 

Vissa kommunanställda som använder IT i mindre utsträckning kan ha avstått från att delta i 

undersökningen om de uppfattade att de inte ingick i det åsyftade urvalet. Samtidigt kan det 

inte uteslutas att kommunanställda faktiskt är en grupp som använder IT i stor utsträckning. 

På grund av urvalets storlek går det ändå att dra vissa slutsatser om associationen 

mellan upplevda IT-krav samt -stöd och upplevt engagemang. Eftersom vi inte vet vilka av 

kommunanställda i Skåne som har svarat på enkäten och eftersom vi har använt ett 

bekvämlighetsurval och därmed inte har ett representativt urval, finns det dock svårigheter i 

att försöka generalisera resultaten till populationen kommunanställda i Skåne.  

Pearsons produkt-moment korrelation kunde inte användas för den statistiska 

analysen eftersom två av antagandena inte uppfylldes. Datans skevhet i förhållande till 

normalfördelningskurvan beror på att många respondenter skattade högt eller lågt på 

skalorna. Eftersom skalorna sträckte sig från “aldrig” till “hela tiden”/”nästan alltid” är det 

svårt att hävda att svarsalternativen varit begränsade. Däremot kan fler skalsteg eller en 

tydligare beskrivning av svarsalternativens betydelse möjligtvis leda till att färre respondenter 

skulle svara högst eller lägst på skalan. Det är även möjligt att det finns en kognitiv bias att 

välja extrema svarsalternativ.  

Eftersom respondenterna använder svenska som arbetsspråk översatte vi ICT 

Demands Scale och ICT Support Scale. Det är möjligt att översättningarna av engelska ord 

kan ha ändrat innehållet av vissa items trots att översättningen gjordes med noggrannhet. Det 

finns även risk att översättningen påverkar instrumentens interna validitet. Trots detta finns 

det en fördel med att respondenterna besvarar enkäten på sitt modersmål, eftersom detta 
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minskar risken för missförstånd. Cronbachs alfa var överlag lika högt för våra översättningar 

som för originalspråket, med undantag för subskalorna hög arbetsbelastning och avsaknad av 

kontroll över IT som var något lägre än i Day et al. (2012a). Cronbachs alfa var i stort sett 

samma i denna undersökning som i den svenska versionen av UWES-9. Resultaten från 

undersökningen och instrumentens goda reliabilitet talar för en fortsatt användning av dessa 

instrument. 

I dataanalysen förekom en del avvikande värden. Vi valde att inte ändra dem eftersom 

det är teoretiskt svårt att motivera hur några siffror skulle kunna vara “fel”, då detta skulle 

vara synonymt med ett underkännande av respondentens egen uppfattning. Eftersom det var 

olika respondenter vars värden utgjorde avvikande värden för de olika associationerna fanns 

det ingen anledning att anta att det beror på responsbias. 

Slutsatser och framtida forskning 

JD-R-modellen är flexibel på så vis att den erbjuder ett teoretiskt ramverk som 

möjliggör kategorisering av såväl generella som specifika arbetsförhållanden. Då denna 

studie har funnit signifikanta relationer mellan IT-specifika arbetsförhållanden och 

engagemang och Day et al. (2012) fann signifikanta relationer till utbrändhet, menar vi att 

JD-R-modellen i sin helhet är applicerbar även i en IT-kontext.  

Studiens resultat ger en preliminär bild av att avsaknad av kontroll över IT och 

bristfällig kommunikation har en negativ inverkan på engagemang, men att krav på att lära 

sig ny teknologi och tillgång till uppgraderingar har en positiv koppling till engagemang. 

Genom en medvetenhet om vilka arbetsförhållanden som har en positiv koppling till 

engagemang och genom att motverka hindrande IT-krav kan organisationer skapa 

förutsättningar för anställda att uppleva engagemang genom att underlätta för den anställde 

att uppnå arbetsmål, hantera hindrande arbetskrav samt utvecklas och lära sig mer i det 

digitaliserade arbetet. 

Eftersom tidigare forskning om IT-användning i stor utsträckning har fokuserat vid 

negativa tillstånd, valde vi att istället främst undersöka den potentiella nyttan av 

digitaliseringen av arbetet. Av denna anledning undersöktes den motiverande processen i JD-

R-modellen för att utforska den motiverande potentialen av IT-specifika arbetsförhållanden. 

Engagemang som lyfts fram som ett positivt tillstånd är dock inte en direkt motsats till 

utbrändhet, och det kan finnas skäl att även vara uppmärksam på möjliga baksidor med 

engagemang. För mycket engagemang, och framförallt försjunkenhet som innebär att 
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individen har svårt att slita sig från arbetet, riskerar leda till att individen inte får den 

återhämtning som behövs för att undvika negativa hälsoeffekter såsom utbrändhet. 

Engagemang som går till överdrift i kombination med medier som möjliggör flexibla 

arbetssätt, till exempel IT, riskerar att inte enbart ha en motiverande potential, utan kanske 

kan för mycket engagemang även ha hälsorelaterade konsekvenser. Generellt verkar 

engagemang vara positivt, men framtida forskning bör överväga att undersöka huruvida det 

kan finnas negativa konsekvenser av ett alltför högt engagemang. 

Eftersom det aktuella forskningsfältet är relativt outforskat får undersökningen snarast 

ses som en pilotstudie som banar väg för fortsatt forskning. De kategoriseringar av 

arbetsförhållanden som används (uppdelningen i IT-krav och IT-stöd, utmanande och 

hindrande krav etc.) är fortfarande hypotetiska och mer empiri behövs för att kunna slå fast 

hur respektive arbetsförhållande bör kategoriseras. 

Framtida forskning bör bredda perspektivet såväl inom som utanför den IT-specifika 

kontexten. Den digitala arbetsmiljön förändras i snabb takt och de IT-specifika 

arbetsförhållandena som denna studie berör är inte uttömmande. Fler IT-krav och IT-stöd kan 

behöva identifieras för att öka förståelsen för relationen mellan IT-användning och 

engagemang i arbetet. För att ge ett helhetsperspektiv på den digitala arbetsmiljön behöver vi 

förstå hur arbetskrav och arbetsresurser i en vidare bemärkelse samverkar med de IT-

specifika sådana. Eftersom det nya arbetslivet i praktiken innebär ett överskridande av 

gränsen mellan det digitala och det analoga är det särskilt meningsfullt att belysa dessa båda 

aspekter som två sidor av samma mynt snarare än som vitt skilda fenomen. 
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