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Sammendrag 

Forfatter: Rikke Myrer Lund  

Tittel: En kategorisering av norske arbeidstakere med betydning for arbeidsmiljøfaktorer, 

ekstra-rolle atferd og sykefravær – En utforskende studie  

Veiledere: Thomas Hoff og Kjell Ivar Øvergård 

Forskning viser at arbeidsmiljøfaktorer påvirker arbeidstakers helse og velvære. Formålet 

med studien var å utforme en fireinndeling og differensiering av norske arbeidstakere basert 

på utmattelse og engasjement som kan ha betydning for praktiske tiltak i virksomheter. Det 

ble undersøkt om inndelingen var relatert til ulikheter i arbeidsmiljøfaktorer, demografi, 

ekstra-rolle atferd og sykefravær, med jobbkrav-ressursmodellen som teoretisk rammeverk.  

Studien er kvantitativ og inneholder sekundærdata fra 1852 arbeidstakere i fire norske 

virksomheter. Sekundærdataene resulterer fra medarbeiderundersøkelser og sykefravær er 

hentet fra bedriftenes register.  

Resultatene viser at grupper med høyt engasjement opplever større grad av jobbressurser og 

ekstra-rolle atferd enn grupper med lavt engasjement. Grupper med høy utmattelse opplever 

større grad av arbeidspress og sykefravær enn grupper med lav utmattelse. Det ble funnet en 

signifikant forskjell i alder der gruppen med høyt engasjement og lav utmattelse var noe eldre 

enn gruppen med både høy utmattelse og engasjement. Det ble ikke funnet signifikante 

forskjeller i kjønn på tvers av gruppene. En diskriminerende analyse viste at jobbressurser 

som medvirkning og støtte fra kolleger, diskriminerte utmattet fra engasjert gruppe. Av det 

totale utvalget ble 61,9% korrekt klassifisert i gruppene.  

Funnene i studien viser at norske arbeidstakere med høy grad av utmattelse og lavt 

engasjement har større sannsynlighet for sykefravær sammenlignet med arbeidstakere med 

høyt engasjement og lav utmattelse. Medvirkning og støtte fra kolleger var betydningsfulle 

faktorer for å skille mellom engasjerte og utmattede arbeidstakere. For å forebygge negative 

konsekvenser av utmattelse bør virksomheter legge til rette for støttende omgivelser, og 

styrke medvirkning for de ansatte. Fremtidig forskning bør undersøke flere krav relatert til 

diskriminering av grupper på arbeidsplassen. Det bør vektlegges en betydning av å utforme 

nasjonale norm- og cut-off verdier for å oppnå en klarere definisjon på hva som karakteriseres 

som høy og lav grad av engasjement og utmattelse.  
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Innledning 

Arbeidsmiljøet er av stor betydning for over 2,6 millioner innbyggere i Norge, og har  

innflytelse på resultater, produktivitet og helse (Tynes et al., 2018). Flere teoretiske modeller 

som omhandler arbeidsrelatert helse fokuserer på arbeidsmiljøfaktorer som kan påvirke 

arbeidstakere. En av disse modellene, jobbkrav-ressursmodellen (Job-demand-resources 

model) har blitt en av de mest innflytelsesrike modellene innen arbeidsrelatert helse (Bakker 

& Demerouti, 2014). Modellen viser at negative helseeffekter utvikles som resultat av høye 

krav i kombinasjon med få tilgjengelige ressurser (Bakker & Demerouti, 2007).  

Store forventninger og høye krav på arbeidsplassen kan bidra til arbeidsrelatert stress 

og redusert opplevelse av mestring. Lengre perioder med opplevd stress kan gi både fysiske 

og psykiske helseproblemer som kan påvirke individet, organisasjonen og samfunnet 

(Arbeidstilsynet, 2020). En konsekvens av pågående stress er forekomsten av arbeidsrelatert 

utbrenthet (Maslach & Jackson, 1981). Utbrenthet er relatert til flere negative utfall, som blant 

annet økt sykefravær (Salyers et al., 2015). Utmattelse er en vesentlig faktor i utbrenthet, og 

anses å være sentral for utviklingen av sykdom (Anagnostopoulos & Niakas, 2010; Petitta & 

Vecchione, 2011). Dette innebærer at forebygging av utmattelse kan redusere fremtidig 

sykefravær (Toppinen-Tanner, Ojajärvi, Väänaänen, Kalimo, & Jäppinen, 2005). Sykefravær 

er et folkehelseproblem med store økonomiske konsekvenser grunnet arbeidstakers 

kompensasjon, medisinske utgifter og tap av produktivitet (Dekkers-Sánchez, Hoving, Sluiter, 

& Frings-Dresen, 2008). I 2017 ble de årlige kostnadene relatert til sykefravær i Norge anslått 

til cirka 36,4 milliarder kroner (Haveraaen, Skarpaas, & Aas, 2017).  

Positive arbeidsforhold med tilgang til ressurser som for eksempel sosial støtte fra 

medarbeidere, bidrar ofte til engasjerte arbeidstakere (Bakker, Demerouti, & Verbeke, 2004). 

Når ansatte opplever tilgang til ressurser engasjerer de seg mer i atferd som går utover 

formelle jobbkrav, og som i tillegg er gunstig for organisasjonen (Bakker et al., 2004). Dette 

kan være altruistisk atferd eller det å påta seg ekstra arbeid (såkalt ekstra-rolle atferd) (Organ, 

Podsakoff, & MacKenzie, 2005). Høyt engasjerte ansatte viser økt produktivitet og prestasjon 

(Bakker & Demerouti, 2008; Markos & Sridevi, 2010). I tillegg viser forskning at økt 

engasjement er assosiert med lavere sykefravær (Soane et al., 2013). Arbeidsengasjement er 

derfor et viktig konsept i organisasjoner som bør vektlegges for å oppnå organisatoriske mål 

(Saxena & Srivastava, 2015).  

Forholdet mellom forskning og praktisk relevans for ledere og praktiserende har blitt 

diskutert siden 60-tallet (Bartunek & Rynes, 2014). Det har blitt argumentert for at 
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akademikere som engasjerer seg i forholdet mellom forskning og praksis vil øke muligheten 

for å finne noe nytt og interessant. I tillegg kan et slikt fokus øke sannsynligheten for å 

produsere svært innflytelsesrik forskning (Bartunek & Rynes, 2014; Berry, 1995). Rousseau 

og McCarthy (2007) vektlegger betydningen av å benytte forskningsevidens for å skape 

effektiv praksis i organisasjoner. En gruppeinndeling av norske arbeidstakere som viser til 

sannsynlighet for produktivitet og helseutfall identifiserer ikke enkeltindivider, men gir en 

oversikt som kan være nyttig for ledere i organisasjoner. Dersom denne kategoriseringen 

forankres i forskningsfunn, kan den styrke forholdet mellom forskning og praktiske tiltak ved 

å bidra med en verdifull oversikt over det psykososiale arbeidsmiljøet på arbeidsplassen og 

risiko for sykefravær. En slik oversikt kan blant annet gi grunnlag for å bedømme 

effektiviteten av helseforebyggende tiltak (McCreary, Fong, & Groll, 2017). Tidligere 

forskning har vist at det er mulig å dele inn grupper av arbeidstakere med utgangspunkt i grad 

av utmattelse, og at gruppene kan diskrimineres av jobbressurser og krav. Inndelingen av 

arbeidstakere viste en betydning for ulik grad av sykefravær i gruppene (Peterson, Demerouti, 

Bergström, Åsberg, & Nygren, 2008).  

Denne oppgaven vil undersøke muligheten for å utarbeide en gruppering av norske 

arbeidstakere med utgangspunkt i grad av engasjement og utmattelse, og vurdere hvorvidt 

jobbkrav og ressurser kan diskriminere disse gruppene. Oppgaven vil også undersøke om 

inndelingen basert på utmattelse og engasjement relateres til ulikheter i demografiske 

variabler, arbeidsmiljøfaktorer, ekstra-rolle atferd og sykefravær. Dermed formuleres 

følgende problemstillinger: 

 

Kan arbeidskrav og ressurser diskriminere mellom arbeidstakere med ulik grad av 

engasjement og utmattelse?  

 

Er denne inndelingen basert på engasjement og utmattelse, relatert til ulikheter i 

demografi, arbeidsmiljøfaktorer, ekstra-rolle atferd og sykefravær? 
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Teoretisk grunnlag 

Dette kapittelet inneholder en redegjørelse av jobbkrav-ressursmodellen som har fått 

stor betydning for arbeidsmiljøfaktorers påvirkning på helse. Videre følger en beskrivelse av 

arbeidsrelatert utmattelse, engasjement og ekstra-rolle atferd som er relatert til jobbkrav-

ressursmodellen. Til slutt følger en redegjørelse for sykefravær i Norge, risikofaktorer for 

utvikling av sykefravær, samt hvordan sykefravær kan forebygges.  

Jobbkrav-ressursmodellen 

I tråd med forskningstradisjonens fokus på sammenhengen mellom 

arbeidsmiljøfaktorer og helseutfall, fokuserer flere teorier og modeller på forholdet mellom 

psykososiale aspekter og ansattes helse (Dicke et al., 2018). En teoretisk modell som har fått 

oppmerksomhet ved psykologisk velvære på arbeidsstedet er Jobbkrav-ressurs modellen (Job 

-demand-resources model) (JDR-modellen) (Demerouti, Bakker, Nachreiner, & Schaufeli, 

2001).  

Arbeidsmiljøfaktorer på arbeidsplassen kan ifølge JDR-modellen bli kategorisert inn i 

to overordnede kategorier: jobbkrav og jobbressurser (Bakker & Demerouti, 2007). Jobbkrav 

omhandler psykologiske, sosiale, fysiske og organisatoriske faktorer ved arbeidsplassen som 

krever psykisk og fysisk anstrengelse. Arbeidskrav kan eksempelvis være arbeidspress eller 

rollekonflikt. Krav relateres til fysiske og psykologiske utfall, som eksempelvis utviklingen av 

utbrenthet (Bakker & Demerouti, 2007). Arbeidskrav er ikke nødvendigvis alltid forbundet 

med negative konsekvenser, men dersom en arbeidstaker opplever lav grad av mestring 

tilknyttet krav, kan det resultere i negative helseutfall (Meijman & Mulder, 1998).  

Jobbressurser omhandler psykologiske, fysiske, sosiale eller organisatoriske faktorer 

ved jobben som bidrar til måloppnåelse (Bakker & Demerouti, 2007). Ressurser kan redusere 

innflytelsen av jobbkrav og de relaterte fysiologiske og psykologiske konsekvensene. I tillegg 

omfatter de karakteristikker som fremmer læring, personlig vekst og utvikling. Ressurser kan 

være på et organisatorisk nivå som karrieremuligheter. Ressurser kan også komme fra 

mellommenneskelige relasjoner, som sosial støtte fra medarbeidere (Bakker & Demerouti, 

2007). Ressurser som er relatert til oppfattelsen av egen evne til å håndtere og påvirke 

situasjoner kalles personlige ressurser. En personlig ressurs er tro på egen mestring (self-

efficacy) (Bakker & Demerouti, 2014). Tro på egen mestring omhandler vurderingen av hvor 

godt den enkelte håndterer situasjoner (Bandura, 1982). Hvilke arbeidskrav og ressurser som 

er av betydning på en arbeidsplass avhenger av hvilke faktorer som fremtrer. For sykepleiere 
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kan eksempelvis skiftarbeid være et arbeidskrav av betydning (Cheng, Yang, Ding, & Wang, 

2020). 

Motiverende og belastende prosesser. JDR-modellen relateres til to psykologiske 

prosesser for utviklingen av motivasjon og arbeidsbelastning. Figur 1 viser hvordan krav 

øverst til venstre og ressurser nederst til venstre, kan føre to ulike prosesser. Jobbkrav 

relateres til en belastende prosess som kan medføre helseproblemer ved at jobbkrav sliter på 

ansattes psykiske og fysiske ressurser. Det kan eksemplifiseres ved at en arbeidstaker 

opplever høyt arbeidspress over tid som kan bidra til opplevd stress og redusert helse (Bakker 

& Demerouti, 2007). Den andre prosessen beskrives som en motiverende prosess. Den 

motiverende prosessen omhandler at tilgang til jobbressurser kan føre til økt engasjement og 

prestasjon (Bakker & Demerouti, 2007).  

Figur 1. Jobbkrav-ressursmodellen (Bakker & Demerouti, 2007, s.313, egen oversettelse).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En longitudinell studie støttet både den belastende og motiverende prosessen i JDR-

modellen der jobbkrav predikerte utbrenthet over tid og jobbressurser predikterte fremtidig 

jobbengasjement (Hakanen, Schaufeli, & Ahola, 2008). En annen longitudinell studie støttet 

også de to prosessene, samt at reduksjon av arbeidsressurser førte til økt utbrenthet. I tillegg 

hadde utbrenthet en positiv korrelasjon med sykefravær, og engasjement en negativ 

korrelasjon med sykefravær (Schaufeli, Bakker, & Van Rhenen, 2009).  

Antagelsen om at det finnes en samhandling mellom jobbkrav og ressurser for 

utvikling av motivasjon og arbeidsbelastning er en sentral del ved JDR-modellen. Forskning 

viser at jobbressurser kan fungere forebyggende for belastning forårsaket av høye jobbkrav. 

(Bakker, Demerouti, Taris, Schaufeli, & Schreurs, 2003; van den Tooren & de Jong, 2014). 
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Eksempelvis kan en arbeidstaker gjennomføre krevende arbeidsoppgaver på grunn av opplevd 

sosial støtte fra en eller flere kolleger.  

Arbeidsrelatert utbrenthet og utmattelse 

Den belastende prosessen i JDR-modellen kan medføre redusert helse og velvære. 

Derfor er denne prosessen relevant for utviklingen av utbrenthet hos arbeidstakere (Demerouti 

et al., 2001). Maslach og Jackson (1981) utformet et tredimensjonalt mål på utbrenthet for 

ansatte i omsorg, helse og service-yrker: Maslach Burnout Inventory (MBI). MBI har blitt den 

mest brukte måleenheten på utbrenthet (Schaufeli, Enzmann, & Girault, 1993; Shirom & 

Melamed, 2006). MBI inneholder dimensjonene: emosjonell utmattelse, depersonalisering 

(kynisme) og redusert personlig prestasjon (Maslach & Jackson, 1981). Disse skalaene har 

blitt definert som hovedkomponentene i utbrenthet (Schaufeli, Leiter, & Maslach, 2009). 

Emosjonell utmattelse omhandler en reduksjon av emosjonelle ressurser og mental prestasjon. 

Depersonalisering (kynisme) karakteriseres som en utvikling av negative kyniske holdninger 

og følelser relatert til jobben. Redusert personlig prestasjon omhandler tendensen til negativ 

selvevaluering relatert til eget arbeid, noe som kan føre til redusert prestasjon (Maslach & 

Jackson, 1981).  

Redusert personlig prestasjon eller mer generelt redusert profesjonell prestasjon, anses 

ikke å være en kjernekomponent i utbrenthet (Maslach, Schaufeli, & Leiter, 2001; Shirom, 

2003). Profesjonell prestasjon har svake forhold med de to andre komponentene i utbrenthet, 

og til andre forløpere og utfall (Lee & Ashforth, 1996). I tillegg har det blitt antatt at denne 

komponenten reflekterer en individuell karakteristikk som ligner tro på egen mestring (self-

efficacy) (Cordes & Dougherty, 1993). Høy grad av emosjonell utmattelse og/eller kynisme, 

har vist seg å kunne skille klinisk utbrente fra ikke-utbrente, i motsetning til lav grad av 

personlig prestasjon (Dyrbye, West, & Shanafelt, 2009; Schaufeli, Bakker, Hoogduin, Schaap, 

& Kladler, 2001). 

Maslach Burnout Inventory (MBI) inneholder 22 spørsmål (Maslach & Jackson, 

1981). Kemper og kolleger (2019) argumenterer for at utbrenthet ofte måles gjennom lange 

og omfattende spørreundersøkelser. Derfor finnes det et behov for måleinstrumenter med 

færre elementer og enklere bruk for deltakere (Kemper et al., 2019). Kristensen og kolleger 

(2005) reduserte utbrenthet til en enkel dimensjon relatert til fysisk og mental utmattelse i 

måleinstrumentet Copenhagen Burnout Inventory (CBI) (Kristensen, Borritz, Villadsen, & 

Christensen, 2005). Flere en-faktorskalaer som reduserer utbrenthet til utmattelse har blitt 
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benyttet i litteraturen (Pines, Aronson, & Kafry, 1981; Shirom, 2003). CBI består av 

kjernekomponentene fysisk og psykisk utmattelse. Dette står i samsvar med den historiske 

utviklingen til utbrenthetskonseptet. Schaufeli og Greenglass (2001) definerte utbrenthet som 

«en tilstand av fysisk, emosjonell og mental utmattelse som følge av langsiktig involvering i 

arbeidssituasjoner som er emosjonelt krevende» (Schaufeli & Greenglass, 2001, s.501, egen 

oversettelse). Kristensen og kolleger (2005) vektlegger utmattelse som et viktig mål på 

utbrenthet da det har innflytelse på spesifikke domener i et individs liv. Et slikt domene er 

arbeid og et mer spesifikt kan være klientarbeid (Kristensen et al., 2005). En metaanalyse 

viste at de fleste studier fokuserer på utmattelse relatert til forholdet mellom eksponering på 

arbeidsplassen og utbrenthet. Funnene fra disse studiene viser at høye nivåer av støtte og 

opplevd rettferdighet på arbeidsplassen, har en beskyttende funksjon for emosjonell 

utmattelse. Høye krav, lav jobbkontroll, lave belønninger og usikkerhet på arbeidsplassen, 

økte risikoen for utvikling av utmattelse (Aronsson et al., 2017) 

Utmattelse har vist seg å være en risikofaktor for dødelighet blant industriarbeidere 

under 45 år. Forholdet mellom kynisme og dødelighet ble påvirket av sosiodemografiske 

faktorer, og mellom redusert personlig prestasjon og dødelighet fantes det et svakt forhold 

(Ahola, Väänänen, Koskinen, Kouvonen, & Shirom, 2010). Disse resultatene viser 

betydningen av å ivareta arbeidstakere som står i fare for å utvikle utmattende helserelaterte 

problemer. Utmattelse har vist seg å være signifikant relatert til sykefravær, men kynisme 

hadde ingen signifikant assosiasjon med fravær (Anagnostopoulos & Niakas, 2010; Petitta & 

Vecchione, 2011). Det har også blitt vist at jobbkrav var sterkere assosiert med emosjonell 

utmattelse sammenlignet med kynisme og profesjonell prestasjon (Lee & Ashforth, 1996). 

Dermed er det relevant å ta utgangspunkt i arbeidstakeres grad av utmattelse når det skal deles 

inn grupper av ansatte relatert til risiko for sykefravær.   

Jobbengasjement 

Jobbengasjement er et konsept innen motivasjon og er derfor relatert til den 

motiverende prosessen i JDR-modellen (Leiter & Bakker, 2010). Engasjement på 

arbeidsplassen kan defineres som en positiv tilfredsstillende arbeidsrelatert tilstand, som ikke 

er betinget av en spesifikk hendelse eller atferd. Denne tilstanden karakteriseres av begrepene 

vitalitet, entusiasme og evnen til å fordype seg i arbeidet (Schaufeli, Salanova, González-

Romá, & Bakker, 2002). Vitalitet omhandler en mental robusthet, høy utholdenhet og 

innsatsvilje på tvers av situasjoner. Entusiasme karakteriseres som en opplevelse av 
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inpirasjon, stolthet, samt en følelse av mening og positive utfordringer. Evnen til å fordype 

seg omhander en opplevelse av dyp konsentrasjon med vanskeligheter fra å løsrive seg fra 

jobben (Schaufeli et al., 2002).  

Et av de mest brukte målene på engasjement er Utrecht Work Engagement Scale 

(UWES) (Schaufeli et al., 2002). Skalaen i UWES har tre deler som måler vitalitet, 

entusiasme og evnen til fordypelse (Bakker, Schaufeli, Leiter, & Taris, 2008). UWES har blitt 

forsket på og validert i flere land, og faktoranalyser har støttet den tredimensjonale skalaen 

(Schaufeli, Bakker, & Salanova, 2006). Måleinstrumentet har blitt ansett som det mest 

lovende verktøyet for å vurdere engasjement på arbeidsplassen både i forskningslitteratur og i 

virksomheter. Dette er mye på grunn av kobling opp mot meningsfulle utfall i organisasjon og 

arbeidsliv (Shimazu, Schaufeli, Miyanaka, & Iwata, 2010). Det har blitt diskutert hvorvidt 

«evnen til fordypelse» er en elementær dimensjon ved engasjement, eller om den resulterer 

fra «vitalitet» og «entusiasme» (Bakker et al., 2008). Derfor har det blitt argumentert for at 

det kan være fordelaktig å benytte en samlet skåre for engasjement fremfor ulike skårer på de 

tre dimensjonene (Schaufeli et al., 2006). 

Engasjement kan medføre flere positive utfall på individuelt og organisatorisk nivå. 

Forskning viser at engasjement fører til mindre depressive symptomer over tid (Hakanen & 

Schaufeli, 2012), i tillegg til at økt engasjement er assosiert med lavere sykefravær (Soane et 

al., 2013). Arbeidsengasjement innebærer ofte energi og konsentrasjon som kan gi ansatte 

motivasjon og kapasitet til å fokusere fullstendig på sine arbeidsoppgaver (Bakker & Leiter, 

2010). Engasjerte ansatte jobber effektivt mot mål og fokuserer på organisatorisk suksess 

(Hanaysha, 2016). En studie viser at alle dimensjonene ved arbeidsengasjement hadde en 

signifikant positiv effekt for ansattes produktivitet (Hanaysha, 2016). Høyere produktivitet 

fører til gunstig økonomisk vekst, større lønnsomhet og bedre sosial progresjon (Sharma & 

Sharma, 2014).   

Ekstra-rolle atferd. Studier viser at engasjement har en positiv innflytelse på ekstra-

rolle atferd (Christian, Garza, & Slaughter, 2011; Schaufeli, Taris, & Bakker, 2006). Ekstra-

rolle atferd er definert som atferd som er gunstig for organisasjonen, og går utover formelle 

jobbkrav. Slik atferd kan være å påta seg ekstra arbeidstimer eller altruistisk atferd (Organ et 

al., 2005). Ekstra-rolle atferd er ofte frivillig, og avhenger som regel av indre motiverende 

faktorer (Riketta, 2002). Det har blitt argumentert for at ekstra-rolle aspekter ved prestasjon er 

et resultat av jobbtilfredshet (Organ, 1977). Det vil si at ansatte som opplever tilfredshet, 

engasjerer seg i ekstra-rolle atferd ut ifra takknemlighet til organisasjonen, eller etter ønsket 

om å gjengi følelsen av tilfredshet de opplever (Brief & Motowidlo, 1986). En studie som 
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målte jobbprestasjon ved ekstra-rolle atferd, viser at engasjement har en positiv assosiasjon 

med prestasjon. Engasjement førte til at arbeidstakere utførte mer enn det som krevdes av dem 

på arbeidsplassen (Xanthopoulou, Baker, Heuven, Demerouti, & Schaufeli, 2008). 

Dersom ledere overser betydningen av positiv belønning og tilgang til ressurser, kan 

arbeidstakere vise redusert jobbmotivasjon, engasjement og forpliktelse til arbeidsplassen 

(Bakker, Demerouti, de Boer, & Schaufeli, 2003). Når de eksterne omgivelsene mangler 

ressurser har ikke arbeidstakere mulighet til å redusere den potensielle negative innflytelsen 

av høye jobbkrav. Dette kan medføre negative utfall som vanskeligheter med å oppnå 

målsettinger eller utviklingen av utbrenthet (Bakker et al., 2004). Slike funn indikerer at 

jobbressurser er relevant for engasjement, som igjen kan føre til ekstra-rolle atferd og 

produktivitet. Dermed er det interessant å undersøke om grupper av arbeidstakere med høy 

grad av engasjement rapporterer høyere grad av ekstra-rolle atferd enn grupper med lavt 

engasjement.  

Sykefravær 

Sykefravær er et folkehelseproblem med økonomiske konsekvenser grunnet 

arbeidstakers kompensasjon, medisinske utgifter og tap av produktivitet (Dekkers-Sánchez et 

al., 2008). Den største utfordringen relatert til kostnader av sykefravær i Norge, er muskel og 

skjelettplager samt lettere psykiske lidelser som angst og depresjon. Psykiske lidelser har blitt 

mer utbredt som medisinsk årsak til både uføretrygd og sykefravær (Tynes et al., 2018). 

For den enkelte arbeidstaker kan langvarig sykefravær føre til redusert økonomisk 

stilling, sosial isolasjon og ekskludering fra arbeidsmarkedet (Henderson, Glozier, & Elliott, 

2005). En annen potensiell negativ konsekvens for den enkelte er utviklingen av andre lidelser 

som depresjon (Vingård, Alexanderson, & Norlund, 2004). Arbeidstakere med 

langtidssykemelding har større problemer med å returnere til arbeidsplassen, og flere ender 

opp med uførepensjon (Borg, Hensing, & Alexanderson, 2001; Virtanen et al., 2006).  

Sykefraværet i Norge er ujevnt fordelt i befolkningen, avhengig av sysselsetting, 

næring og fylker (Berge, 2010; Ose, Jensberg, Reinertsen, Sandsund, & Dyrstad, 2006). Det 

er en relativt liten gruppe som utgjør de største delene av fraværet (Markussen, 2007). 

Ulikheter i sykefravær kan til dels forklares ut i fra alder, kjønn og sosioøkonomisk status 

(Mastekaasa, 2015; Ose et al., 2006). Norge har et høyt sykefravær sammenlignet med andre 

land. Samtidig er det vanskelig å sammenligne sykefravær på tvers av land grunnet ulikheter i 

sykelønnsordninger, næringssammensetning og registreringspraksis (Ose, 2010). Eurostat-
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statistikken er basert på arbeidskraftundersøkelser i ulike land. Denne statistikken gir i 

hovedsak et mål på hvor mange som er i arbeid og ikke. Undersøkelsen er godt standardisert 

på dette, men mindre standardisert for å måle fravær. Hvem som omfattes av statistikken kan 

også variere. Selv om det er uklart om Norge har høyt sykefravær sammenliknet med andre 

land finnes det en enighet om et stort potensiale for å redusere fraværet (Ose, 2010).  

Arbeidsmiljøfaktorer og sykefravær. Det er identifisert flere risikofaktorer knyttet 

til sykefravær. De inkluderer blant annet fysiske arbeidskrav, psykososiale aspekter, usunn 

atferd som røyking og mangel på fysisk aktivitet, samt kroniske helseproblemer (Andersen, 

Thorsen, Flyvholm, & Holtermann, 2018; Aronsson, Toivanen, Leineweber, & Nyberg, 2019; 

Virtanen et al., 2018).  

Sykefravær kan forklares ut ifra flere perspektiver, hovedsakelig fra faktorer på 

individ- virksomhet- og samfunnsnivå. På et virksomhetsnivå kan sykefravær forklares ut ifra 

forhold på arbeidsplassen, altså arbeidsmiljøfaktorer. Denne oppgaven vektlegger sykefravær 

på virksomhetsnivå. Dette for å oppnå kunnskap om arbeidsmiljøfaktorers betydning, som kan 

være viktig for å gjennomføre primærforebyggende tiltak (Knardahl, Sterud, Nielsen, & 

Nordby, 2016). Primærforebyggende tiltak handler om å forebygge gjennom handlinger 

relatert til psykososiale arbeidsfaktorer på arbeidsplassen (Murphy, 1988). Psykososiale 

arbeidsfaktorer kan defineres som aspekter relatert til utforming, så vel som sosiale, 

organisatoriske og ledelsesrelaterte faktorer i arbeidet. Slike faktorer kan forårsake fysisk eller 

psykologisk skade. Forskning viser en kobling mellom psykososiale faktorer og mental helse 

(Bailey, Dollard, & Richards, 2015; Cox & Griffiths, 2005).  

Knardahl og kolleger (2016) beskriver sykefravær som fravær fra arbeidsplassen 

grunnet nedsatt funksjonsevne forårsaket av helseproblemer. I denne beskrivelsen legges det 

vekt på at sykefravær er en konsekvens av at individets evner ikke møter jobbkrav. Derav kan 

arbeidsrelaterte faktorer fremkalle eller opprettholde sykefravær ved å stille krav til individets 

evne for håndtering av arbeidsoppgaver (Knardahl et al., 2016).  

Arbeidsmiljøet er av stor betydning for over 2,6 millioner innbyggere i Norge, og har 

direkte innflytelse på resultater, produktivitet og helse. Sammenlignet med yrkesaktive i 

Europa er norske arbeidstakere blant dem som er mest fornøyd med forholdene på 

arbeidsplassen. Likevel har Norge yrker og næringer hvor det finnes utfordringer i 

arbeidsmiljøet. Dette understreker behovet for forebygging ved tilrettelegging av arbeid eller 

kunnskapsbaserte tiltak (Tynes et al., 2018). I et utvalg fra arbeidspopulasjonen i Norge ble 

betydningen av psykososiale faktorer på arbeidsplassen for langtidssykefravær estimert over 

en ettårs periode. I denne studien ble det funnet en assosiasjon mellom arbeidskarakteristikker 
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og langtidssykefravær (Aagestad, Johannessen, Tynes, Gravseth, & Sterud, 2014). Nasjonal 

forskning viser at en fjerdedel av tilfeller av psykiske plager kunne vært unngått dersom visse 

risikofaktorer i arbeidsmiljøet hadde blitt eliminert. Omtrent en av fem personer jobber i 

yrkesgrupper med høy andel av eksponering av tre eller flere risikofaktorer for psykiske 

plager. Dette er særlig innenfor helse og sosialtjenester (Tynes et al., 2018).   
Studier har vist at stressende faktorer ved arbeidsplassen predikerer sykefravær 

(Duijts, Kant, Swaen, van den Brandt, & Zeegers, 2007; Laaksonen, Pitkäniemi, Rahkonen, & 

Lahelma, 2010). Likevel finnes det en usikkerhet vedrørende hvilke faktorer i 

arbeidsomgivelsene som har den største effekten på sykefravær. En synliggjøring av sentrale 

faktorer kan bidra til å forhindre redusert helse hos individer, samt redusere økonomiske 

kostnader for samfunnet (Aagestad et al., 2014). Det er interessant å undersøke hvilke krav og 

ressurser som kan diskriminere mellom grupper av ansatte som opplever høy og lav grad av 

utmattelse. Dersom slike krav og ressurser identifiseres, kan dette gi en indikasjon på hva 

ledere bør vektlegge for å øke engasjement og redusere utmattende helseproblemer. 

Egenmeldt og legemeldt sykefravær. Sykefravær kan måles på ulikt vis og varighet 

av sykefravær kan gi konsekvenser for arbeidstaker, virksomhet og samfunnsøkonomi. Det 

finnes ingen bestemt definisjon av korttids- og langtidsfravær, og internasjonale studier har 

ulike inndelinger avhengig av hvordan registre definerer sykefravær (Knardahl et al., 2016). I 

Norge deles sykefravær inn i egenmeldt og legemeldt sykefravær. Egenmeldt sykefravær vil 

si at arbeidstakeren selv melder til arbeidsgiver uten å legge frem en legeerklæring (NAV, 

2020). Denne formen for sykefravær gjelder korttidsfravær på 1-5 dager (Knardahl et al., 

2016). Norske arbeidstakere har hatt rett til full lønnskompensasjon fra første fraværsdag ved 

bruk av egenmelding siden 1978 (Hagelund, 2014).  

Egenmeldt og legemeldt sykefravær registreres av virksomheten til arbeidstakeren.  

Ved offentlig kompensasjon for inntektsbortfall kan offentlige registre ha data om fraværet. I 

forskningslitteraturen finnes det mer forskning på legemeldt sykefravær enn egenmeldt fravær 

(Markussen, 2007; Mastekaasa, 2015). Det kan mulig forklares ved at egenmeldt sykefravær 

representerer en liten del av det totale fraværet i Norge. Legemeldt sykefravær har større 

innflytelse på den individuelle arbeidstaker og organisasjonen over tid (Knardahl et al., 2016). 

Langtidsfravær har innvirkning på varig arbeidsuførhet og er et stort problem i industrialiserte 

land (Carroll, Rick, Pilgrim, Cameron, & Hillage, 2010; Ose, 2010; Ose et al., 2006).  

En kategorisering av norske arbeidstakere basert på grad av utmattelse og engasjement 

kan være relevant for å undersøke om grupperingen kan vise til en sammenheng med 
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legemeldt og egenmeldt sykefravær. Slike funn kan bidra til praktisk nytte for ledere som da 

vil få et mer nyansert bilde av ansattes sykefravær.  

Forebygging av sykefravær. Det er viktig å opparbeide kunnskap for effektiv 

forebyggende aktivitet tilknyttet arbeidsmiljø og utfordringer innen helse. Arbeidsplasser har 

ulike arbeidsmiljøfaktorer av betydning, noe som har implikasjoner for det forebyggende 

arbeidet (Tynes et al., 2018). Arbeidsmiljøloven (2005) har nedfelt krav om 

primærforebygging, noe som forutsetter at alle virksomheter skal jobbe systematisk for å sikre 

et godt arbeidsmiljø som gir trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger. Forskning har 

studert effekten av tiltak mot sykefravær. Slike studier har hovedsakelig undersøkt 

individorienterte tiltak med fokus på helserelatert atferd, eksempelvis fysisk og mental 

trening. Primærforebygging tilknyttet arbeidsrelaterte faktorer har vært lite studert (Knardahl 

et al., 2016).  

Utvikling av en relevant modell for forebygging kan være basert på arbeidstakeres 

risikofaktorer for fremtidig sykefravær. De siste årene har flere slike modeller blitt utviklet og 

validert, men vist skuffende resultater i prediksjon av sykefravær (Burdorf, 2019). Modellene 

er mer informative relatert til identifisering av prediktorer, enn og utføre prediksjoner av 

sykefravær (Burdorf, 2019). For å kartlegge om grupper av arbeidstakere befinner seg i 

risikosonen for å utvikle negative helseutfall kan det tas utgangspunkt i selvrapportert 

engasjement og utmattelse. I tillegg kan det undersøkes om jobbkrav og jobbressurser kan 

diskriminere mellom grupper (Peterson et al., 2008). En gruppering av arbeidstakere kan gi 

oversikt over sykefravær og behov for iverksetting av relevante helseforebyggende tiltak. 
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Tidligere forskning 

Dette kapittelet sammenfatter forskning relatert til konseptene og teoriene som ble 

beskrevet i det teoretiske grunnlaget, for et utgangspunkt for utforming av hypoteser. 

Hypotesene i denne oppgaven omhandler i hvilken grad jobbressurser og krav diskriminerer 

grupper av arbeidstakere med utgangspunkt i deres engasjement og utmattelse. Hypotesene 

omfatter også forventet gruppeforskjell i alder og kjønn, samt sykefravær. I tillegg beskriver 

hypotesene forventet grad av jobbkrav, ressurser og ekstra-rolle atferd i grupper av norske 

arbeidstakere.   

Diskriminering av grupper  

Tidligere forskning har vist at det er mulig å dele inn grupper av arbeidstakere med 

utgangspunkt i utmattelse og disengagement (Peterson et al., 2008). Disengagement 

omhandler en distansering fra arbeidet, både emosjonelt og atferdsmessig, og kan anses som 

motsetningen til engasjement (Demerouti, Bakker, Vardakou, & Kantas, 2003). Inndelingen 

bestod av 3719 yrkesaktive i Sverige, der gruppene ble kategorisert på følgende måte 

(Peterson et al., 2008, s.160):   

• Nonburnout group (low exhaustion, low disengagement) 

• Disengaged group (low exhaustion, high disengagement) 

• Exhausted group (high exhaustion, low disengagement) 

• Burnout group (high exhaustion, high disengagement) 

 En diskriminerende analyse viste at jobbkrav og ressurser diskriminerte de fire 

gruppene fra hverandre. Gruppene viste ulik grad av sykefravær, der sykefraværet var høyest i 

«burnout» og «exhausted» gruppe, og lavere i «disengaged» og «nonburnout» gruppe 

(Peterson et al., 2008). Forskningslitteraturen viser at jobbkrav hovedsakelig relateres til 

utmattelseskomponenten ved utbrenthet (Demerouti, Bakker, de Jonge, Janssen, & Schaufeli, 

2001). I tillegg viser forskning at utmattelse medierer forholdet mellom jobbkrav og 

sykefravær (Vignoli, Guglielmi, Bonfiglioli, & Violante, 2016). Jobbressurser predikerer 

derimot engasjement og organisatorisk forpliktelse (Bakker, Demerouti, & Schaufeli, 2003), 

samtidig som økt jobbengasjement har en sammenheng med lavere sykefravær (Schaufeli et 

al., 2009). Slike funn støtter den belastende og motiverende prosessen relatert til JDR-

modellen (Bakker & Demerouti, 2007). For å undersøke om det er mulig å utforme en 
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inndeling av arbeidstakere basert på datamaterialet i denne oppgaven, kan det tas 

utgangspunkt i tidligere forskning for en følgende kategorisering:   

 

• Umotivert gruppe (lav utmattelse, lavt engasjement) 

• Engasjert gruppe (lav utmattelse, høyt engasjement) 

• Utmattet gruppe (høy utmattelse, lavt engasjement) 

• Overanstrengt gruppe (høy utmattelse, høyt engasjement) 

Med utgangspunkt i Petersons og kollegers (2008) kategorisering av svenske yrkesaktive, 

formuleres følgende hypotese som grunnlag for en diskriminerende analyse:  

 

Hypotese 1: Jobbkrav og ressurser diskriminerer umotivert, engasjert, 

overanstrengt og utmattet gruppe, med utgangspunkt i grad av engasjement 

og utmattelse.  

Alder og kjønn 

Forskning på demografiske faktorers betydning for utbrenthet viser at alder har vært 

den viktigste prediktoren for utbrenthet (Maslach et al., 2001). Nyere forskning viser ingen 

signifikante assosiasjoner mellom utmattelse og alder, eller utmattelse og kjønn (Dahlin, Fjell, 

& Runeson, 2010; Li, Han, Wang, Sun, & Cheng, 2018). Forskning viser også at det ikke har 

blitt funnet signifikante assosiasjoner mellom kjønn og engasjement (Thijs & Verkuyten, 

2009), og ingen modererende effekt av kjønn og alder på engasjement (Sutton, 2020). 

Peterson og kolleger (2008) fant ingen signifikante forskjeller i alder og kjønn i en firedeling 

av ansatte basert på utmattelse og disengagement. Dermed formuleres følgende hypoteser: 

 

Hypotese 2: Det finnes ingen signifikant aldersforskjell mellom gruppene.  

 

Hypotese 3: Det finnes ingen signifikant forskjell i kjønnsandel mellom 

gruppene.  

Krav og utmattelse  

Det har blitt funnet en større signifikant sammenheng mellom krav og utmattelse, 

sammenlignet med krav og kynisme (Bakker et al., 2003; Demerouti et al., 2001). Emosjonell 
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utmattelse anses som nøkkelkomponenten i utbrenthet. Det er derfor viktig å undersøke og 

gjenkjenne faktorer relatert til denne fasetten (Helkavaara, 2013). Det har blitt funnet støtte til 

hypotesen om at jobbkrav er den viktigste forløperen til utmattelseskomponenten i utbrenthet 

(Bakker et al., 2004). Studier indikerer at psykososiale jobbkrav fører til emosjonell 

utmattelse, som igjen reduserer prestasjon (Demerouti et al., 2001; Vammen et al., 2019).  

En studie fant at høye krav og mangel på støtte var viktige prediktorer av emosjonell 

utmattelse blant yrkesaktive (Magnusson Hanson, Theorell, Oxenstierna, Hyde, & 

Westerlund, 2008). Utmattet og overanstrengt gruppe er karakterisert av høy grad av 

utmattelse. Dermed kan det forventes at disse gruppene opplever høyere krav enn umotivert 

og engasjert gruppe som karakteriseres av lav grad av utmattelse. Dette er konsistent med 

tidligere funn som viser at grupper med høy utmattelse opplevde høyere krav enn grupper 

med lav grad av utmattelse (Peterson et al., 2008). Dermed formuleres følgende hypotese:  

 

Hypotese 4: Opplevd grad av jobbkrav vil være høyere i utmattet og 

overanstrengt gruppe, enn i umotivert og engasjert gruppe 

 

Jobbressurser, engasjement og ekstra-rolle atferd  

Forskningslitteraturen viser at jobbressurser er bedre prediktorer for 

arbeidsengasjement enn jobbkrav (Demerouti et al., 2001; Upadyaya, Vartiainen, & Salmela-

Aro, 2016). Studier viser til at engasjerte ansatte oppnår deres målsettinger og utøver ekstra-

rolle atferd (Christian et al., 2011; Schaufeli et al., 2006). Bakker og kolleger (2004) 

vektlegger at utførelse av ekstra-rolle atferd er en refleksjon av menneskers tilgjengelighet til 

ressurser i organisasjonen, spesielt når autonomi, sosial støtte og muligheter for profesjonell 

utvikling er på et høyt nivå. 

Ettersom forskningslitteraturen viser en assosiasjon mellom jobbressurser og 

engasjement, kan det forventes at overanstrengt og engasjert gruppe opplever større grad av 

jobbressurser enn de andre gruppene. Dette er på grunn av at overanstrengt og engasjert 

gruppe karakteriseres av høy grad av engasjement. Det kan også forventes at disse gruppene 

utøver større grad av ekstra-rolle atferd ettersom engasjerte ansatte ofte utøver slik atferd 

(Christian et al., 2011). Dermed formuleres følgende hypoteser:  

 

Hypotese 5: Opplevd grad av jobbressurser vil være høyere i engasjert og 

overanstrengt gruppe, enn i umotivert og utmattet gruppe. 
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Hypotese 6: Ekstra-rolle atferd vil være høyere i engasjert og overanstrengt           

gruppe, enn i umotivert og utmattet gruppe.  

Utmattelse, engasjement og sykefravær  

Schaufeli og Enzmann (1998) fant kun 10 studier i deres litteraturgjennomgang som 

undersøkte forholdet mellom utbrenthet og sykefravær. De konkluderte med at selv om det 

finnes en antagelse om at utbrenthet forårsaker sykefravær, er effekten liten og i størst grad 

relatert til emosjonell utmattelse. Studier viser en signifikant assosiasjon mellom utmattelse 

og sykefravær, men ikke mellom kynisme og sykefravær (Anagnostopoulos & Niakas, 2010; 

Petitta & Vecchione, 2011). Effekten til de separate skalaene i utbrenthet har blitt undersøkt. 

Det ble funnet at utmattelse var den sterkeste prediktoren av vanlige infeksjoner, som for 

eksempel influensalignende symptomer (Mohren et al., 2003). Utmattelse har vist å mediere 

forholdet mellom jobbkrav og sykefravær (Vignoli et al., 2016). En studie av 3976 

yrkesaktive i Sverige viste at høy grad av utmattelse økte risikoen for langtidssykefravær 

(Peterson et al., 2011).  

En longitudinell studie med 201 respondenter fant at jobbengasjement hadde en 

assosiasjon med mindre sykefravær (Schaufeli et al., 2009). Dette funnet ble støttet av studier 

som fant at engasjement var assosiert med lave nivåer av fravær (Merrill et al., 2013; Soane et 

al., 2013). Det har også blitt funnet svake eller ikke signifikante negative korrelasjoner 

mellom engasjement og sykefravær (Rongen, Robroek, Schaufeli, & Burdorf, 2014). Det kan 

bety at forholdet mellom utmattelse og sykefravær er sterke enn engasjement og sykefravær. 

Peterson og kolleger (2008) fant at grupper av arbeidstakere med høy utmattelse hadde høyere 

sykefravær enn grupper med lav utmattelse. Med grunnlag i forskningslitteratur kan det 

forventes at utmattet og overanstrengt gruppe opplever høyere sykefravær enn engasjert og 

umotivert gruppe. Dette er på grunn av at utmattet og overanstrengt gruppe karakteriseres av 

høy grad av utmattelse, mens engasjert og umotivert gruppe defineres av lav utmattelse. 

Dermed formuleres følgende hypotese: 

 

Hypotese 7: Sykefraværet er vil være høyere i utmattet og overanstrengt 

gruppe enn i engasjert og umotivert gruppe.  
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Metode 

Datamaterialets opphav  

Oppgaven tar utgangspunkt i sekundærdata fra norske arbeidstakere i fire ulike 

virksomheter. De viktigste fordelene med å bruke sekundærdata er kostnadseffektivitet og 

anvendelighet (Smith, 2008). Tilgjengelig kvalitetsrik sekundærdata gir forskere tilgang til å 

undersøke store datasett. Større utvalg er mer representativt for den ønskede populasjonen og 

tillater bedre validitet og mer generaliserbare funn (Smith et al., 2011). En utfordring med 

bruk av sekundærdata er at forskeren ikke deltok i datainnsamlingsprosessen, og dermed ikke 

har kunnskap om gjennomføring av prosessen. Det er derfor viktig å tilegne seg kunnskap om 

problemer som lav responsrate, om respondenter har misforstått spørsmål i 

spørreundersøkelsen og hvordan eventuelle utfordringer ble håndtert i den originale 

datainnsamlingen (Kiecolt & Nathan, 1985). Dette ble gjort i denne studien der det ikke ble 

funnet slike utfordringer som kan ha implikasjoner for studien og analyser.  

Sekundærdataene er basert på kvantitative medarbeiderundersøkelser. 

Medarbeiderundersøkelser anses som den mest hensiktsmessige metoden for å kartlegge 

arbeidsmiljøet i organisasjoner. Slike spørreundersøkelser er tidseffektive, bidrar med et 

overblikk over arbeidsmiljøet og muliggjør anonymisering av ansattes holdninger og 

synspunkt (Cox Edmondson, 2006; Rosenfeld, Booth-Kewley, & Edwards, 1993).  

Utvalg  

Datamaterialet i oppgaven er samlet inn av virksomheten EBHR (Evidensbasert HR) i 

løpet av 2018 og våren 2019, og er basert på tverrsnittstudier fra fire norske bedrifter. 

Datasettet inneholder 1852 respondenter, der 53,8% av respondentene er kvinner og 45,6 % 

menn (0,6 % ga ikke informasjon om kjønn). Aldersgrupper rangerte fra 25 år og yngre til 56 

år og eldre. De hyppigste aldersgruppene var 46-55 år (30,3 %) og 36-45 år (26,9 %). 

Gjennomsnittsalderen for utvalget var 45,6 år. 3,5 % av respondentene oppga ikke alder.  

Etiske betraktinger  

Datasettet er anonymisert og inneholder ingen personidentifiserende informasjon. 

EBHR har vært i kontakt med Norsk senter for forskningsdata (NSD), der det ble besluttet at 

datamaterialet ikke er registreringspliktig da det ikke inneholder personidentifiserende 

informasjon. Slike anonymiserte datasett kan brukes fritt til forskningsformål (NSD, 2018).  
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Måleinstrumenter 

Datagrunnlaget i denne oppgaven resulterer fra bruk av måleverktøyet PPS-R (People 

performance scale revised) (Gottenborg, Øvergård, Rydstedt, & Hoff, in review). Utviklingen 

av måleverktøyet er basert på evidensbasert HR, som bygger på funn fra forskningslitteratur 

og praktisk erfaring med rådgivning relatert til arbeidsmiljø. PPS-R er basert på det teoretiske 

rammeverket til JDR-modellen med fokus på arbeidsfaktorers innflytelse i den belastende og 

motivasjonsøkende prosessen. PPS-R inneholder 14 skalaer med totalt 55 spørsmål om 

opplevde arbeidskarakteristikker med vekt på de viktigste arbeidsmiljøfaktorene (Hoff & 

Lone, 2014). I tillegg inneholder undersøkelsen spørsmål som dekker psykologiske tilstander 

hos individet, slik som utmattelse og engasjement, samt demografiske variabler (Gottenborg 

et al., in review). Skalaene som er brukt i denne studien beskrives nedenfor.  

Utmattelse. Målingen av utmattelse ble tilpasset fra utmattelses-skalaen i den andre 

versjonen av Copenhagen Psychosocial Risk Assesment (COPSOQ) til Pejtersen og kolleger 

(2010). COPSOQ har blitt brukt mye til forskningsformål, og som et verktøy for psykososial 

risikovurdering på arbeidsplassen (Nübling, Burr, Moncada, & Kristensen, 2014). COPSOQ 

dekker et bredt utvalg av viktige psykososiale faktorer basert på teoriene om helse og velvære 

på arbeidsplassen. Fire spørsmål har blitt hentet fra delen om helse og velvære og blitt 

oversatt og tilpasset slik at de kan besvares med en 5-punkt skala som strekker seg fra 1 (helt 

uenig) til 5 (helt enig). Eksempler på spørsmål som har blitt brukt i skalaen er «Jeg føler meg 

ofte fysisk utmattet» og «Jeg føler meg ofte emosjonelt utmattet».  

Arbeidsengasjement. Arbeidsengasjement er den viktigste indikatoren for velvære i 

PPS-R (Gottenborg et al., in review). Engasjement inkluderes på grunn av konseptets 

tilknytning til JDR-modellen, og relasjoner til positive organisatoriske utfall som forbedret 

prestasjon (Bakker & Demerouti, 2014). Engasjement ble målt med 6 av de originale 9 

spørsmålene i UWES (Schaufeli et al., 2002). Det har blitt brukt en fempunkts-skala som 

strekker seg fra 1 (helt uenig) til 5 (helt enig). Eksempler på spørsmål brukt i 

datainnsamlingen er «Jeg blir inspirert av jobben min» og «Jeg føler meg glad når jeg er 

fordypet i arbeidet mitt». 

Ekstra-rolle atferd.  Ekstra-rolle atferd omhandler positiv atferd der ansatte er 

proaktive, oppmuntrende og får ting til å skje, som ikke er forventet eller påkrevd i 

stillingsbeskrivelsen (Van Dyne & LePine, 1998). Konstruktet ble inkludert på grunn av dets 

potensiale til å beskrive ansattes atferd (Gottenborg et al., in review). Skalaen for ekstra-rolle 

atferd i PPS-R består av fire spørsmål som er modifisert fra Van Dyne og LePine sin skala 
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(1998). Eksempler på spørsmål i skalaen er «Jeg påtar meg ofte oppgaver uoppfordret» og 

«Jeg bistår ofte enheten min selv om det strengt tatt ikke er en del av jobben».  

Medvirkning. Medvirkning er et sentralt konsept blant norske arbeidstakere ettersom 

Arbeidsmiljøloven (2005 § 4-2) nedfeller krav om medvirkning på arbeidsplassen. 

Medvirkning refererer til ansattes mulighet til å påvirke beslutninger relatert til deres arbeid 

(Patterson et al., 2005). Skalaen som har blitt brukt er transformert fra en klimabasert måling, 

som har blitt brukt i norske og engelske versjoner av organisatorisk klimamål (Organizational 

Climate Measure) (Bernstrøm, Lone, Bjørkli, Ulleberg, & Hoff, 2013; Patterson et al., 2005). 

Skalaen består av tre spørsmål, eksempelvis: «Jeg får medvirke i beslutninger som angår 

meg», og to negativt formulerte spørsmål. De negativt utformede spørsmålene ble reversert 

før analysen.  

Autonomi. Autonomi handler om ansattes grad av uavhengighet og frihet ved 

beslutninger relatert til tidsplanlegging av arbeidet, prosedyrer og innsats (Hackman & 

Oldham, 1975). Skalaen for autonomi i PPS-R ble tilpasset etter Spreitzer (1995) sin skala, 

som er basert på autonomiskalaen til Hackman og Oldham (1980). Skalaen består av tre 

spørsmål, eksempelvis: «Jeg kan selv bestemme hvordan jeg går frem når jeg jobber».  

Støtte fra kolleger. Støtte fra kolleger refererer til i hvilken grad ansatte oppfatter at 

andre medlemmer av deres arbeidsgruppe eller avdeling gir støtte når det er nødvendig 

(Gottenborg et al., in review). Karasek og kolleger (1998) vektlegger betydningen av å 

inkludere både sosioemosjonell og oppgaverelatert støtte i spørsmålene, noe som har blitt 

gjort i skalaen i PPS-R. Skalaen som ble brukt ble tilpasset ut ifra teamarbeid-skalaen i 

versjonen av norsk organisatorisk klima-måling (Hoff & Lone, 2014). Skalaen består av 7 

spørsmål, eksempelvis: «I min enhet er folk villige til å hjelpe hverandre».  

Tilbakemelding. Tilbakemelding omhandler til hvilken grad arbeidstakere får direkte 

og klar informasjon om deres prestasjon (Hackman & Oldham, 1975). I PPS-R er 

tilbakemelding et oppgaverelatert og sosialt konstrukt. Skalaen i PPS-R spesifiserer ikke 

kilden til tilbakemeldingen, men inkluderer både tilbakemelding fra jobben i seg selv, og fra 

kolleger og ledere (Gottenborg et al., in review). Skalaen har blitt tilpasset etter Kuvaas 

(2011) sin «regular-feedback skala», ettersom denne vektlegger frekvens og umiddelbarhet. 

Det har blitt argumentert for at tilbakemelding bør være kontinuerlig og hyppig (Kuvaas, 

2011; Kuvaas, Buch, & Dysvik, 2016). Skalaen inneholder tre spørsmål, som: «Jeg får 

hyppige og kontinuerlige tilbakemeldinger på hvordan jeg utfører mitt arbeid».  

Arbeidspress. Arbeidspress er basert på den norske oversettelsen av Organizational 

Climate Measure (OCM), utført av Bernstrøm og kolleger (2013). Den originale OCM ble 
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opprinnelig utformet av Patterson og kolleger (2005). Spørsmålene ble endret fra et klimanivå 

til et individuelt nivå, altså mål av subjektive opplevelser. Det ble benyttet tre spørsmål i 

skalaen som eksempelvis «Det forventes mye av meg i løpet av en dag» og «Jeg er under 

sterkt press for å nå målsettinger».  

Sykefravær. Data om ansattes sykefravær kommer fra de fire bedriftenes register, og 

inneholder ikke selvrapportert data. Legemeldt og egenmeldt sykefravær ble målt i antall 

dager, og totalt sykefravær er en sammenslåing av disse variablene. Det ble også utformet 

variabler basert på legemeldt sykefravær for å undersøke prosentandel av legemeldt 

sykefravær i gruppene. Disse variablene var legemeldt sykefravær fra 1-3 dager, legemeldt 

sykefravær 4-16 dager og legemeldt sykefravær over 16 dager.  

Valg av cut-off verdi for inndeling av grupper 

MacCallum og kolleger (2002) skriver at forskere dikotomiserer variabler med 

oppfattelsen om at det forenkler datapresentasjon for ledere og praktikere. Å dikotomisere en 

variabel betyr å gi en kontinuerlig variabel to verdier, eksempelvis høy og lav (MacCallum et 

al., 2002). Dikotomisering av utmattelse og engasjement kan bidra med å kategorisere grupper 

av arbeidstakere, som gir en oversikt over psykososialt arbeidsmiljø og risikofaktorer 

tilknyttet sykefravær. Måleskalaene for utmattelse og engasjement strekker seg fra 1 (helt 

uenig) til 5 (helt enig), noe som gir visse mulige gjennomsnittsverdier. For å definere fire 

grupper av arbeidstakere ble cut-off verdier for utmattelse og engasjement brukt. En verdi på 

≥ 2.9 ble karakterisert som høyt engasjement og < 2.9 som lavt engasjement. For utmattelse 

ble en verdi på ≥ 2.2 ansett som høy, og < 2.2 som lav. Kombinasjoner imellom utmattelse og 

engasjement bidro til å utforme fire grupper: 

• Umotivert gruppe (lav utmattelse, lavt engasjement) 

• Engasjert gruppe (lav utmattelse, høyt engasjement) 

• Utmattet gruppe (høy utmattelse, lavt engasjement) 

• Overanstrengt gruppe (høy utmattelse, høyt engasjement) 

  Cut-off verdien for utmattelse har blitt utformet med utgangspunkt i Peterson og 

kollegers (2008) forskning basert på svenske yrkesaktive. Disse forfatterne brukte en lignende 

cut off-verdi på 2.3 for å skille mellom høy og lav utmattelse. Dette ble gjort for å utforme en 

fireinndeling av arbeidstakere. Inndelingen hadde betydning for ulikheter i sykefravær. 

Ved litteratursøk ble det ikke funnet en cut-off verdi for engasjement relatert til sykefravær, 

eller til måleskalaen i oppgaven. Cut-off verdier på 2.9 for engasjement og 2.2 for utmattelse 
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har blitt brukt av EBHR i praktisk sammenheng med PPS-R som måleverktøy. I kombinasjon 

med sykefraværsdata viste det seg at «utmattet» gruppe har et sykefravær seks ganger høyere 

enn «engasjert» gruppe ved bruk av disse cut-off verdiene (Gottenborg, S., pers. Komm, 

november 2019). I fravær av etablerte nasjonale cut off-verdier for utmattelse og engasjement 

for de aktuelle måleskalaene, ble 2.2 for utmattelse og 2.9 for engasjement brukt for en 

kategorisering av arbeidstakere. Formålet i studien var å teste om kombinasjonen av cut-off 

verdier kan vise til signifikante gruppeforskjeller relatert til demografi, jobbkrav, ressurser, 

sykefravær og ekstra-rolle atferd. 

Statistiske analyser  

Preliminære analyser ble utført for å undersøke normalitet, sentraltendenser og 

multikollinearitet i datasettet. Intern konsistens for variablenes måleskalaer ble bestemt med 

Cronbach alfa (Cronbach, 1951). For å utforske gruppeforskjeller i alder, ekstra-rolle atferd, 

medvirkning, autonomi, støtte fra kolleger og arbeidspress, ble det utført enveis-

variansanalyse (ANOVA) og post-hoc tester med parvise sammenligninger (Fisher, 1954). 

Ulikheter i kjønn og prosentandel av legemeldt sykefravær ble vurdert med en kji-kvadrat test 

av uavhengighet (Pearson, 1916). En Kruskal-Wallis test med parvise sammenligninger ble 

utført for å sammenligne sykefravær i gruppene da sykefraværsvariablene viste avvik fra 

normalfordeling (Kruskal & Wallis, 1952). Diskriminerende analyse ble brukt for å undersøke 

om jobbkrav og ressurser kunne diskriminere grupper med ulik grad av utmattelse og 

engasjement. Jobbkrav var arbeidspress. Jobbressurser var medvirkning, autonomi, støtte fra 

kolleger og tilbakemelding på prestasjon. En kategorisk gruppevariabel ble brukt i analysene 

for å dele inn respondenter i engasjert, umotivert, overanstrengt og utmattet gruppe. 

Gruppevariabelen er på nominalnivå, noe som indikerer at gruppene representerer gjensidige 

kategorier uten rangering (Klecka & Iversen, 1980). Gruppevariabelen skiller mellom 

gruppene basert på en cut-off verdi som innebærer at ≥ 2.9 defineres som høyt engasjement 

og ≥ 2.2 som høy utmattelse. Analysene i studien ble gjennomført med bruk av IBM SPSS 26. 
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Resultater 

Preliminære analyser  

Variablene i datasettet ble vurdert for normalitet ved å undersøke grad av skjevhet og 

kurtose. Skjevhet anses alvorlig for verdier +/- 3.0, der kurtose anses problematisk for verdier 

av +/- 10.0 (Kline, 2011). Egenmeldt sykefravær hadde en skjevhet på 6.846, og kurtoseverdi 

på 124.233. Legemeldt sykefravær hadde en skjevhet på 6.308 og en kurtoseverdi på 48.759. 

Totalt sykefravær hadde en skjevhet på 5.848 og en kurtoseverdi på 43.075. Disse verdiene 

indikerer at sykefraværsvariablene er skjevfordelt, og bør testes med ikke-parametriske tester. 

En ikke-parametrisk test antar ikke at datamaterialet er normalfordelt (Kline, 2011; Salkind, 

2010). Skjevhet og kurtoseverdier for de andre variablene var ikke problematisk.   

En korrelasjonsanalyse ble gjennomført for å undersøke samvariasjon mellom 

variablene i studien. Dette ble gjort ved bruk av Pearsons produkt-moment 

korrelasjonskoeffisient (r) (Pearson & Henrici, 1896). Resultatene vises i tabell 1. 

Multikollinearitet eksisterer dersom det finnes sterke korrelasjoner mellom to eller flere 

prediktorvariabler. En korrelasjon mellom to variabler på  ≥.70 kan indikere problemer med 

multikollinearitet (Berry & Stanley, 1985). Høye korrelasjoner indikerer vanskeligheter ved 

måling av individuell innflytelse fra en prediktor (Field, 2009). Totalt sykefravær og 

legemeldt sykefravær korrelerer høyt ettersom totalt sykefravær kombinerer legemeldt og 

egenmeldt sykefravær. Dette anses ikke som et problem da totalt og legemeldt sykefravær 

testes uavhengig av hverandre i ikke-parametriske tester. Gjennomsnitt, standardavvik, 

Cronbach alfa og korrelasjoner mellom variablene er presentert i tabell 1. Intern konsistens 

ble evaluert med Cronbach alfa for hver skala (Cronbach, 1951). Intern konsistens omhandler 

til hvilken grad responsene er konsistente på tvers av spørsmål. For Cronbach alfa anses intern 

konsistens som tilstrekkelig for verdier på α ≥ 70 og veldig bra for α ≥ .80 (Kline, 2011). Det 

har blitt anbefalt en maksverdi av Cronbach alfa på .95 da verdier over dette kan indikere at 

det har blitt inkludert for mange spørsmål i skalaen (redundans blant spørsmålene) (Hulin, 

Netemeyer, & Cudeck, 2001). Som vist i tabell 1 hadde variabler med måleskalaer 

tilstrekkelige alfaverdier, og ingen overskred en alfaverdi på .95.  
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    M    SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Alder 45.63 11.13            

2 Engasjement 3.92 .72 -.04 (.90)          
3 Utmattelse 2.55 1.02 -.10** -.44** (.90)         
4 Ekstra-rolle atferd 4.13 .60 -.03 .45** -.14** (.77)        
5 Medvirkning 3.53 .97 -.02 .42** -.37** .16** (.87)       
6 Autonomi 3.92 .88 .04 .33** -.22** .17** .40** (.90)      
7 Tilbakemelding 3.13 1.03 -.04 .36** -.28** .25** .43** .21** (.93)     
8 Støtte fra kolleger 4.18 .72 -.04 .41** -.32** .27** .43** .28** .44** (.92)    
9 Arbeidspress 3.17 .98 -.06*   .02 .30** .18** -.11** -.06* -.02 -.03 (.86)   
10 Egenmeldt sykefravær 2.87 3.86 -.06* -.08** .13** -.05* -.10** -.02 -.07** -.09** -.01   
11 Legemeldt sykefravær 5.64 19.1 .03 -.13** .12**   -.02 -.12** -.10** -.04 -.07**  .05* .10**  
12 Totalt sykefravær 8.51 19.84 .02 -.14** .14**   -.03 -.13** -.10** -.05* -.08** .05* .29** .98** 

               
 *p < .05              
 *p < .01              

               

 

Tabell 1. Gjennomsnitt (M), Standardavvik (SD), Cronbach alfa (α) og korrelasjoner mellom variablene som er inkludert i analysene.  

 

Uthevede verdier i parentes refererer til måleinstrumentenes Cronbach Alpha (α) 
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Deskriptiv statistikk og gruppeforskjeller 

For å undersøke om det var en signifikant forskjell i kjønn mellom gruppene ble det 

benyttet en kji-kvadrat test av uavhengighet med antagelsen om minimum forventet 

cellefrekvens (Pearson, 1916). Antagelsen ble møtt, noe som tilsier at ingen av cellene i 

analysen har forventede verdier < 0, og at ikke mer enn 20% av cellene har forventede verdier 

< 5. (Weinberg & Abramowitz, 2008). Resultatet av testen vises i tabell 2. Testen indikerte at 

det ikke fantes signifikante forskjeller i kjønn på tvers av gruppene da p > .05: χ 2 (3, n = 

1840) = 2.49, p = .477.  Det vil si at hypotese 3 ble støttet. 

For å undersøke ulikheter mellom gruppene ble det utført ANOVA for de avhengige 

variablene alder, ekstra-rolle atferd, medvirkning, autonomi, støtte fra kolleger og 

arbeidspress. ANOVA ble brukt for hver avhengig variabel i kombinasjon med 

gruppevariabelen som deler inn respondentene i fire grupper. ANOVA anses som en robust 

prosedyre da denne analysen kan produsere gode resultater selv om noen antagelser brytes, 

eksempelvis avvik fra homogen varians (Shingala & Rajyaguru, 2015). Homogen varians 

indikerer at variansen til den avhengige variabelen er lik eller tilnærmet lik for alle kategorier 

i den uavhengige variabelen (Hahs-Vaugn, 2017). Variablene ble testet for statistisk 

signifikante forskjeller for p < .05. Resultatene (F) vises i tabell 2. Antall i gruppene varierer 

ut ifra hvilken avhengig variabel som har blitt testet med ANOVA. 

Effektstørrelsene eta sqaured (η2) i tabell 2, bør vurderes i tillegg til signifikanstestene 

(F) i ANOVA. Effektstørrelsen gir en annen informasjon enn p-verdien, da p-verdien 

indikerer den oppnådde sannsynligheten for en type 1-feil i en test av statistisk signifikans. 

Type 1 feil omhandler sannsynligheten for å finne statistisk signifikante resultater når de 

egentlig ikke finnes. Hvis en p-verdi tilsier statistisk signifikans, innebærer ikke avvisning av 

nullhypotesen at effekten nødvendigvis er viktig. Effektstørrelsen sier noe om et signifikant 

funn er av betydning og kan sammenlignes på tvers av studier og måleinstrumenter (Salkind, 

2010). Retningslinjene for tolkning av effektstørrelsene i tabell 2 (η2 og ϵ2) er at det finnes en 

liten effekt fra .01, en moderat effekt fra .06 og en stor effekt fra .14 (Cohen, 1988). 

Effektstørrelsene (η2) i tabell 2 viser at den faktiske forskjellen i skårer mellom gruppene var 

spesielt liten for alder, medium for ekstra-rolle atferd, autonomi og arbeidspress. Effekten var 

større for tilbakemelding, og størst for medvirkning og støtte fra kolleger.  

Det ble gjennomført påfølgende Tukey HSD parvise sammenligninger for å undersøke 

gruppeforskjeller for alder, tilbakemelding og arbeidspress. For ekstra-rolle atferd, 

medvirkning, autonomi og støtte fra kolleger ble det utført en Tamhane T2 test da disse 
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variablene brøt antagelsen om homogen varians. En Tamhane T2 test er ikke avhengig av 

antagelsen om homogen varians (Shingala & Rajyaguru, 2015). Resultatene av signifikante 

gruppeforskjeller i parvise sammenligninger vises i tabell 2. Alle de signifikante 

gruppeforskjellene viste p-verdier < .05. Signifikante gruppeforskjeller i tabell 2 viser at 

hypotese 2 ikke ble støttet da det ble funnet en signifikant aldersforskjell mellom engasjert og 

overanstrengt gruppe. Hypotese 4 ble derimot støttet da utmattet og overanstrengt gruppe 

hadde høyere arbeidspress enn engasjert og umotivert gruppe. Hypotese 5 ble delvis støttet da 

engasjert og overanstrengt gruppe hadde høyere grad av medvirkning, autonomi, støtte fra 

kolleger og tilbakemelding enn utmattet gruppe. Det ble ikke funnet signifikante 

gruppeforskjeller for ressurser mellom engasjert og umotivert gruppe, men en signifikant 

forskjell i medvirkning mellom umotivert og utmattet gruppe. Hypotese 6 ble støttet ettersom 

engasjert og overanstrengt gruppe hadde høyere grad av ekstra-rolle atferd enn umotivert og 

utmattet gruppe.  

Sykefraværsvariablene brøt antagelsen om både normalfordeling og homogen varians. 

Det ble derfor gjennomført en ikke-parametrisk test kalt Kruskal-Wallis med Dunn´s parvise 

sammenligninger for egenmeldt, legemeldt og totalt sykefravær. Det ble utført en Bonferroni-

tilpasning av signifikansnivå for å kontrollere for Type 1 feil i Dunn´s parvise 

sammenligninger. Det vil si at SPSS utøver en Bonferroni-tilpasning ved å multiplisere 

Dunn´s p-verdier med antall sammenligninger (Pallant, 2016). Variablene ble testet for 

statistisk signifikante forskjeller for p <.05. Effektstørrelsen Epsilon Squared (ϵ2) (Tomczak & 

Tomczak, 2014) ble utregnet for egenmeldt, legemeldt og totalt sykefravær. Signifikante 

testresultater (χ 2), effektstørrelser (ϵ2) og resultater av signifikante gruppeforskjeller vises i 

tabell 2. Effektstørrelsene (ϵ2) var små, noe som indikerer at den faktiske forskjellen i skårer 

mellom gruppene for egenmeldt, legemeldt og totalt sykefravær var liten (Cohen, 1988). De 

parvise sammenligningene vises i signifikante gruppeforskjeller i tabell 2. Hypotese 7 ble 

delvis støttet ettersom utmattet og overanstrengt gruppe hadde høyere egenmeldt, legemeldt 

og totalt sykefravær enn engasjert gruppe. Det ble ikke funnet signifikante forskjeller i 

sykefravær for umotivert gruppe relatert til de andre gruppene.  
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Tabell 2.  Signifikanstest, Effektstørrelse (ES), data for hver gruppe: M [95% CIs] og signifikante gruppeforskjeller. 
 
Variabel Sig. Test ES Engasjert  Umotivert  Overanstrengt Utmattet  N Sig. gruppeforskjeller 

Andel 
kvinner  

 
χ 2 (3,1840) = 
2.49, ρ =. 447 

 54% (n = 389) 67% (n = 14) 54% (n = 524) 49% (n = 69) 1840 Ikke signifikant 

Aldera 
 
F (3,1783) = 8.37, 
ρ =.000.  

η2 = .014 
46.87  

[46.0, 47.7] 
50.8  

[45.6, 56.0] 
44.45  

[43.8, 45.3] 
46.73  

[44.9, 48.6] 1787 E > O 

 
Ekstra-rolle 
atferdb 

 
F (3,1484) = 
46.14, ρ = .000 

η2 = .070 4.3 [4.2, 4.3] 3.4 [3.1, 3.8] 4.1 [4.1,4.1] 3.7 [3.6, 3.8] 1852 E > O > [U, UT] 

Medvirkningb 
 
F (3,1848) = 
108,01, ρ = .000 

η2 = .149 3.9 [3.8, 4.0] 3.7 [3.2; 4.2] 3.4 [3.4, 3.5] 2.5 [2.3, 2.7] 1852 [U, E, O] > UT, E > O 

Autonomib 
 
F (3,1848) = 
42.41, ρ = .000 

η2 = .064 4.1 [4.1, 4.2] 3.8 [3.4, 4.3] 3.9 [3.8, 3.9] 3.2 [3.1, 3.4] 1852 E > O > UT 

 
Støtte fra 
kollegerb 

 
F (3,1484) = 
88.72, ρ = .000 

 η2 = .125 4.4 [4.4, 4.5] 3.9 [3.5, 4.3] 4.1 [4.1, 4.2] 3.4 [3.3, 3.6] 1852 E > O > UT 

 
Tilbake-
meldinga 

 
F (3,1848) = 52.5, 
ρ =.000 

η2 = .079 3.5 [3.4, 3.5] 2.9 [2.4, 3.5] 3.1 [3.0, 3.1] 2.4 [2.2, 2.6] 1852 E > O > UT 

Arbeidspressa 
 
F (3,1848) = 40.6, 
ρ =.000 

η2 = .061 2.9 [2.8, 3.0] 2.4 [1.9, 2.9] 3.4 [3.3, 3.4] 3.2 [3.0, 3.4] 1852 [O, UT] > [U, E] 

 
Egenmeldt 
sykefravær*  

 
χ 2 (3, n = 1852) = 
39.157, ρ =.000 

ϵ2 =.021 2.3 [2.1, 2.5] 3.0 [1.7, 4.2] 3.2 [2.9, 3.5] 3.9 [3.1, 4.4] 1852 [UT, O] > E 

 
Legemeldt 
sykefravær* 

 
χ 2 (3, n = 1852) = 
37.669, ρ =.000 

ϵ2
 =.020 3.6 [2.4, 4.7] 4.8 [0.6, 9.0] 5.8 [4.7; 6.9] 15.2 [9.5, 20.9] 1852 UT > O > E 

 
Totalt 
sykefravær* 

 
χ 2(3, n= 1852) = 
62.106, ρ =.000. 

ϵ2
 =.034 5.9 [4.7, 7.1] 7.8 [3.0, 12.6] 9.0 [7.8, 10.2] 19.0 [13.3, 24.7] 1852 UT > O > E 

 
 

  
 

    

aVariabler testet med ANOVA og Tukey HSD parvise sammenligninger      
bVariabler testet med ANOVA og Tamhane T2 parvise sammenligninger     
* Variabler testet med Kruskall Wallis test og Dunn´s parvise sammenligniner     
Gruppeantall for variabler med N = 1852: Umotivert: 21, Engasjert: 718, Utmattet: 139, Overanstrengt: 974   
Gruppeantall for alder med N = 1787: Umotivert: 20, Engasjert: 687, Utmattet: 136, Overanstrengt: 944   
Forkortelser i sig. gruppeforskjeller: E = engasjement, U= umotivert, O = overanstrengt, UT = utmattet   
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Tilfeller av legemeldt sykefravær i gruppene. Legemeldt sykefravær er en 

skjevfordelt variabel, noe som gjør det problematisk å undersøke sentraltendenser som 

gjennomsnitt og median (Leys, Ley, Klein, Bernard, & Licata, 2013). Derfor er det interessant 

å undersøke prosentandel av respondenter i gruppene som har legemeldt sykefravær 1-3 

dager, legemeldt sykefravær 4-16 dager og legemeldt sykefravær over 16 dager. Variablene 

ble dikotomisert med verdiene 0 og 1, der 0 indikerer at respondenten ikke har tilfellet og 1 

tilsier at respondenten har tilfellet av legemeldt sykefravær. Det ble utført en kji-kvadrat test 

for variablene med antagelsen om minimum forventet cellefrekvens (Pearson, 1916). 

Antagelsen ble møtt, noe som tilsier at ingen av cellene i analysen har forventede verdier < 0, 

og at ikke mer enn 20% av cellene har forventede verdier < 5 (Weinberg & Abramowitz, 

2008). Variablene ble testet for statistisk signifikante forskjeller for p < .05. For legemeldt 

sykefravær 1-3 dager ble det funnet en signifikant forskjell mellom gruppene: χ 2 (3, n = 1852) 

= 16.6, p =.001. Det ble også funnet signifikante gruppeforskjeller for legemeldt sykefravær 4 

til 16 dager: χ 2 (3, n = 1852) = 10.8, p = .01 og for legemeldt sykefravær over 16 dager, χ 2 (3, 

n = 1852) = 14.2, p =.003. Figur 2 viser at en større andel av respondenter i utmattet gruppe 

har hatt legemeldt sykefravær fra 4-16 eller over 16 dager, mens umotivert gruppe har en 

større andel av kortvarig legemelding. Engasjert gruppe har lavest andel sykefravær 

sammenlignet med de andre gruppene. Generelt sett har utmattet gruppe større andel av 

langvarig sykefravær enn overanstrengt, umotivert og engasjert gruppe. Det er viktig å påpeke 

at kji-kvadrat testen ikke definerer konkret hvilke grupper som er signifikant ulike fra 

hverandre. Likevel viser prosentandelene faktiske forekomster av legemeldt sykefravær til 

respondentene i gruppene.  

 
Figur 2. Prosentandel i gruppene som har tilfeller av legemeldt sykefravær.  
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Diskriminerende analyse 

Diskriminerende analyse forsøker å klassifisere eller predikere gruppemedlemskap basert 

på kontinuerlige prediktorvariabler (Huberty & Hussein, 2003). Det matematiske målet med 

analysen er å vekte og lineært kombinere informasjon fra et sett med uavhengige variabler på 

en måte som tvinger gruppene til å være så ulike som mulig (Brown & Wicker, 2000). En 

kategorisk avhengig gruppevariabel ble brukt for å dele inn gruppene. Denne variabelen 

skiller gruppene basert på at ≥ 2.9 defineres som høyt engasjement og ≥ 2.2 som høy 

utmattelse. Kombinasjoner imellom utmattelse og engasjement ga følgende grupper for den 

diskriminerende analysen:  

• Umotivert gruppe (lav utmattelse, lavt engasjement), n = 21 (1.1%) 

• Engasjert gruppe (lav utmattelse, høyt engasjement), n =718 (40%) 

• Utmattet gruppe (høy utmattelse, lavt engasjement), n = 139 (7.5%) 

• Overanstrengt gruppe (høy utmattelse, høyt engasjement), n = 974 (52.6%) 

Autonomi, medvirkning, tilbakemelding, støtte fra kollegaer og arbeidspress ble brukt 

som prediktorvariabler i den diskriminerende analysen. Box’s M test ble brukt for å 

undersøke antagelsen om homogene varians/kovarians matriser for gruppene. Antagelsen om 

homogene varians/kovarians matriser i diskriminerende analyse er lik antagelsen om 

homogen varians i ANOVA, altså at variansen er lik eller tilnærmet lik på tvers av grupper 

(Sherry, 2006). Testen var statistisk signifikant (Box’s M = 206.21; ρ <.001), og dataene 

møter dermed ikke antagelsen om homogene kovariansmatriser. Diskriminerende analyse er 

robust selv om homogen varians ikke blir møtt, så lenge dataene ikke inneholder viktige 

uteliggere (Salkind, 2010). Det ble ikke funnet uteliggere i datasettet og prediktorvariablene 

møtte antagelsen om normalfordeling. Ettersom datasettet ikke møtte antagelsen om 

homogene kovariansmatriser ble det også utført en diskriminerende analyse med antagelse om 

ulike kovariansmatriser. Klassifikasjonsresultatene endret seg ikke, og det anbefales derfor 

ikke å benytte separate kovariansmatriser. Testresultatene (Box’s M) kan være sensitive for 

store datafiler, noe som antakelig har oppstått i denne analysen (Hahs-Vaugn, 2017). 

Variablene ble testet for statistisk signifikante forskjeller for p < .05 

Generelt ble 61,9 % av det totale utvalget klassifisert korrekt, som vil si at 

klassifiseringen åpenbart er bedre enn en tilfeldig tildeling, som det ville vært om det var kun 

25% av utvalget (Hahs-Vaugn, 2017; Peterson et al., 2008). Den diskriminerende analysen 

viste en signifikant forskjell mellom gruppene, der to diskriminerende funksjoner var 

signifikante for en diskriminering mellom gruppene. En diskriminerende funksjon (kanonisk 
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diskriminerende funksjon) er en latent variabel som er laget av å lineært kombinere 

prediktorvariablene av interesse. Det vil si at en diskriminerende funksjon representerer en 

optimal kombinasjon av prediktorvariabler for klassifisering av grupper (Salkind, 2010). I 

diskriminerende analyse er antall funksjoner lik k (grupper) -1 (Sherry, 2006). Da analysen 

har fire grupper resulterte det i tre diskriminerende funksjoner. Som vist i tabell 3, var ikke 

funksjon 3 signifikant (p = .318), og bidro lite til forklart varians i modellen (Rc2 = .002). 

Både testen av den totale modellen av funksjon 1 til 2 og testen av funksjon 2 var statistisk 

signifikant da p = .000. Dette indikerer at funksjon 1 og 2 kan tolkes og har betydning for 

diskriminering av gruppene (Sherry, 2006).  

Resultater av den diskriminerende analysen vises i tabell 3. Wilk´s lambda er et mål på 

hvor godt hver funksjon separerer tilfeller inn i grupper. Lave verdier av Wilk´s lambda 

indikerer at funksjonen har bedre evne til å diskriminere. En høy Wilk´s Lambda, nærme 1, 

vil si at gruppene har mindre forskjeller. Wilk´s lambda verdiene for funksjon 1 og 2 er store, 

noe som indikerer at forskjellene mellom gruppene er små (Patel & Bhavsar, 2013).  

Eigenverdien til den første diskriminerende funksjonen var .271. For den andre funksjonen 

var eigenverdien .048. I diskriminerende analyse reflekterer eigenverdien graden av styrke til 

å diskriminere der større eigenverdier antyder bedre diskriminering (Hahs-Vaugn, 2017). 

Dermed viser funksjon 1 en bedre diskriminering av gruppene enn funksjon 2.  

 

Tabell 3: Wilk´s Lambda og kanonisk korrelasjon for de fire gruppene, N = 1852. 

  Funksjon  Wilk´s Lambda χ 2 df p Rc Rc2 
1 - 2 .750 532.1 15 .000 .462 .213 

2 .953 89.8 8 .000 .214 .046 
3 .998 3.5 3 .318 .044 .002 
 

Den kanoniske korrelasjonen (Rc) viser korrelasjonen mellom prediktorvariablene og 

den avhengige gruppevariabelen (Sherry, 2006). Ved å undersøke diskriminerende funksjoner 

i tabell 3, vises det en moderat korrelasjon (.462) for funksjon 1 med en effektstørrelse på Rc2 

= 0.213. Effektstørrelsen beregnes ved å kvadrerer Rc for å finne ut variansen i hver funksjon 

(Sherry, 2006). Det vil si at 21,3 % av variansen for funksjon 1 skyldes prediktorvariablene, 

mens 78,7% av variansen skyldes uobserverte variabler. For funksjon 2 var det en mindre 

korrelasjon (.214) og en liten effektstørrelse på Rc2 =.046. Eigenverdi og kanonisk korrelasjon 

viser at funksjon 1 diskriminerer bedre mellom gruppevariabelen og sammensetningen av 

prediktorvariablene enn funksjon 2 (Sherry, 2006).  



 
 

29 

Diskriminerende funksjoner. Standardiserte diskriminerende funksjonskoeffisienter 

og strukturkoeffisienter (rs) ble undersøkt for å bestemme hvilke prediktorvariabler som bidro 

til gruppeforskjeller. Koeffisientene vises i tabell 4. Standardiserte koeffisienter er analoge 

med beta-vekter i multippel regresjon, og sier noe om den relative betydningen til de 

uavhengige variablene. Det vil si hvilke prediktorvariabler som har størst betydning i den 

diskriminerende modellen. Disse standardiserte koeffisientene vurderer innflytelsen av alle 

prediktorvariablene samtidig, der resultater på ≥ .30 anses som betydelig (Hahs-Vaugn, 2017; 

Peterson et al., 2008). Standardiserte koeffisienter i tabell 4 viser at medvirkning bidro mest 

til gruppeforskjeller i funksjon 1, etterfulgt av støtte fra kolleger. For funksjon 2 var 

arbeidspress primært ansvarlig for gruppeforskjeller.  

 

Tabell 4. Standardiserte diskriminerende funksjonskoeffisienter og strukturkoeffisienter (rs) 

for de fire gruppene, N = 1852 

Skala 
Std. 
koeffisient rs rs2 

Funksjon 1    
Medvirkning .509 .803* .644 
Støtte fra kolleger  .436 .716* .513 
Autonomi .193 .493* .243 
Arbeidspress     -.275     -.306  .094 
Tilbakemelding      .180      .557 .310 
Funksjon 2    
Medvirkning -.008 .089  .008 
Støtte fra kolleger  .292 .323 .104 
Autonomi .228 .250 .063 
Arbeidspress .928  .922*       .850 
Tilbakemelding -.055 .104 .011 

 

* Største absolutte korrelasjon mellom hver variabel og diskriminerende funksjon. 
 

Strukturkoeffisienter (rs) representerer korrelasjoner mellom en prediktorvariabel og 

diskriminerende funksjon innen gruppene til den avhengige variabelen. For å identifisere 

forklaringskraften til prediktorvariablene er det viktig å evaluere strukturkoeffisienter i tillegg 

til standardiserte koeffisienter. Kvadrering av korrelasjonene (rs) resulterer i den forklarte 

variasjonen (rs2) som skyldes den gitte variabelen ut i fra den sammensatte skåren for 

funksjon 1 (Sherry, 2006). For funksjon 1 har medvirkning den sterkeste korrelasjonen med 

gruppevariabelen (.803). Kvadrering av denne korrelasjonen viser at medvirkning forklarer 65 

% av variansen i skårer for denne funksjonen, der 35% av variansen skyldes uobserverte 
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variabler. Støtte fra kolleger forklarer 51, 3% av variansen, der 48,7 % skyldes uobserverte 

variabler. Dette betyr at medvirkning bidrar mest til separering av gruppene (Sherry, 2006). I 

funksjon 2 forklarer arbeidspress 85% av variansen, og bidrar dermed med separering av 

gruppene. 

Gruppesentroider. Gruppesentroider er gjennomsnittet av diskriminerende 

funksjonsskårer i en gruppe, og er beregnet ved å legge til diskriminerende vekter til 

gruppegjennomsnittene for hver prediktorvariabel (Betz, 1987). Sentroidene sørger for et 

estimat for hvor prediktorvariablene faller innenfor en gruppe fremfor de andre (Sherry, 

2006). Tabell 5 viser at utmattet gruppe har en betydelig lavere sentroid-verdi relatert til 

funksjon 1 sammenlignet med de andre gruppene. Dette indikerer at vi kan tilskrive 

gruppeforskjellene som er observert for funksjon 1 til utmattet gruppe (Sherry, 2006). Mer 

spesifikt vil det si at utmattet gruppe opplever mindre grad av ressurser enn de andre 

gruppene. Dette er ettersom ressursvariablene ble positivt og ikke negativt assosiert til 

funksjon 1 som vist i tabell 4. For funksjon 2, har umotivert gruppe den laveste verdien for 

sentroiden. Det vil si at denne gruppen har mindre arbeidspress enn de andre gruppene. 

Likevel bør det påpekes at den første funksjonen bidro til mer forklart varians i skårene. Det 

kan bety at funnene for denne funksjonen har mer forklaringsstyrke enn funnene fra funksjon 

2 (Sherry, 2006).   

 

Tabell 5. Gruppesentroider: Ustandardiserte kanoniske diskriminerende funksjoner evaluert 

på nivå av gruppegjennomsnitt.  

        
Gruppe  Funksjon 1  Funksjon 2     
Umotivert .103     -.894    
Engasjert .529     -.130    
Utmattet -1.371     -.450    
Overanstrengt -.197      .179    

 

Figur 3 gir en indikasjon på til hvilken grad funksjonene diskriminerer de fire 

gruppene. Funksjon 1 (x-aksen) anses å diskriminere utmattet fra engasjert gruppe. Det vil si 

at utmattet og engasjert gruppe diskrimineres av ressurser, spesielt medvirkning etterfulgt av 

støtte fra kolleger. Funksjon 2 (y-aksen) diskriminerer ikke gruppene i stor grad. Her er de 

fleste gruppesentroidene relativt nærme 0. Dette kan være relatert til at funksjon 2 som 
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tidligere beskrevet har en lavere eigenverdi enn funksjon 1, noe som indikerer at funksjon 1 

forklarer mer av diskrimineringen av grupper (Betz, 1987; Sherry, 2006). 

Figur 3. Gruppesentroider og kanonisk diskriminerende funksjoner.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klassifisering. Figur 4 viser proporsjonen av respondenter som har blitt klassifisert 

korrekt og feilaktig. Den diskriminerende analysen inneholdt flere avvik i å klassifisere 

gruppene korrekt, der blant annet ingen av respondentene ble korrekt klassifisert som 

umotivert i den umotiverte gruppen. I utmattet gruppe ble kun 28% korrekt klassifisert, mens 

49% ble korrekt klassifisert i engasjert gruppe. Den diskriminerende analysen hadde evnen til 

å klassifisere 77% riktig i den overanstrengte gruppen. Det kan bety at den diskriminerende 

analysen predikterte gruppemedlemskap best der både utmattelse og engasjement var høyt 

(overanstrengt gruppe), og dårligst der både utmattelse og engasjement var av lav grad 

(umotivert gruppe). Hypotese 1 ble delvis støttet ettersom hovedsakelig jobbressurser 

diskriminerte respondenter inn i tre av fire grupper med utgangspunkt i deres grad av 

utmattelse og engasjement. 
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Figur 4. Predikert gruppemedlemskap basert på jobbkrav og jobbressurser. 

 

*Ettersom ingen av respondentene ble klassifisert riktig som umotivert i umotivert gruppe 

inkluderer figuren kun tre kategorier i klassifiseringen.  
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Diskusjon 

Formålet med studien var å undersøke muligheten for å kategorisere norske 

arbeidstakere basert på deres selvrapporterte utmattelse og engasjement, og om denne 

kategoriseringen har betydning for demografiske variabler, arbeidsmiljøfaktorer, ekstra-rolle 

atferd samt sykefravær. I tillegg har det blitt undersøkt om jobbkrav og ressurser kan 

diskriminere grupper med ulik grad av engasjement og utmattelse. For å undersøke dette ble 

syv hypoteser testet med varierende støtte. I dette kapitlet vil funnene i studien diskuteres, 

med følge av metodiske betraktninger som omfatter begrensninger og styrker i studien. 

Avslutningsvis diskuteres implikasjoner for videre forskning.  

Oppsummering, tolkning og diskusjon av hovedfunn 

Demografiske variabler. H2: Det finnes ingen signifikant aldersforskjell mellom 

gruppene, ble ikke bekreftet da det ble funnet en signifikant forskjell i alder mellom engasjert 

og overanstrengt gruppe. Engasjert gruppe inneholdt respondenter med høyere alder enn 

overanstrengt gruppe. Dette funnet kan relateres til forskning som viser en positiv assosiasjon 

mellom alder og engasjement, samt en negativ assosiasjon mellom alder og utmattelse 

(Johnson, Machowski, Holdsworth, Kern, & Zapf, 2017). Funnet kan relateres til at engasjert 

og overanstrengt gruppe hadde smale konfidensintervall for gjennomsnittlig alder, samt større 

gruppeantall sammenlignet med de andre gruppene. Smale konfidensintervall og større 

gruppeantall kan bidra til større sannsynlighet for signifikante resultater (Meyers, Gamst, & 

Guarino, 2006). Det er viktig å påpeke at effektstørrelsen for alder var liten (η2 =.014), noe 

som antyder at den reelle forskjellen i alder blant gruppene var liten. Med et stort utvalg kan 

små ulikheter bli statistisk signifikant, selv om forskjellen mellom gruppene er av liten 

praktisk betydning (Middel & van Sonderen, 2002).  

H3: Det finnes ingen signifikant forskjell i kjønnsandel mellom gruppene, ble bekreftet 

i analysen. Funnene assosiert med hypotese 2 og 3, kan være relatert til tidligere forskning 

som indikerer at utmattelse har vært assosiert med alder, men ikke kjønn (Schnorpfeil et al., 

2002). Blant sosiodemografiske variabler har alder vært mest konsistent relatert til utbrenthet 

(Maslach et al., 2001). Dette ble bekreftet i en studie der alder var en signifikant prediktor for 

emosjonell utmattelse, men bidro med lite forklart variasjon. Blant alle prediktorer var 

arbeidsmengde den viktigste prediktoren for emosjonell utmattelse (Garrosa, Moreno-

Jiménez, Liang, & González, 2008). Arbeidsforhold og organisatoriske betingelser anses å 

være bedre prediktorer for utbrenthet fremfor demografi og personlighetsfaktorer (Burke & 
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Richardsen, 2001; Schaufeli & Enzmann, 1998). Dette indikerer at arbeidsmiljøfaktorer kan 

ha større betydning for ansattes velvære sammenlignet med sosiodemografiske variabler. 

Jobbkrav og jobbressurser. H4: Opplevd grad av jobbkrav vil være høyere i utmattet 

og overanstrengt gruppe, enn i umotivert og engasjert gruppe, ble støttet i ANOVA og 

parvise sammenligninger. Overanstrengt gruppe rapporterte størst grad av arbeidspress. 

Engasjert gruppe opplevde høyere grad av arbeidspress enn umotivert gruppe. Dette funnet 

kan relateres til at opplevelsen av krav avhenger av individets vurdering (Crawford, LePine, 

& Rich, 2010). Det er interessant å undersøke dette funnet i sammenheng med sykefravær, da 

engasjert gruppe rapporterte lavest grad av sykefravær. Et litteratursøk viser til 16 studier som 

støtter antagelsen om at høye jobbkrav gir økt risiko for sykefravær, mens fire studier viser en 

motsatt effekt der høye krav var forbundet med lavere fravær (Knardahl et al., 2016). Dette 

kan bety at noen arbeidstakere opplever krav som utviklende og positive, som videre bidrar til 

engasjement og lavt sykefravær. 

H5: Opplevd grad av jobbressurser vil være høyere i engasjert og overanstrengt 

gruppe, enn i umotivert og utmattet gruppe, ble delvis støttet da engasjert og overanstrengt 

gruppe opplevde større grad av jobbressurser enn utmattet gruppe. Det ble ikke funnet 

signifikante forskjeller av ressurser mellom engasjert og umotivert gruppe, men en signifikant 

forskjell i medvirkning mellom umotivert og utmattet gruppe. Umotivert gruppe rapporterte 

større grad av medvirkning enn utmattet gruppe. Engasjert gruppe rapporterte størst grad av 

jobbressurser, noe som støtter den motivasjonsøkende prosessen ved JDR-modellen som 

tilsier at jobbressurser har en positiv assosiasjon med engasjement (Bakker, Demerouti, & 

Schaufeli, 2003). Utmattet gruppe rapporterte lavest grad av ressurser.  

Bakker og Demerouti (2007) argumenterer for at arbeidsbelastning og motivasjon kan 

være både prediktorer og utfall av jobbkrav og ressurser. Forskning viser at arbeidspress 

predikerer utmattelse, men at utmattelse også predikerer opplevelsen av arbeidspress 

(Demerouti, Bakker, & Bulters, 2004). Det er derfor viktig å påpeke at gruppenes opplevde 

krav og ressurser kan være utfall av at arbeidstakere allerede opplever utmattelse eller 

engasjement forårsaket av andre faktorer, eller tidligere krav og ressurser.  

Det ble funnet støtte for H6: Ekstra-rolle atferd vil være høyere i engasjert og 

overanstrengt gruppe, enn i umotivert og utmattet gruppe. Dette funnet stemmer med tidligere 

forskning som tilsier at høy grad av engasjement assosieres med ekstra-rolle atferd (Christian 

et al., 2011; Schaufeli et al., 2006). Størst grad av ekstra-rolle atferd ble funnet i engasjert 

gruppe etterfulgt av overanstrengt gruppe.   
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Sykefravær. Sykefraværsvariablene i denne oppgaven er ikke normalfordelt, noe som 

indikerer betydningen av å vektlegge resultater fra den ikke-parametriske Kruskal-wallis 

testen og Dunn´s parvise sammenligninger. Det er problematisk å bruke andre analyser som 

bruker gjennomsnitt som indikator på sentraltendens i sykefraværsvariablene, ettersom slike 

målinger antar at distribusjonen av data er normalfordelt (Leys et al., 2013; Miller, 1991). H7: 

Sykefraværet vil være høyere i utmattet og overanstrengt gruppe, enn i engasjert og umotivert 

gruppe, ble delvis støttet da Kruskall-wallis analysen viste en signifikant forskjell i 

sykefravær mellom noen av gruppene. Dunn´s parvise sammenligninger viste at den største 

forekomsten av egenmeldt, legemeldt og totalt sykefravær ble funnet i utmattet gruppe, som 

vist i tabell 2 i signifikante gruppeforskjeller. En studie viste at opplevelsen av mangel på 

støtte og emosjonell utmattelse predikerte hyppigheten av fravær på mer enn syv dager i de 

påfølgende 12 månedene (Firth & Britton, 1989). Dette funnet kan relateres til at utmattet 

gruppe har høyere forekomst av langvarig sykefravær, og opplever lavere nivåer av støtte fra 

kolleger sammenlignet med de andre gruppene. De ble ikke funnet signifikante 

sammenhenger mellom umotivert gruppe og noen av de andre gruppene relatert til 

sykefraværsvariablene. Det er viktig å påpeke at de resulterende effektstørrelsene (ϵ2) fra 

Kruskal Wallis testen for egenmeldt, legemeldt og totalt sykefravær er små. Det vil si at den 

faktiske forskjellen mellom gruppene for egenmeldt, legemeldt og totalt sykefravær var liten, 

selv om testen var statistisk signifikant. På en annens side er observerte effektstørrelser ofte 

små, ettersom flere faktorer kan påvirke en gruppeinndeling av ansatte der få av disse 

faktorene undersøkes i analysen (Fritz, Morris, & Richler, 2012). 

Utmattet gruppe hadde høyeste prosentandel (20%) for legemeldt sykefravær over 16 

dager. Selv om 80% av utmattet gruppe ikke rapporterte sykefravær over 16 dager betyr det 

ikke nødvendigvis at respondenter i denne gruppen er spesielt friske. Resultatene viser nemlig 

at utmattet gruppe har 2,5 ganger større sannsynlighet for å ha et tilfelle av legemeldt 

sykefravær over 16 dager sammenlignet med engasjert gruppe. Både umotivert og engasjert 

gruppe hadde lavere grad av sykefravær enn overanstrengt og utmattet gruppe. Disse 

resultatene er konsistente med tidligere funn som sammenligner sykefravær i lignende 

grupper (Peterson et al., 2008).  

Sykefravær er en kompleks variabel som forårsakes av flere mulige faktorer. Disse 

faktorene er ikke kun helserelaterte, men involverer også interaksjoner mellom andre aspekter 

av ansattes livssituasjon. Dette kan eksempelvis være jobbkrav, krav i privatlivet og forhold i 

arbeidsmarkedet som er gjeldende på et bestemt tidspunkt (Osterkamp & Röhn, 2007). 
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Dermed er det viktig å påpeke at det mest sannsynlig finnes flere underliggende faktorer som 

påvirker grad av sykefravær hos respondentene i de ulike gruppene. Det er også en stor 

variasjon i sykefravær innad i gruppene, blant annet vist av brede konfidensintervall for 

gjennomsnittlig sykefravær i tabell 2. Figur 2 viser at både overanstrengt og umotivert gruppe 

har 11% sykefravær over 16 dager. Ettersom det finnes variasjon i sykefravær innad i 

gruppene, samt at noen av gruppene ikke er veldig ulike fra hverandre, blir det vanskelig å 

fastsette klare skiller mellom dem. Likevel har utmattet gruppe størst forekomst av sykefravær 

sammenlignet med de andre gruppene.  

Diskriminering av grupper. Hypotese 1: Jobbkrav og ressurser diskriminerer 

umotivert, engasjert, overanstrengt og utmattet gruppe, med utgangspunkt i grad av 

engasjement og utmattelse, ble delvis støttet da jobbressurser og jobbkrav diskriminerte 

arbeidstakere inn i tre av fire grupper. 61,9% av respondentene ble korrekt klassifisert. Den 

første diskriminerende funksjonen viste best evne til diskriminering av gruppene, og forklarte 

noe av variansen mellom gruppene. Som beskrevet i den diskriminerende analysen ble 

funksjon 1 karakterisert av jobbressurser, spesielt medvirkning og støtte fra kolleger. Det vil 

si at disse ressursene er viktige for diskriminering av gruppene, noe som står i samsvar med 

ANOVA-analysene av de ulike ressursene relatert til gruppemedlemskap. I ANOVA ble det 

funnet store effektstørrelser for medvirkning og støtte fra kolleger, noe som kan indikere at 

det er en betydelig forskjell for disse ressursene i gruppene. Det er viktig å påpeke at den 

diskriminerende analysen inkluderte kun ett jobbkrav, nemlig arbeidspress. For den andre 

diskriminerende funksjonen i analysen var det arbeidspress som bidro mest til diskriminering 

av gruppene. Diskriminerende funksjon 2 hadde en dårlig evne til diskriminering av 

arbeidstakere sammenlignet med funksjon 1. Dermed kan det være en fordel å undersøke flere 

jobbkrav i en diskriminerende analyse for inndeling av grupper. 

Det er enighet om at arbeidsfaktorer har en innflytelse på velvære hos ansatte, men 

også usikkerhet rundt hvilke faktorer som har effekt på sykefravær. Dersom slike faktorer kan 

bli identifisert kan negative helseutfall forebygges (Aagestad et al., 2014). I dette utvalget var 

det medvirkning og støtte fra kolleger som viste seg å være viktige arbeidsrelaterte faktorer 

for å skille mellom spesielt utmattet og engasjert gruppe. Det kan bety at ressurser er viktig 

for diskriminering av grupper basert på utmattelse og engasjement. Dette samsvarer med 

tidligere funn (Peterson et al., 2008). Ingen av respondentene ble korrekt klassifisert som 

umotivert i umotivert gruppe. Det var størst grad av korrekt klassifisering i overanstrengt 

(77%) og engasjert gruppe (49%). Prosentandel av korrekt klassifisering kan være relatert til 

at engasjert (n = 718) og overanstrengt gruppe (n = 974) inneholdt flest respondenter, og 
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umotivert minst (n = 21). Dette er ettersom større gruppeantall (n) er relatert til økt 

sannsynlighet for statistisk signifikante resultater (Meyers et al., 2006).  

Metodiske betraktninger  

Begrensninger. Påstandene i skalaene til variablene (foruten medvirkning) var 

utformet positivt. Slike ensidige skalaer anses som dårligere enn skalaer som inkluderer både 

positivt og negativt formulerte spørsmål (Lee & Ashforth, 1990; Price & Mueller, 1986). 

Derfor kan det være hensiktsmessig å benytte både positivt og negativt utformede spørsmål 

for de aktuelle variablene i senere forskning.  

Analysene i denne studien var begrenset til undersøkelsen av et konkret arbeidskrav: 

arbeidspress. En antagelse i JDR-modellen er at hver arbeidsplass har spesifikke 

jobbkarakteristikker, men at disse kan bli klassifisert i to generelle kategorier: jobbkrav og 

jobbressurser (Bakker & Demerouti, 2007). Fremtidig forskning på inndelinger av grupper 

bør undersøke flere krav relatert til kategorisering av norske arbeidstakere.  

Få psykososiale aspekter av arbeidsomgivelsene kan bli målt objektivt (Rugulies, 

2012). Måling av arbeidsmiljøfaktorer, engasjement og utmattelse er basert på 

selvrapportering, noe som kan føre til problemer som seleksjonsbias, altså at deltagere ikke 

svarer korrekt. Dette kan medføre feilklassifisering (Myrtveit, Ariansen, Wilhelmsen, 

Krokstad, & Mykletun, 2013). Likevel kan det argumenteres for at dersom en majoritet av 

arbeidstakere i en virksomhet opplever utfordringer, kan det antas at de responderer til en delt 

realitet (Pines, 1993). Betydningen av å studere individet i konteksten av hans eller hennes 

tilpasning til ulike domener i arbeidslivet kan øke forståelsen av utmattelse (Maslach & Leiter 

Michael, 1997; Maslach et al., 2001). Det kan bety at selvrapportert data som reflekterer et 

individs unike opplevelse av arbeidsmiljøfaktorer, kan være et grunnlag for fremtidig 

forebygging og utvikling av intervensjoner (Peterson et al., 2008).  

Datamaterialet i oppgaven er basert på tverrsnittstudier. En slik studie viser ikke 

faktorers påvirkning over tid, men gir mulighet til å undersøke forhold mellom variabler på et 

gitt tidspunkt. Tverrsnittstudier viser ikke kausale relasjoner ettersom konfunderende 

variabler er et hyppig problem. En konfunderende variabel er en variabel som ikke inkluderes 

i analysen, men som samvarierer med variablene som blir undersøkt. Det er derfor vanskelig å 

definere hvilke variabler som karakteriserer gruppene over tid (Maslach et al., 2001).  

Valg av analyse og ulike gruppestørrelser. I denne studien ble det uført enveis-

variansanalyse (ANOVA) for flere variabler for å undersøke forskjeller i gruppene. Et 
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problem med denne analysen er at den ikke inneholder multivariate teknikker, som vil si at 

variablenes betydning er uavhengige av hverandre. Dermed redegjør ikke ANOVA for mulig 

delt varians, altså hvordan variablene kan påvirke hverandre og deres bidrag (Sherry, 2006). 

Likevel ble det utført ANOVA fremfor en multivariat variansanalyse (MANOVA) for å 

unngå reduksjon av data for variablene. Videre forskning bør utforske variablenes delte 

varians i en MANOVA som inneholder multivariate teknikker der alle variabler blir inkludert 

i en analyse (Hahs-Vaugn, 2017). Gruppevariabelen i denne studien hadde fire nivåer 

(engasjert, umotivert, overanstrengt og utmattet). Dersom den uavhengige gruppevariabelen i 

MANOVA har tre eller flere nivåer, er det nødvendig å gjøre påfølgende analyser for å 

identifisere hvor den signifikante forskjellen mellom gruppene befinner seg. Dermed kan ikke 

MANOVA i seg selv gi informasjon om hvor forskjellene eksisterer blant grupper, noe som 

indikerer behovet for eksempelvis ANOVA med påfølgende post-hoc tester for å identifisere 

gruppeforskjeller (Pallant, 2016). Derfor er det hensiktsmessig å benytte ANOVA med 

påfølgende post-hoc tester fremfor MANOVA slik det har blitt gjort i denne studien.  

Noen av variablene brøt med antagelsen om homogen varians og homogene 

kovariansmatriser i ANOVA og i den diskriminerende analysen. Likevel anses ANOVA og 

diskriminerende analyse som robuste dersom dette avviket er moderat. Dersom gruppeantall 

derimot er veldig ulikt, har det blitt anbefalt å sette lik størrelse på gruppene (Salkind, 2010). 

Gruppestørrelsene varierte i analysene. Når gruppene i en diskriminerende analyse har ulike 

størrelser, kan det bli vanskelig å tolke klassifiseringstabellene. I tillegg er det utfordrende å 

bedømme den statistiske betydningen av diskriminerende funksjoner (Sanchez, 1974). 

Diskriminerende analyse er relativt lik MANOVA matematisk og beregningsmessig. Derfor 

har det blitt argumentert for at ulike gruppestørrelser er akseptabelt (Ogbogo, 2019). 

Utvalgsstørrelsen til den minste gruppen må overskride antall prediktorvariabler, noe den gjør 

i denne analysen (Meyers et al., 2006; Salkind, 2010).   

 Diskriminerende analyse reduserer type 1 feil ved å identifisere nøyaktig hvor grupper 

er forskjellige for gitte variabler med en statistisk prosedyre. Type 1 feil omhandler 

sannsynligheten for å finne statistisk signifikante resultater når de egentlig ikke finnes 

(Sherry, 2006). Diskriminerende analyse bevarer kompleksiteten til sammenhengen av 

variablers betydning da den vurderer variablene samtidig. En diskriminerende analyse er en 

reversert multivariat variansanalyse (MANOVA). MANOVA undersøker om 

gjennomsnittsforskjeller for kontinuerlige variabler skyldes gruppemedlemskap. En 

diskriminerende analyse undersøker om gruppemedlemskap kan bestemmes av kontinuerlige 

prediktorvariabler (Hahs-Vaugn, 2017). Tidligere forskning viser at diskriminerende analyse 
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er overlegen sammenlignet med MANOVA når grupper skal sammenlignes. En grunn til dette 

er at MANOVA kun gir informasjon om hvorvidt det er forskjeller mellom grupper eller ikke. 

MANOVA gir ikke informasjon om hvor eller i hvilken grad forskjellene eksisterer blant 

gruppene, noe en diskriminerende analyse gjør (Sherry, 2006). Derfor ble diskriminerende 

analyse brukt for å undersøke om jobbkrav og jobbressurser kunne diskriminere ansatte med 

ulik grad av engasjement og utmattelse. 

Kategorisering av arbeidstakere basert på utmattelse og engasjement. Det 

eksisterer en debatt om hvordan cut-off skårer bør etableres og om kontinuerlige eller 

dikotome målinger bør brukes, da dette kan ha konsekvenser for diagnose, behandling og 

økonomiske kostnader (Schaufeli, Leiter, et al., 2009). Utbrenthet som en kontinuerlig 

variabel er passende for statistiske metoder, men ikke for profesjonell praksis og 

praktiserende (García-Arroyo & Osca Segovia, 2018). En grunn til dette kan være 

vanskeligheter med å forstå statistiske begreper, da få ledere leser akademiske publikasjoner 

(Rynes, Colbert, & Brown, 2002). Derfor er spørsmålet om hvordan man skal informere 

ledere og andre praktiserende innen HR om vitenskapelig forskning høyst relevant (Rynes, 

Giluk & Brown, 2007). En dikotomisering av variabler kan mulig bidra med en mer forståelig 

oversikt over psykososialt arbeidsmiljø og risiko for sykefravær i virksomheter.  

 I denne studien ble det brukt vilkårlige verdier for engasjement og utmattelse for å 

skille mellom grupper av norske arbeidstakere. Dette kan gi feilaktige resultater og 

klassifisering av grupper. Det ble utført en dikotomisering av variablene engasjement og 

utmattelse der ≥ 2.9 ble definert som høyt engasjement og ≥ 2.2 som høy utmattelse. Disse 

skårene ble kombinert for å uforme en cutoff-verdi, for å oppnå en kategorisering av 

respondenter for analysene i oppgaven. Dikotomisering av kontinuerlige variabler kan føre til 

negative konsekvenser, og forskningslitteraturen favoriserer bruk av regresjonsmetoder for 

kontinuerlige variabler (Altman & Royston, 2006; MacCallum et al., 2002). Konsekvensene 

omhandler blant annet tap av informasjon om individuelle forskjeller, tap av effektstørrelse og 

statistisk styrke, forekomst av falske signifikante hovedeffekter eller interaksjoner, risiko for å 

overse kurvelineære effekter, og problemer med å sammenligne funn på tvers av studier 

(MacCallum et al., 2002).  

For å sammenligne en kategorisering med en regresjonsanalyse, ble det i denne 

oppgaven gjennomført en regresjonsanalyse med utmattelse og engasjement som uavhengige 

kontinuerlige variabler og sykefraværsdager som avhengig variabel. Kategoriseringen av 

variabler ble utført i en generell lineær univariat modell med sykefraværsdager som avhengig 

variabel og gruppevariabel som uavhengig faktor. Resultatet fra disse analysene viste at det 
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ikke fantes en betydelig forskjell i forklart varians ved å bruke kontinuerlige variabler fremfor 

en kategorisering (R2 = .022 for legemeldt sykefravær i både regresjon og kategorisering, og 

R2 = .018 i regresjon og R2 = .017 i kategorisering for egenmeldt sykefravær). Dette kan 

indikere at det ikke er utelukkende negativt å dikotomisere variabler for å utforme en 

kategorisering av grupper relatert til sykefravær. 

Klassifisering er en viktig komponent i all vitenskapelig forskning (Everitt & Landau, 

2004). Det har blitt argumentert for at forskere deler respondenter inn i grupper da det 

forenkler den statistiske analysen og fører til en enkel tolkning og presentasjon av resultatene. 

Det vanligste forsvaret for dikotomisering at det eksisterer adskilte grupper for den aktuelle 

variabelen, og at et dikotomisert tiltak representerer disse gruppene på en mer passende måte. 

(MacCallum et al., 2002). Et dikotomisert tiltak kan representere grupper av arbeidstakere 

fremfor individer, noe som kan være hensiktsmessig ettersom individuelle data er forbeholdt 

Personopplysningsloven (2018). Virksomheter har nødvendigvis ikke tilgang til individuelle 

data, og det er derfor mer nyttig å undersøke grupper av individer for sammenligning og 

forebygging av negative helseutfall. Inndeling av respondenter i flere grupper kan bidra til at 

tapet av informasjon er relativt lite (Altman & Royston, 2006). Derfor ble det i denne 

oppgaven utformet fire framfor to grupper, for å vise mer variasjon i datasettet.  

Det skal imidlertid påpekes at ved å sette en cut-off verdi kan man forvente tap av 

informasjon, noe som kan ha vært tilfellet i denne studien. I tillegg forblir det vilkårlig om 

utbrenthet virkelig er tilstede, da analysene i oppgaven ikke kan basere seg på klinisk 

validerte cut-off verdier. Derfor er gruppene karakterisert med økt eller redusert grad av 

utmattelse og engasjement, og ikke en definert forekomst av disse fenomenene (Kozak, 

Kersten, Schillmöller, & Nienhaus, 2013). 

Fremtidig forskning 

Det er behov for flere studier som kan etablere valide cut-off skårer for et mer konkret 

grunnlag av hvordan grupper av arbeidstakere kan deles inn basert på utmattelse og 

engasjement. Schaufeli og Van Dierendonck (1995) vektlegger betydningen av å utforme 

nasjonale spesifikke cut-off skårer for å lære mer om utbrenthet i populasjoner i arbeidslivet. 

Ifølge disse forfatterne gir det ingen mening å benytte cut-off skårer som utformes i et land, 

for og deretter klassifisere ansatte i et annet land. Derfor er det viktig at forskning benytter 

populasjonsinformasjon fra utvalg i et spesifikt land for å bestemme cut-off punkter som kan 

benyttes (Lee, Kuo, Chang, Hsu, & Chien, 2017). 
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Dersom videre forskning undersøker hvordan nasjonale cut-off verdier for utmattelse 

og engasjement kan utformes relatert til sykefravær og produktivitet, kan dette føre til at 

virksomheter kan implementere evidensbasert forskning i praksis (Briner & Walshe, 2015). 

Cut-off - eller normverdier kan identifisere prosentandel av arbeidstakere som opplever ulik 

grad av engasjement og utmattelse, samt gi virksomheter grunnlag for å bedømme 

effektiviteten av tiltak for redusert utbrenthet og stress (McCreary et al., 2017). Eksempelvis 

kan det undersøkes hvor mange arbeidstakere som befinner seg i utmattet gruppe før og etter 

et forebyggende tiltak.  

Mangel på normverdier for utmattelse og engasjement begrenser måleinstrumentenes 

nytte i den empiriske og anvendte forskningen (McCreary et al., 2017). Dermed er det nyttig å 

utforme en norm eller- referansegruppe som grupper av arbeidstakere kan sammenlignes med 

for å oppnå en klarere definisjon på hva som betegnes som høy og lav grad av utmattelse og 

engasjement. I tillegg kan det være hensiktsmessig å utforme longitudinelle studier som 

undersøker hvilke faktorer som skiller og karakteriserer grupper av arbeidstakere over tid.  

Fremtidig forskning bør implementere flere jobbkrav når en klassifisering skal utføres 

for å få et mer valid grunnlag for arbeidsmiljøfaktorers diskriminering av grupper av 

arbeidstakere. For å oppnå kunnskap om arbeidsmiljøfaktorer er det viktig at norske bedrifter 

gjennomfører medarbeiderundersøkelser. Manglende bruk av medarbeiderundersøkelser kan 

bidra til at organisasjoner ikke kartlegger viktige faktorer i arbeidsmiljøet, vektlegger 

irrelevante faktorer og tar beslutninger som fører til negative konsekvenser for arbeidstakere  

og organisasjon (Hoff & Lone, 2014; Sanchez, 2007). 

Relatert til forebygging av utbrenthet og utmattelse er det problematisk at tidligere 

forskning rapporterer at de fleste intervensjoner for reduksjon og forebygging er 

individorienterte (Ahola, Toppinen-Tanner, & Seppänen, 2017). En metaanalyse viste at 

organisatoriske intervensjoner for å redusere utbrenthet hadde en større effekt enn 

individfokuserte (Panagioti et al., 2017). Slike funn indikerer at utbrenthet og utmattelse er 

utfordringer som er forankret i den organisatoriske konteksten, fremfor kun hos individet. Det 

kreves dermed en organisasjonsrettet tilnærming for å håndtere og forebygge utbrenthet 

(Lown, Lewith, Simon, & Peters, 2015). Arbeidsmiljøloven (2005, § 1-1a) inneholder krav 

om at arbeidsgiver skal sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og 

meningsfull arbeidsplass. Dette vektlegger primærforebygging som tar utgangspunkt i 

faktorer i arbeidsomgivelsene for en positiv helsevekst (Lown et al., 2015). Å kartlegge grad 

av utmattelse, engasjement samt viktige arbeidsmiljøfaktorer, kan ha betydning for 

forebygging av helserelaterte problemer i virksomheter.  
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Konklusjon 

Tidligere studier viser støtte til antagelsen i jobbkrav-ressursmodellen om at jobbkrav 

kan medføre utmattelse og sykefravær. I tillegg viser forskning at tilgang til ressurser kan 

bidra til opplevelsen av engasjement og økt produktivitet gjennom ekstra-rolle atferd.  

Denne studien viser at norske arbeidstakere med høy grad av utmattelse og lavt engasjement 

har større sannsynlighet for sykefravær sammenlignet med arbeidstakere med høyt 

engasjement og lav utmattelse. I tillegg opplever utmattede arbeidstakere større grad av 

arbeidspress. Arbeidstakere med høyt engasjement opplever større grad av jobbressurser og 

ekstra-rolle atferd enn grupper med lavt engasjement. Det ble funnet en signifikant forskjell i 

alder der gruppen med høyt engasjement og lav utmattelse var noe eldre enn gruppen med 

både høy utmattelse og engasjement. Det ble ikke funnet signifikante forskjeller i kjønn 

mellom gruppene. Medvirkning og støtte fra kolleger viser seg å være viktige ressurser for å 

skille mellom utmattede og engasjerte arbeidstakere. I motsetning til den generelle antagelsen 

om at jobbkrav har størst sammenheng med utmattelse og sykefravær, indikerer dette funnet 

at tilgang til eller mangel på ressurser er spesielt viktig for utvikling av engasjement eller 

utmattelse. For å unngå negative konsekvenser av utmattelse, bør derfor virksomheter sørge 

for støttende omgivelser og øke former for medvirkning. Ledere og praktiserende bør bruke 

medarbeiderundersøkelser for å kartlegge viktige arbeidsmiljøfaktorer og psykososialt 

arbeidsmiljø i deres virksomheter. Dette for å forebygge negative helseutfall. Videre 

forskning bør undersøke flere krav relatert til diskriminering av grupper på arbeidsplassen. I 

tillegg bør forskere vektlegge betydningen av å utforme nasjonale norm- og cut-off verdier for 

å oppnå en klarere definisjon på hva som karakteriseres som høy og lav grad av engasjement 

og utmattelse.  
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