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Sammanfattning
Syftet med studien var att undersöka skillnader i krav, kontroll och socialt stöd
(JDC-S) utifrån QPS Nordic mellan teknikkonsulter i små och stora företag inom
samma verksamhetsområde samt skillnader i upplevd stressnivå utifrån
Statshälsans basundersökning. Ytterligare ett syfte var att undersöka i vilken grad
JDC-S predicerar stress samt vilken faktor som predicerar stress i högst grad.
Resultatet visade signifikanta skillnader i samtliga skalor i JDC-S som kunde
lokaliseras i inlärningskrav och kontroll av arbetstakt. Resultatet påvisade inga
skillnader i fråga om företagsstorlek och stress där teknikkonsulter upplever stress
relativt sällan. Detta motsäger tidigare studier om konsulter och stress, som visat
att konsulter upplever stress i hög grad. Resultatet visade slutligen att JDC-S kan
förklara upplevd stressnivå till 36,8 % där krav och kontroll predicerar stress
signifikant, dock kontroll i högst grad. Detta resultat överensstämmer med JDC-S
modellen.

Nyckelord: krav, kontroll, socialt stöd, stress, konsult

Title: Company size – decisive for perceived stress level?
Abstract
The purpose of the study was to examine the differences in demands, control and
social support (JDC-S) from QPS Nordic between technology consultants at large
and small companies within the same business. Differences in the perceived level
of stress from Statshälsans basundersökning was also taken into consideration.
Another purpose of the study was to investigate to what extent the JDC-S predicts
stress, as well as the factor that predicts stress in the highest degree. The results
indicated significant differences in all scales presented by the JDC-S, where the
difference was located in the learning demands and in the control of the work
pace. Moreover, the results indicated no differences in company size and stress
where technology consultants experience stress relatively infrequently. This
contradicts earlier studies considering consultants and stress, which established
that consultants experience a high degree of stress. Finally, the results indicated
that JDC-S can explain the perceived level of stress at 36,8 percent, where
demands and control predict stress, but control in the highest degree. This result
agrees with JDC-S-model.

Keywords: demand, control, social support, stress, consultant
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Vi börja med att tacka alla teknikkonsulter som deltagit i studien där ett extra stort tack riktas
mot våra kontaktpersoner för ett bra samarbete. Vi vill även tacka vår handledare Birgitta
Falk för hennes synpunkter, stöd och engagemang i vår uppsats. Ett stort tack till er alla för att
vi fått möjligheten att genomföra detta!

Stress i arbetslivet är ett växande problem i Europa (European Agency for Safety and Health
at Work, 2010). Några bland flera faktorer som bidrar till det växande folkhälsoproblemet är
den dynamiska arbetsmarknaden vi befinner oss i med nedskärningar, ökat behov av
flexibilitet, högre förväntningar, minskad anställningstrygghet, (European Agency for Safety,
2009) ökade krav på arbetstakt och produktivitet (Statens folkhälsoinstitut, 2005).
Arbetsrelaterad stress är ett kostsamt problem för företagen och år 2002 beräknades den totala
årliga kostnaden i Europa uppgå till 20 000 miljoner € (European Agency for Safety 2009).
Kostnaden föreligger i den ökande sjukfrånvaron, vilket leder till högre personalomsättning
och förtidspensionering blir allt vanligare. Medarbetare som upplever stress, men trots detta
inte är sjukskrivna är tillika en ekonomisk påfrestning för företaget. Detta på grund av nedsatt
arbets- och prestationsförmåga, vilket även medför risk för olyckor på arbetsplatsen (Michie,
2002; Limm, Angerer, Heinmueller, Marten-Mittag, Nater, & Guendel, 2010). Problematiken
kring stress i arbetslivet är omfattande då var tredje kvinna och var fjärde man i Sverige
upplever stress flera dagar i veckan (Parmsund, Svensson, Tegbrant & Åborg, 2013).
Stress och dess effekter
Trots att arbetsrelaterad stress är ett omfattande och vanligt förekommande problem i dagens
samhälle är det omöjligt att generalisera faktorerna bakom stress då dessa tolkas subjektivt,
och individuellt men sägs ha ett samband med den psykiska hälsan (Oshio, Tsutsumi, &
Inoue, 2015). Dessa faktorer förklaras i stressorer. Då en individ utsätts för en stressor är
graden av stress beroende av hur individen upplevt händelsen, vilket innebär individens
subjektiva tolkning och inte den objektiva bedömningen (Michie, 2002; Weiten, 2004). Stress
kan förklaras i en sammansättning av perception, kognition, emotion samt en kroppslig
reaktion, det vill säga vad individen upplever, föreställer sig, känner och sedan hur kroppen
reagerar på det (Währborg, 2009).
Stress i arbetslivet är förenat med flera negativa hälsoeffekter som bland andra är
hjärt- och kärlsjukdomar, sömnsvårigheter, ångest, muskelsmärtor, fetma och depression.
Stress uppkommer i ett samspel mellan individ, miljö och krav (Limm et al., 2010) främst då
individen utsätts för hot, vilket idag är mer vanligt i form av psykologiska hot så som
konfrontation eller krav. Musklerna blir spända samtidigt som andning och puls blir snabbare.
Detta sker på grund av att kroppen förbereder sig för flykt eller kamp (Michie, 2002). Stress
kan orsaka förändring i individens upplevda känsla så som ångest, depression, irritation, och
trötthet. Beteenden som kan uppkomma vid stress är att individen drar sig tillbaka, uppträder
aggressivt, har lätt till gråt eller blir omotiverad. Detta i sin tur leder till kognitiva effekter så
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som svårigheter att koncentrera sig och uppgifter som vanligtvis upplevs som lätta blir
svårare. Fysiska symptom vid dessa tillfällen kan vara hjärtklappning, huvudvärk och yrsel
(Michie, 2002). Om individen frekvent utsätts för stress kan det leda till negativa psykiska
och fysiska hälsoeffekter (Michie, 2002; European Commission, 2000).
McGarth (1970) beskrev stressförloppet som en upplevd dynamisk process och
menade att det ständigt ställs krav på individen, både fysiska och sociala. Andra steget i denna
process är individens tolkning, hur kraven upplevs av individen och upplevelsen att bemästra
dessa. Det tredje enligt McGarth (1970) är individens reaktion och respons på detta. Denna
reaktion kan te sig olika, men vanligt förekommande är att individen reagerar både
fysiologiskt, psykologiskt samt beteendemässigt. Det sista steget i denna process är
konsekvenser, vilket är stress i både ett kortsiktigt och långsiktigt perspektiv.
Stress kan även förklaras i en obalans mellan individens förmåga och de utmaningar
den ställs inför. Olika krav, stora som små, kan tillsammans bidra till en allt för stor
belastning som i sin tur leder till stress (Kaufmann & Kaufmann, 2005). För att få en större
förståelse för arbetsrelaterad stress kan krav-kontrollmodellen tillämpas. Genom samspelet
mellan krav och kontroll förklarar modellen graden av upplevd stress (Parmsund et al., 2013).
Krav, kontroll och socialt stöd i arbetslivet
Karasek (1979) etablerade modellen och delade in den psykiska arbetsmiljön i två faktorer,
job demand respektive job control (JDC), vilket fortsättningsvis kommer benämnas som krav
och kontroll med JDC som samlingsnamn. Med krav avsåg Karasek (1979) de förväntningar
som ställs på individen för att den ska klara av sitt arbete, så som tidspress eller
arbetsbelastning. Kontroll förklarades som den kvalifikationsgrad samt det handlingsutrymme
den anställde har i sitt arbete.
Enligt JDC-modellen finns fyra ytterligheter av arbetstillstånd; passivt arbete, aktivt
arbete, lågstressarbete och högstressarbete (se Figur 1). Passivt arbete karaktäriseras av låg
kontroll och låga krav, medan aktivt arbete å andra sidan kännetecknas av hög kontroll och
höga krav. Vid det senare nämnda tillståndet gynnas hälsan i högst grad. För att förtydliga
detta markeras det med en aktivitetsdiagonal. Lågstressarbete karaktäriseras av obalans
mellan faktorerna i form av hög kontroll och låga krav, medan högstressarbete däremot
kännetecknas av låg kontroll och höga krav. Vid det sistnämnda arbetstillståndet är risken för
stress och ohälsa som störst. Detta lyfts fram med hjälp av en stressdiagonal. Det som är av
vikt att poängtera i denna modell är att det som skiljer sig mellan det arbetstillståndet som
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gynnar hälsan mest (aktivt arbete) och det som bidrar till stress i störst utsträckning
(högstressarbete) är graden av kontroll (Karasek, 1979).

Figur 1. Vår tolkning av modellen för den psykiska arbetsmiljön med faktorerna krav och
kontroll (JDC). Utifrån: Karasek (1979).
Johnson, Hall och Theorell (1989) vidareutvecklade modellen genom att införa social
support som ytterligare en faktor. De benämnde modellen som JDC-S, vilket står för job
demand, control and social support, där social support fortsättningsvis kommer benämnas
som socialt stöd och JDC-S som samlingsnamn för modellen. Detta belyser den psykosociala
arbetsmiljön i fråga om förhållandet mellan krav, kontroll och socialt stöd. Med socialt stöd
avses framförallt stöd från chefer och arbetskamrater, men även från familj och vänner i
arbetsrelaterade frågor. Detta är en viktig faktor i arbetslivet, vilket även reducerar risk för
stress (Johnson et al., 1989; Karasek & Theorell, 1990).
Karasek och Theorell (1990) presenterade gemensamt en uppdaterad modell (se Figur
2) med grund i Karasek (1979) JDC-modell. De fyra ytterligheterna av arbetstillstånd är
desamma som i grundmodellen. Dock återfinns den adderade faktorn socialt stöd efter
Johnson et al. (1989) vidareutveckling. Vid starkt socialt stöd och hög kontroll gynnas hälsan
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i högst grad, vilket markeras med ”IDEAL”. Risk för stress är som störst vid höga krav och
låg kontroll samt svagt socialt stöd, vilket även förklaras som ISO-spänd (Karasek &
Theorell, 1990; Michie, 2002; Wilkinson & Marmot, 2003; Theorell, 2003).

Figur 2. Vår tolkning av den tredimensionella modellen för den psykosociala arbetsmiljön
med faktorerna krav, kontroll och socialt stöd (JDC-S). Utifrån: Karasek & Theorell (1990).
Sammanfattningsvis är balansen mellan de tre faktorerna krav, kontroll och socialt
stöd, med kontroll i fokus avgörande för hur en individ upplever sin psykosociala arbetsmiljö
(Johnson et al., 1989; Karasek & Theorell, 1990). Stress uppkommer främst i de situationer
då individen inte har möjlighet till kontroll eller vid oförutsägbara situationer (Michie, 2002).
En individs behov av kontroll och dess upplevelse av stress har ett starkt samband (Theorell,
2003). Trots att modellen etablerades redan under 70-talet och arbetsmarknaden ständigt
utvecklas och förändras dominerar denna modell inom forskning för arbetsrelaterad stress
(Bjarte, Arnstein, Alv, Bente, & Grethe, 2005; Zhi, Yan, Liming, Lu, Wen & Li, 2014),
framförallt inom industrin (Sanne, Moen, Tell, Mykletun, & Dahl, 2005).
Blom, Bodin, Bergström, Hallsten och Svedberg (2013) studerade sambandet mellan
arbetsrelaterad stress och genetisk ärftlighet med grund i JDC-S modellen. Studien visade att
genetisk ärftlighet har en betydelse för sambandet mellan stress och socialt stöd och en viss
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inverkan på sambandet mellan stress och kontroll. Dock fann de inget samband mellan stress
och krav utifrån genetisk ärftlighet. Detta resultat tyder på att kontroll till viss del samt krav
kan kopplas till andra faktorer så som kompetensnivå, copingstrategier och arbetsuppgifterna
i sig. Detta visar att arbetsgivare bör ta hänsyn till framförallt kraven hos sina anställda för att
minska risk för stress.
Stress i konsultrollen
Konsult innebär enligt ordets mening att arbeta konsulterande, vilket kan beskrivas som
rådgivande samt att de hyr ut sin kunskap till andra företag som saknar en viss kompetens
eller vid hög arbetsbelastning. Vanligtvis arbetar en konsult majoriteten av sin arbetstid i
projektorganisationen, det vill säga ute hos kund och någon dag i veckan i
hemmaorganisationen, det vill säga det företag som konsulten är anställd hos (De Jong & Van
Eekelen, 1999). Det viktigaste i arbetet som konsult är att vara kunden till mötes och upprätta
en bra relation. Detta innebär att tillgodose kunden efter dess behov och arbeta som
rådgivande specialist (Jong & Van Eekelen, 1999). Att arbeta som konsult kan dock innebära
en osäker ställning enligt Andersson (2001), framförallt i de fall då konsulten står inför en
krävande kund. Detta beskrev författaren som att balansera på en slak lina utan skyddsnät
nedanför. Utöver konsultens ställning beskrev Andersson (2001) dess utsatthet i
arbetsmiljöhänseende, vilket bekräftades i en rapport som visade att konsulter utsätts för hög
risk i fråga om både psykosocial och fysisk arbetsmiljö (Arbetsmiljöverket, 2013).
von Humboldt, Leal, Laneiro och Tavares (2013) undersökte upplevd stress, orsaken
till stress samt hur detta kan reduceras i konsultrollen. Studien visade att stress grundar sig i
hög arbetsbelastning, brist av fritid, resor i arbetet, minskad anställningstrygghet samt
svårigheter att knyta starka och långvariga relationer med arbetskamrater. De Jong och Van
Eekelen (1999) konstaterade att övertid och obetalt arbete hemifrån är vanligt förekommande
i en konsults vardag. Detta kan kopplas till studier som tydligt påvisar att hög ansträngning
och låg belöning på arbetsplatsen ökar risken för upplevd stress (Siegrist, 1996; Limm et al.
2010). Arbetad övertid innebär att arbetslivet tar större plats i livspusslet, vilket går ut över
fritid och privatliv (von Humboldt et al., 2013). Olson (2004) konstaterade att fritid är en
viktig faktor för att individen ska uppleva sitt arbete som betydelsefullt samt uttryckte att en
meningsfull fritid reducerar arbetsrelaterad stress.
Hur den psykosociala arbetsmiljön ska hanteras i Sverige regleras i Arbersmiljölagen
(AML), som säger att arbetsgivaren har det yttersta ansvaret att verka för en god arbetsmiljö
(SFS 1977:1160). Vem som är ansvarig och vem som skyddas av den framgår i 1:2 som
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lyder: "varje verksamhet i vilken arbetstagare utför arbete för en arbetsgivares räkning". Detta
innebär att AML skyddar arbetstagaren, likaså konsulten oavsett om denne befinner sig i
hemmaorganisationen eller projektorganisationen så länge konsulten utför arbete för
arbetsgivarens räkning. Arbetsgivaren i hemmaorganisationen bär med detta ansvar för sina
anställdas arbetsmiljö internt så väl som externt (SFS 1977:1160).
Wallgren och Hanse (2007) studerade IT-konsulter i relation till motivationsfaktorer,
krav, kontroll och upplevd stress. De kom fram till att arbetet som konsult i allmänhet är ett
arbete som kännetecknas höga arbetskrav och låg kontroll. Resultatet visade ett signifikant
samband mellan motivationsfaktorer och kontroll samt ett negativt signifikant samband
mellan motivationsfaktorer och stress, vilket betyder hög kontroll leder till hög motivation
som i sin tur leder till låg stress. Detta innebär ett indirekt samband mellan kontroll och stress.
Vidare visade studien på en stark koppling mellan krav och upplevd stressnivå.
Sammanfattningsvis visade studien att det är rimligt att dra slutsatsen att krav och kontroll
utgör viktiga faktorer för att belysa uppkomsten av upplevd stress bland konsulter.
Bowen, Edwards, Lingard och Cattel (2014) studerade specifikt teknikkonsulter med
JDC-S-modellen (Karasek, 1979; Johnson et al., 1989) som grund. Syftet var att studera
upplevd arbetsrelaterad stress inom byggbranschen i Sydafrika samt att kontrollera JDC-S
som mätinstrument i fråga om stress. Resultatet visade en stark koppling mellan långa
arbetsdagar och stress samt att det kan vara svårt att finna balans mellan arbetsliv och
privatliv. Vidare påvisade studien att andra faktorer som är starkt relaterade till stress i
konsultrollen är bristande uppskattning för sina kunskaper och prestationer samt minskat stöd
från sin närmsta chef. Avslutningsvis verifierade studien att JDC-S-modellen kan förklara
upplevd stressnivå till 59,4% (Bowen et al., 2014).
Företagsstorleken i relation till stress
Stress är som inledningsvis nämnt ett aktuellt problem i arbetslivet (European Agency for
Safety and Health at Work, 2010) och det finns skillnader mellan anställda i små och stora
företag, där stress är framförallt vanligt förekommande inom små företag (Zhi et al., 2014).
En studie visade att anställda i små företag har svårare att finna balans mellan privatliv och
arbetsliv. Detta på grund av att de är oroliga att förlora jobbet vid till exempel
föräldraledighet, vilket ökar arbetsrelaterad stress (Ishii-Kuntz, 2013). Anställda i små företag
riskerar att utsättas för påfrestningar i större utsträckning, däremot tillåter små företag enligt
Prottas och Thompson (2006) en större självständighet än i ett större företag. Detta resulterar i
ett tudelat resultat då de ena sidan ställs högre krav på små företag samtidigt som de har större
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kontroll. Stora företag har bättre förutsättningar att förebygga arbetsrelaterad stress i form av
utvecklade program, vilket resulterar i att små företag riskerar att inte kunna hantera stress
lika strategiskt (Ipsen, Gish, & Poulsen, 2015). Små företag skulle enligt en studie av Treven
och Potocan (2005) ha stor nytta av utvecklade metoder i form av mental träning för att
undvika följderna av stress.
Vi har funnit ytterst få jämförande studier mellan små och stora företag i fråga om
stress trots omfattande sökning i PsycINFO med bland annat sökorden large/small
companies, large/small business och stress. Vidare har vi inte funnit några jämförande studier
mellan små och stora företag i fråga om JDC-S med bland annat sökorden large/small
companies, large/small business, JDC-S, demand control och demand control model. Vi fick
möjlighet att studera teknikkonsulter i dessa avseenden, vilket bidrog till att vi fann denna
avgränsning som ytterst intressant.
Syfte
Syftet är att studera huruvida det finns skillnader i krav, kontroll och socialt stöd (JDC-S)
mellan teknikkonsulter i små och stora företag inom samma verksamhetsområde samt
skillnader i upplevd stressnivå. Ytterligare ett syfte är att undersöka i vilken utsträckning
JDC-S kan predicera upplevd stressnivå då QPS Nordic och Statshälsans basundersökning ej
tidigare använts i kombination som instrument för denna avgränsning.
Frågeställningar
§

Finns det skillnader i fråga om upplevda arbetsrelaterade krav, kontroll och socialt
stöd mellan teknikkonsulter i små respektive stora företag?

§

Skiljer sig den upplevda stressnivån mellan teknikkonsulter i små och stora företag?

§

Kan faktorerna i JDC-S mätt med QPS Nordic predicera upplevd stressnivå mätt med
Statshälsans basundersökning?
Metod

Deltagare och urval
Undersökningsgruppen för studien utgjordes av totalt 96 teknikkonsulter inom samma
verksamhetsområde som bland annat innefattar energi och vatten. Dessa delades in i två
undergrupper; konsulter i små respektive stora teknikkonsultföretag.
Totalt svarade 65 konsulter på enkäten, varav 33 konsulter arbetar på ett stort företag
respektive 32 konsulter som arbetar på fem mindre företag, vilket gav en svarsfrekvensen på
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67,7 %. Av samtliga var elva deltagare 29 år eller yngre, 21 deltagare var mellan 30-39 år, 17
deltagare var mellan 40-49 år, tio deltagare var mellan 50-59 år och fem deltagare var 60 år
eller äldre. 57 deltagare var män, vilket gav en procentuell fördelning på 87,7 %. 18 deltagare
hade högsta avslutade utbildning på gymnasienivå, sju deltagare hade YH/KY-utbildning, 37
deltagare hade universitet/högskoleutbildning och tre hade högre akademisk utbildning. Då
elva svar i enkäten utelämnades blev det interna bortfallet 0,3 %, vilket beräknades exklusive
bakgrundsfrågor.
Material
En webbaserad enkät (bilaga 1) bestående av totalt 66 frågor/påståenden användes för
datainsamling i studien. Enkäten inleddes med sju bakgrundsfrågor till följd av tre skalor som
behandlar krav, kontroll och socialt stöd hämtat från QPS Nordic (Dallner, Lindström, Elo,
Skogstad, Gamberale, Hottinen, Knardahl, Ørhede, 2000) och bygger på JDC-S-modellen
(Karasek & Theorell, 1990).
Skalan för krav bestod av tre delskalor; kvantitativa krav, beslutskrav och
inlärningskrav. Kvantitativa krav bestod av fyra frågor och ett exempel på en fråga inom den
delskalan var "Måste du arbeta övertid?". Beslutskrav bestod av tre frågor och ett exempel på
en fråga inom den delskalan var "Kräver ditt arbete snabba beslut?". Inlärningskrav bestod av
tre frågor och ett exempel på en fråga i den delskalan var "Är dina arbetsuppgifter för svåra
för dig?". Vidare bestod kravskalan av 13 enskilda frågor som inte utgör någon delskala vars
syfte är att studeras separat och exkluderades i denna studie.
Skalan för kontroll bestod av tre delskalor; positiv utmaning i arbetet, kontroll av
beslut och kontroll av arbetstakt. Positiv utmaning bestod av tre frågor och ett exempel på en
fråga i den delskalan var "Innebär ditt arbete positiva utmaningar?". Kontroll av beslut bestod
av fem frågor och ett exempel på en fråga i den delskalan var "Kan du påverka mängden
arbete du får?". Kontroll av arbetstakt bestod av fyra frågor och ett exempel på en fråga i den
delskalan var "Kan du själv bestämma din arbetstakt?".
Skalan för socialt stöd bestod ursprungligen av tre delskalor; stöd från chef,
arbetskamrater samt vänner/familj. Stöd från chef bestod av tre frågor och ett exempel på en
fråga i den delskalan var "Får du uppskattning för dina arbetsprestationer från närmaste
chef?". Då konsulter arbetar i både hemmaorganisationer och projektorganisationer valde vi
att dela upp stöd från arbetskamrater i stöd från interna respektive externa arbetskamrater
innehållande samma tre frågor, t ex "Om du behöver, får du då stöd och hjälp med ditt arbete
från dina interna (externa) arbetskamrater?". Stöd från vänner/familj bestod av tre frågor och
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ett exempel på en fråga i den delskalan var "Känner du att du kan få stöd från dina vänner/din
familj när det är besvärligt på arbetet?". Dock valde vi att exkludera den sistnämnda delskalan
för att undersöka krav, kontroll, socialt stöd och stress enbart ur ett arbetsperspektiv.
Samtliga frågor bortsett från bakgrundsfrågorna skattades på en femgradig Likertskala
där 1=mycket sällan/aldrig och 5=mycket ofta/alltid. Reliabilitetstester utfördes på samtliga
delskalor med α=.7 som gränsvärde, dock är α=.8 att föredra (Pallant, 2010). Samtliga skalor
förutom inlärningskrav och kontroll av beslut var tillfredställande (se Tabell 1). Ingen fråga
kunde exkluderas för att höja α.
Tabell 1. Cronbachs alpha (α) för QPS Nordic samt föreliggande studie.
QPS Nordic (α)

Föreliggande studie (α)

Kvantitativa krav

.73*

.866**

Beslutskrav

.68

.810**

Inlärningskrav

.61

.527

Positiv utmaning i arbetet

.78*

.710*

Kontroll av beslut

.72*

.615

Kontroll av arbetstakt

.83**

.850**

Stöd från chef

.83**

.912**

Stöd från (interna) arbetskamrater

.80**

.839**

Stöd från (externa) arbetskamrater

.80**

.885**

** α=.8; * α=.7
Vidare bestod enkäten av en stresskala med tolv påståenden om olika stressrelaterade
fysiska symptom hämtad från Statshälsans basformulär (Kvist, 1990) för att mäta
teknikkonsulternas upplevda stressnivå. Ett exempel på ett påstående i den skalan var "Jag har
besvärats av huvudvärk". Samtliga svarsalternativ för stresskalan angavs dock i en femgradig
Likertskala istället för ”ja” och ”nej” omgjord av Velevska och Willborg (2014) där
1=mycket sällan/aldrig och 5=mycket ofta/alltid. Även stresskalans reliabilitet testades i vår
studie och α fastställdes till .895.
För att framställa och administrera enkäten samt sammanställa deltagarnas svar
användes webbverktyget Webropol (http://www.webropol.se/).
Tillvägagångssätt
Vi kontaktade ett svenskt teknikkonsultföretag med mer än 500 konsulter som tillfrågades om
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de ville medverka i denna studie, vilket vår kontaktperson i organisationen gav tillstånd till. I
samråd med kontaktpersonen valdes två av företagets kontor ut för att medverka i studien,
vilket hädan efter kommer benämnas som stora teknikkonsultföretag. Kontaktpersonen delgav
kontaktuppgifter till kontorens elva samarbetsparter som tillfrågades via mail om de ville
delta i studien, varav fem valde att delta. Vidare kommer de benämnas som små
teknikkonsultföretag och har upp till 15 anställda per företag.
Enkäten distribuerades via kontaktpersonerna på respektive företag till 54 konsulter i
det stora teknikkonsultföretaget och 42 konsulter i de små teknikkonsultföretagen. Deltagarna
hade tre veckor på sig att besvara enkäten och två påminnelsemail skickades ut till samtliga
deltagare under svarstiden.
Design och dataanalys
I studien användes en mellanpersonsdesign med företagsstorlek (små – stora) som
beroendevariabel. Insamlad data från enkätundersökningen analyserades i IBM SPSS version
20. De analysmetoder som användes var oberoende envägs MANOVA respektive ANOVA
samt hierarkisk regressionsanalys. Signifikansnivån sattes till p<.05.
Forskningsetiska överväganden
Enligt information- och samtyckeskravet informerades undersökningspersonerna som deltog i
studien om syftet samt om dess frivillighet att delta. Data och personuppgifter behandlades
med annonymitet och användes endast i studiens ändamål i enlighet med konfidentialitetsoch nyttjandekravet.
Samtliga forskningsetiska krav förmedlades i ett missivbrev som alla
undersökningspersoner fick ta del av via mail tillsammans med länken till enkäten. De
informerades även om att de kunde ta kontakt med oss via mail om de ville ta del av den
färdigställda studien samt att mailet inte kunde kopplas till deras svar.
Resultat
Resultatet kommer att inledas med en beskrivning av skillnader mellan teknikkonsulter i små
respektive stora företag i fråga om krav, kontroll samt socialt stöd (JDC-S). Vidare
presenteras skillnader ifråga om den skattade stressnivån mellan teknikkonsulter i små
respektive stora företag. Slutligen redovisas i vilken grad JDC-S, mätt med QPS Nordic, kan
predicera stress, mätt med Statshälsans basundersökning, som utfallsvariabel samt vilken av
faktorerna i JDC-S som predicerar stress i högst grad.
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Effekter av företagsstorlek i krav, kontroll och socialt stöd
I avsikt att studera eventuella skillnader mellan teknikkonsulter i små och stora företag utifrån
de tre faktorerna i JDC-S analyserades skalorna krav, kontroll och socialt stöd i tre separata
envägs MANOVOR med företagsstorleken som oberoendevariabel och respektive skalas
delskalor som beroendevariabel.
Krav. Analysen för krav bestod av delskalorna kvantitativa krav, beslutskrav och
inlärningskrav som beroendevariabler och visade på en signifikant multivariat effekt på
variabeln krav mellan de två grupperna, Wilk’s Λ=0.873, F(3, 61)=2.964, p=.039, η2=.127.
Det fanns en signifikant huvudeffekt av inlärningskrav, F(1, 63)=7.534, p=.008, η2=.107 där
konsulter i små företag upplever att de har ett mindre behov av fortsatt utbildning i arbetet än
konsulter i stora företag. Det visade inte på någon signifikant effekt av företagsstorlek i
delskalorna kvantitativa krav och beslutskrav (se Figur 3).
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Figur 3. Medelvärde (M), standardavvikelse (SD) och konfidensintervall för krav samt
tillhörande delskalor fördelat på små respektive stora teknikkonsultföretag.
Kontroll. Kontroll analyserades med delskalorna positiv utmaning i arbetet, kontroll
av beslut och kontroll av arbetstakt som beroendevariabler och visade på en signifikant
multivariat effekt på variabeln kontroll mellan de två grupperna, Wilk’s Λ=0.871, F(3,
61)=3.023, p=.036, η2=.129. Det fanns en signifikant huvudeffekt av kontroll av arbetstakt,
F(1, 63)=8.382, p=.005, η2=.117 där konsulter i små företag upplever att de har större kontroll
över sin arbetstakt än konsulter i stora företag. Det visade inte på någon signifikant effekt av
företagsstorlek i delskalorna positiv utmaning och kontroll av beslut (se Figur 4).
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Figur 4. Medelvärde (M), standardavvikelse (SD) och konfidensintervall för kontroll samt
tillhörande delskalor fördelat på små respektive stora teknikkonsultföretag.
Socialt stöd. Analysen för socialt stöd bestod av delskalorna stöd från chef, stöd från
interna arbetskamrater och stöd från externa arbetskamrater som beroendevariabler och visade
på en signifikant multivariat effekt på variabeln socialt stöd mellan de två grupperna, Wilk’s
Λ=0.867, F(3, 61)=3.116, p=.033, η2=.133. Denna analys visade inte på någon signifikant
effekt av företagsstorlek i delskalorna för socialt stöd (se Figur 5).
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Figur 5. Medelvärde (M), standardavvikelse (SD) och konfidensintervall för socialt stöd samt
tillhörande delskalor fördelat på små respektive stora teknikkonsultföretag.
Effekter av företagsstorlek i stress
Vidare analyserades den skattade stressnivån med en ANOVA med företagsstorlek som
oberoendevariabel (små, n=32, vs. stora, n=33) och stressskalan som beroendevariabel.
Analysen visade ingen signifikant skillnad mellan konsulter i små (M=2.102, SD=.765) och
stora (M=2.073, SD=.577) företag, F(1, 63)=.029, p=.866 ifråga om självskattade symptom
på stress.
Predicerad stressnivå med JDC-S
Då QPS Nordic och Statshälsans basundersökning ej tidigare använts i kombination som
instrument för denna avgränsning är ytterligare ett syfte är att undersöka i vilken utsträckning
JDC-S kan predicera upplevd stressnivå utifrån dessa skalor. Utfallsvariabeln var stress och
prediktorvariablerna var samtliga delskolor i krav, kontroll och socialt stöd.
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Som framgår i Tabell 2 nedan korrelerar kvantitativa krav r(64)=.403, p<.001,
beslutskrav r(64)=.276, p=.013, inlärningskrav r(64)=.231, p=.032, positiv utmaning i arbetet
r(64)=-.262, p=.017 och stöd från externa arbetskamrater r(63)=-.317, p=.005 signifikant med
stress. Kontroll av beslut r(64)=.034, p=.393, kontroll av arbetstakt r(64)=-.095, p=.227, stöd
från chef r(64)=-.185, p=.070 och stöd från interna arbetskamrater r(64)=-.111, p=.188
korrelerade ej signifikant med stress.
Bivariata korrelationer av samtliga prediktorvariabler för utfallsvariabeln stress
utfördes för att kontrollera om några av prediktorvariablerna korrelerade med varandra högre
än r=.80 (Dancey & Reidy, 2011) där ingen multikollinearitet visades. En analys
genomfördes för att kontrollera normalitet, linearitet och homoscedasitet som befanns vara
utan anmärkning.
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3.774

3.400

Beslutskrav

Inlärningskrav

Positiv
utmaning i arb.

Kontroll av
beslut

Kontroll av
arbetstakt

Stöd från chef

Stöd från
interna

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10. Stöd från
externa

.981

.894

1.080

.765

.599

.621

.636

.843

.835

.671

SD

** p<.01; * p<.05 (2-tailed)

3.718

3.900

3.477

4.107

2.762

3.533

3.152

Kvantitativa
krav

2.

2.087

Stress

1.

M

-.317**

-.111

-.185

-.095

.034

-.262*

.231*

.276*

.403**

-

1.

-.071

-.334**

-.194

-.257*

.123

.228*

.281*

.616**

-

2.

-.081

-.084

-.055

-.261*

.093

.385**

.369**

-

3.

.264*

.124

.208*

-.257*

-.025

.285*

-

4.

.355**

.182

.258*

-.070

.348**

-

5.

.252*

.012

-.050

.367**

-

6.

.155

.191

.082

-

7.

.295**

.647**

-

8.

.310**

-

9.

Tabell
standardavvikelser(SD),
(SD),korrelationer
korrelationer
och
signifikansnivåför
fördedevariabler
variabler
som
ingår
i studien
(n=65).
Tabell2.
2.Medelvärden
Medelvärden (M), standardavvikelser
och
signifikansnivåer
som
ingår
i studien
(n=65).

-

10.

En hierarkisk regressionsanalys genomfördes med stress som utfallsvariabel där
resultatet presenteras i Tabell 3. Prediktorvariablerna var; kvantitativa krav, beslutskrav,
inlärningskrav, positivutmaning i arbetet, kontroll av beslut, kontroll av arbetstakt, stöd från
chef, stöd från interna arbetskamrater och stöd från externa arbetskamrater. JDC-S som helhet
fungerar för att predicera stress, F(9, 55)= 5.132, p<.001. Prediktorvariablerna tillsammans
förklarar 36,8 % av variansen i stress, (R=.676, R2=.456, adjR2=.368).
I steg 1 lades prediktorvariablerna kvantitativa krav, beslutskrav och inlärningskrav in i
modellen med stress som utfallsvariabel. Modellen predicerar stress, F(3, 61)=4.378, p=.007
och förklarar 13,7 % av variansen i stress (R=.421, R2=.177, adjR2=.137). Kvantitativa krav är
den faktor som bidrar, på så sätt att om kvantitativa krav ökar så ökar även stress (β=.364,
p=.017).
I steg 2 lades positiv utmaning i arbetet, kontroll av beslut och kontroll av arbetstakt till
som prediktorvariabler. Även den modellen kan predicera stress, F(6, 58)=5.888, p<.001 och
förklarar 31,4 % av variansen i stress (R=.615, R2=.379, adjR2=.314). Variabeln kvantitativa
krav (β=.328, p=.018) bidrar även här signifikant, dock något mindre men medförde en högre
∆R2 = .201, p=.001 jämfört med steg 1. Positiv utmaning i arbetet (β=-.529, p<.001) bidrar till
modellen på så sätt att minskar positiva utmaningar så ökar stress.
I steg 3 lades prediktorvariablerna stöd från chef, stöd från interna arbetskamrater och
stöd från externa arbetskamrater till, vilket medförde lägre ∆R2=.078, p=.059, men den här
minskningen är inte signifikant. Signifikansen för kvantitativa krav (β=.391, p=.007)
minskade och positiv utmaning i arbetet (β=-.444, p=.001) ökade, men dessa
prediktorvariabler bidrar fortfarande mer än prediktorvariabeln stöd från externa
arbetskamrater, som endast tenderar att bidra till modellen (β=-.299, p=.016).
Analysen visar att det går att predicera stress, mätt med Statshälsans basundersökning
utifrån JDC-S tre faktorer, mätt med QPS Nordic, men att det bara är delskalorna kvantitativa
krav, positiv utmaning i arbetet och stöd från externa arbetskamrater som bidrar.
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Tabell 3. Standardiserade (β) regressionskoeffecienter i en hierarkisk regressionsanalys med
stress som utfallsvariabel.
Stress
I

II

III

Kvantitativa krav

.364*

.328*

.391**

Beslutskrav

.006

.177

.066

Inlärningskrav

.127

.227

.301*

-.529***

-.444***

Kontroll av beslut

.169

.208

Kontroll av arbetstakt

-.005

.004

Steg 1: Krav

Steg 2: Kontroll
Positiv utmaning i arbetet

Steg 3: Socialt stöd
Stöd från chef

-.103

Stöd från interna

.228

Stöd från externa

-.299*

Ajdusted R2
ΔR2

.137

.314

.368

.177**

.201***

.078

*** p<.001; ** p<.01; * p<.05
Diskussion
Syftet var att studera huruvida det finns skillnader i krav, kontroll, socialt stöd (JDC-S) och
stressnivå mellan teknikkonsulter i små och stora företag inom samma verksamhetsområde.
Ytterligare ett syfte var att undersöka i hur stor grad JDC-S, mätt med QPS Nordic kan
predicera den skattade stressnivån, mätt med Statshälsans basundersökning samt att
undersöka vilka faktorer i JDC-S som predicerar stress i högst grad.
Huvudresultaten för denna studie visade att det finns signifikanta skillnader i krav,
kontroll och socialt stöd mellan teknikkonsulter i små respektive stora företag. Dock fanns det
ingen signifikant effekt av företagsstorlek på stress. Vad gäller att predicera den skattade
stressnivån utifrån JDC-S visade det sig att krav och kontroll gav signifikant bidrag, där
kontroll bidrar i högst grad.
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Effekter av företagsstorlek i krav, kontroll och socialt stöd
Resultatet visade en signifikant skillnad i krav, kontroll och socialt stöd mellan konsulter i
små och stora företag.
Krav. Resultatet visade att konsulter i stora företag upplever högre krav än konsulter i
små företag. Skillnader i krav kan lokaliseras till delskalan inlärningskrav där konsulter i stora
företag ganska sällan anser sig utföra arbetsuppgifter som är för svåra samt ibland utför
arbetsuppgifter som de upplever kräver mer utbildning. Konsulter i små företag å anda sidan
upplever båda dessa situationer mer sällan än konsulter i stora företag. Tidigare studier har
visat att ökade förväntningar på arbetsmarknaden är en av de faktorer som bidrar till det
växande folkhälsoproblemet stress (European Agency for Safety, 2009), vilket skulle kunna
kopplas till inlärningskrav då ny kunskap krävs för att uppfylla dessa förväntningar. Trots
skillnaden mellan konsulter i små och stora företag upplever samtliga konsulter i studien att
de inte utsätts för krav i särskilt hög grad, vilket skiljer sig från en studie av Wallgren och
Hanse (2007) som visade att konsulter utsätts för höga krav.
Kontroll. Kontroll å andra sidan skattar konsulter i små företag högre och den
signifikanta skillnaden finns i delskalan kontroll av arbetstakt. Konsulter i små företag,
jämfört med stora, upplever att de ganska ofta har kontroll över förläggningen samt längden
av sina raster men också arbetstiden i form av flextid. Att konsulter i små företag i större
utsträckning upplever sig kunna kontrollera sin arbetstid skulle kunna grunda sig i att små
företag enligt en studie av Prottas och Thompson (2006) tillåter större självständighet än stora
företag. En studie av Wallgren och Hanse (2007) visade att IT-konsulter upplever låg grad av
kontroll, vilket är en motsats till vår studie där teknikkonsulterna upplever kontroll i stor
utsträckning. Dock är dess studier inte fullt jämförbara då konsulterna arbetar inom olika
verksamhetsområden, men vi anser ändå att verksamhetsområdena är tillräckligt likvärdiga
för att kunna göra en koppling.
Socialt stöd. Konsulter i stora företag upplever ett högre socialt stöd än konsulter i
små företag. Däremot visas ingen signifikant effekt på företagsstorlek i någon av de tre
delskalorna. Trots en övergripande signifikant skillnad mellan konsulter i små och stora
företag är skillnaden marginell där samtliga konsulter upplever att de endast får socialt stöd
ibland. Vikten av socialt stöd bekräftades av Bowen et al. (2014) som påvisade att behov av
uppskattning för sina kunskaper och prestationer är av betydelse för att reducera stress samt
att von Humboldt et al. (2013) konstaterade att det kan vara svårt som konsult att skapa starka
långvariga relationer med externa arbetskamrater.
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Effekter av företagsstorlek i stress
Resultatet visar ingen signifikant skillnad i den skattade upplevda stressnivån mellan
konsulter i små och stora företag och samtliga uppger att de upplever stressymptom ganska
sällan. Detta är ett intressant resultat då det motsäger tidigare studier av Zhi et al. (2014) som
visade att anställda i små företag utsätts för stress i högre grad. Om vi placerar ut små
respektive stora företag i fråga om krav och kontroll enligt Karasek (1979) grundmodell kan
vi se att majoriteten av konsulter i både små och stora företag befinner sig i aktiva arbeten (se
Figur 6).

Figur 6. Samtliga deltagare markerade i vår tolkning av modellen för den psykiska
arbetsmiljön med faktorerna krav och kontroll (JDC). Utifrån: Karasek (1979).
Orsaken till att det inte finns några skillnader i stressnivå mellan teknikkonsulter i små
respektive stora företag kan bero på att företagen har mycket likartade verksamhetsområden
och således arbetsuppgifter av samma karaktär. Då de små företagen som deltog i studien
även är samarbetsparter till det större teknikkonsultföretaget är det möjligt att konsulterna
arbetar åt samma kund och har därmed samma arbetsplats. Med detta sagt är det sannolikt att
teknikkonsultföretagen är så likvärdiga att företagsstorleken inte är avgörande i fråga om
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stress. Verksamhetsområde och arbetsuppgifter kan alltså ha större betydelse än
företagsstorleken.
Valevska och Willborg (2014) undersökte stress hos inspektörer utifrån Statshälans
basundersökning. Vid en jämförelse med deras studie skattar inspektörerna stress något högre
(M=2.31, SD=.86) än konsulterna i denna studie där små (M=2.102, SD=.765) och stora
(M=2.073, SD=.577). Detta visar på att konsulterna skattar stress förhållandevis lågt, dock i
jämförelse med en annan yrkesgrupp.
I tidigare studier beskrivs arbetet som konsult som stressande (von Humboldt, Leal,
Laneiro & Tavares, 2013) och Parmsund et al. (2013) visade att var fjärde man och var tredje
kvinna upplever stress ofta. Anmärkningsvärt är att teknikkonsulterna i denna studie sällan
upplever stressymptom. Detta kan bero på att konsultrollen är svår att definiera vilket dels
grundar sig i att begreppet används både inom bemanningsverksamhet och konsultföretag.
Detta leder till att det kan vara svårt att jämföra studier med konsulter. Skillnaden mellan
tidigare studier och denna studie skulle även kunna bero på att olika stresskalor använts.
Predicerad stressnivå med JDC-S
Regressionsanalysen visade att kontroll predicerar stress signifikant och bidrar i högst grad.
Detta kan lokaliseras i delskalan positiv utmaning i arbetet, det vill säga minskar de positiva
utmaningarna så ökar stressen. Detta bekräftades i Karasek (1979) grundmodell som
poängterade att graden av kontroll är det som skiljer det arbetstillstånd som gynnar hälsan
mest från det som bidrar till stress i störst utsträckning. Att kontroll är den avgörande faktorn i
fråga om stress bekräftade även Johnson et al. (1989), Michie (2002) och Theorell (2003) som
menar att stress är vanligt förekommande i de situationer då en individ upplever brist av
kontroll eller vid oförutsägbara situationer.
Vidare visade regressionsanalysen att även krav predicerar stress signifikant, vilket
kan lokaliseras i kvantitativa krav. Det vill säga ökar kraven ökar även stress. Detta
konstaterade McGarth (1970) i sin förklaring av stress som en dynamisk process där krav är
det som avgör i fråga om stress. Krav bidrar dock i något lägre grad än kontroll, men dessa i
kombination utgör det största bidraget till stress. Detta bekräftades av Wallgren och Hanse
(2007) som menade att krav och kontroll tillsammans är de faktorer som utgör stress.
Sammanfattningsvis kan JDC-S utifrån QPS Nordic förklara den upplevda stressnivån
mätt med Statshälsans basundersökning till 36,8 %. Detta är något lägre än Bowen et al.
(2014) studie som påvisade att JDC-S kan förklara upplevd stress till 59,4 %. Skillnaden
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beror sannolikt på att olika instrument använts för att mäta JDC-S samt att Bowen et al.
(2014) endast använde en självskattningsfråga med skala 1-10 för att mäta upplevd stressnivå.
Styrkor och svagheter med studien
Som ovan nämnt är likheterna många mellan små och stora teknikkonsultföretag. Företagen
har mycket likvärdiga verksamhetsområden samt arbetsuppgifter och det enda som skiljer
dem åt är företagsstorleken. Detta resulterar i att de skillnader vi fått enbart är anknutna till
företagsstorleken, vilket även var syftet med vår studie. I och med resultatet i denna studie
hade det varit intressant att undersöka hur pass lika arbetsförhållanden teknikkonsulterna har,
så som om små och stora teknikkonsultföretag arbetar hos samma kund samt hur mycket av
dess arbetstid de spenderar i projekt- respektive hemorganisationen. Detta hade kunnat ge en
större förståelse för resultatet i samtliga skalor.
Enkäten hade med fördel kunna kompletterats med en enskild fråga då Statshälsans
basundersökning mäter symptom på stress. Respondenten skulle då skatta sin upplevda stress
på en skala, likt studien av Bowen et al. (2014).
Förslag till fortsatt forskning
Det finns goda möjligheter till fortsatt forskning inom området JDC-S och stress i jämförelse
mellan teknikkonsulter i små och stora företag. Några tankar kring intressanta områden för
fortsatt forskning har nämnts ovan, så som att studera företagsstorlekens betydelse i relation
till verksamhetsområde i fråga om krav, kontroll, socialt stöd och stress. Detta skulle
exempelvis kunna göras i from av en kvalitativ studie för att djupare kunna undersöka
bakomliggande faktorer till krav, kontroll, socialt stöd och stress bland teknikkonsulter.
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