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Abstract 
Mörth, K (2015). Is the combination of simultaneous high demands and low control on 
information and communication technologies mentally stressful? Bachelor thesis in 
Public Health science. Department of work- and public health science. The academy of 
health and working life. University of Gävle, Sweden. 
 
The aim of this study was to examine if high demands and low control when using 
Information and communications technology (ICT) is associated with experienced 
mental stress among individuals who work in an office environment Method: The study 
is a quantitative cross-sectional study with a descriptive approach. 40 different working 
individuals are examined whom mostly work in a sedentary office enviroment with 
tasks that daily include usage of ICT-tools. The results where examined in the statistical 
program SPSS with the help from descriptive statistics.  
Result: Results from the study showed that those respondents who experience high 
demands and low control when using ICT experience more stress compared to those 
who do not experience high demands and low control. 
 
Conclusion: If the results shown in this study can be confirmed in similar future studies 
then actions should be taken to increase the employees feeling of participation and 
possibility to control over the use aswell as the learning stages of ICT-tools.  
Further research to study and analyse that would be of interest is how social support at 
the work place can influence demands and control that are connected to stress while 
using ICT-tools. 
 
Keywords: Information and communication technology, demand and control, mental 
stress, social support  



 

 

Sammanfattning 
Mörth, K. (2015). Är kombination samtidiga höga krav och låg kontroll vid 
Informations- och KommunikationsTeknik mentalt stressande? Folkhälsovetenskap C, 
Akademin för hälsa och arbetsliv: Högskolan i Gävle.  
 
Syftet med denna studie var att undersöka om samtidiga höga krav och låg kontroll vid 
användning av informations- och kommunikationsteknik (IKT) är associerat med en 
upplevelse av mental stress hos individer som arbetar i kontorsmiljö. Metoden som 
användes var en kvantitativ tvärsnittsstudie med ett deskriptivt förhållningssätt och 
undersökte 40 yrkesverksamma individer som mestadels arbetade stillasittande på 
kontor där arbetet innebär att de dagligen använde sig av IKT-verktyg. Resultaten 
bearbetades i statistikprogrammet SPSS med hjälp av en deskriptiv beskrivande 
statistik. Resultatet från studien visade att respondenter upplever mer stress vid 
samtidiga höga krav och låg kontroll vid användning av IKT än respondenter som inte 
upplever höga krav och låg kontroll när de använder IKT. 
 
Slutsats: Om resultat som framkommit i denna studie kan styrkas i framtida liknade 
studier bör insatser syfta till att öka anställdas känsla av delaktighet och möjlighet till att 
styra över användningen samt inlärning av IKT-verktyg. Vidare forskning för att 
undersöka hur socialt stöd på arbetsplatsen påverkar upplevelsen av krav och kontroll 
kopplat till stress vid användning av IKT skulle vara av intresse.    
 
Nyckelord: Informations- och kommunikationsteknik, krav och kontroll, mental stress, 
socialt stöd.   
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1. Introduktion  
I västvärlden definieras stress som en av de största hälsoriskerna där en stor del av den 
skadliga stressen uppstår på arbetsplatserna (Höglund & Armelius, 2003). 
Arbetsrelaterad stress kan bland annat beskrivas utifrån krav-kontroll- och 
stödmodellen, där stress framkallas genom en kombination av höga krav och små 
möjligheter till inflytande och kontroll (Lundberg, 2012).  
 
Med hjälp av en enkätstudie kommer det undersökas om det finns associationer mellan 
upplevelsen av samtidiga höga krav och låg kontroll av informations- och 
kommunikationsteknik (IKT) och upplevd stress hos individer som arbetar i 
kontorsmiljö. Användandet av informations- och kommunikationsteknik har de senaste 
åren ökat kraftigt, vilket medför att människor har möjlighet att vara tillgängliga 
tjugofyra timmar om dygnet (Findahl, 2012). Kraven ökar på att ständigt vara 
anpassningsbar, nåbar samt flexibel, vilket kan leda till svårigheter att skilja arbetsliv 
och privatliv åt (Perski, 2003).  
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2. Bakgrund  
2.1 IKT  
Begreppet IT står för informationsteknik, vilket är ett tekniskt system för hantering av 
information och geografiska områden, samt hantering av information och 
kommunikation via datorer, databaser, e-post och liknande (Wallin & Johansson- 
Hidén, 2002). Synonymt med IT används IKT som är en förkortning för informations- 
och kommunikationsteknik, det är ett samlingsbegrepp inom datorteknik och 
telekommunikation (Wallin, S. & Johansson-Hidén, B, 2002; Nationalencyklopedin, 
2015, IT).  
 
2.2 IKT- krav 
Användandet av IKT har ökat och blivit en betydande del i de flesta arbeten och 
används även till stor del under fritiden (Ragu-Nathan, Tarafdar & B. S Ragu-Nathan, 
2008). IKT har lett fram till ett krav samt beroende av att anställda inom företag och 
organisationer använder sig av IKT. Det har medfört förändringar av organisatoriska 
strukturer samt affärsprocesser eftersom anställda måste lära sig samt anpassa sig efter 
nya system, då information och kommunikation i stor utsträckning sker via IKT (ibid.). 
När användandet av IKT skapar stress hos individen kallas det för teknikstress, det 
uppstår när individen har en oförmåga att anpassa sig efter de krav som ställs för att 
hantera IKT på ett korrekt sätt (Tarafdar, Tu, Ragu-Nathan & T. S Ragu- Nathan, 2007). 
 

2.2.1 Mentala krav  
Den snabba utvecklingen och användningen av IKT har medfört att det ska vara 
självklart för individen att förstå samt använda den. IKT användandet kan leda till 
negativa konsekvenser för individen, beroende på hur användandet av IKT utformar sig 
(Tarafdar, Tu, Ragu-Nathan & T. S Ragu- Nathan, 2007). En konstant anslutning till 
IKT kan skapa svårigheter för individen att mentalt släppa arbetet på sin fritid vilket kan 
leda till stress för individen (Day, Paquet, Scott & Hambley, 2012). Enligt Ragu-Nathan 
et al. (2008), kan reaktioner på användning av IKT leda till ångest, stress, högre 
arbetstryck och otydliga arbetskrav. 
 

2.2.2 Tidspress 
Individen kan uppleva en tidspress av informations- och kommunikationsteknik (Ragu-
Nathan et al, 2008). Det kan resultera i att individer upplever överbelastning av arbete, 
informationströtthet, minskad motivation samt ett missnöje på arbetsplatsen, vilket i sin 
tur kan leda till stress (ibid.). Enligt Brod (1984) kan IKT-stress ses som en modern 
sjukdom som orsakas då det uppstår en oförmåga att hantera de nya IKT-verktygen på 
ett hälsosamt sätt (ibid.).  
 

2.2.3 Kompetens  
För anställda som arbetar på ett företag där det sker en snabb tekniskt utveckling och 
där användning av IKT sker under hastig förändring är det viktigt att ge anställda 
kompetensutbildning (Paulsson, Ivergård & Hunt, 2005). Det är viktigt för att de 
anställda ska ha kunskap samt förmåga att hantera de krav som ställs vid IKT- 
användning. Anställda som arbetar på en arbetsplats där möjligheter ges för att påverka 
och inneha större kontroll över sin arbetssituation och användning av IKT ökar 
individens inlärningsmotivation samt utveckling i arbetet (ibid.). 
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2.3 IKT- kontroll 
Genom att öka anställdas kontroll vid inlärning och användning av IKT, kan det minska 
den anställdes trötthet och även öka arbetsmotivationen (Paulsson, Ivergård & Hunt, 
2005). Företag och organisationer som genomgår snabba förändringar av IKT kan bidra 
till stress samt svårigheter för den anställde att utföra sina arbetsuppgifter. Genom att ge 
anställda möjlighet att styra över inlärningsprocessen i sin egen takt ökar deras kontroll 
över arbetet samt möjligheten att ta till sig ny kunskap för att hantera IKT-verktygen 
(ibid.). 
 

2.3.1 Användbarhet och gränslöst arbete  
Enligt Findalh (2013) använder 89 procent av befolkningen sig dagligen av internet. 
Informations- och kommunikationsteknik finns idag tillgängligt i stor utsträckning över 
hela landet och ses som en självklar del i nästan alla yrken och används även dagligen 
på fritiden (Hedström, 2004.). Stora förändringar har visat sig genom de mobila 
uppkopplingarna, via smarta telefoner samt surfplattor (Findalh, 2013). Användandet av 
IKT har till viss del underlättat möjligheter till förbättrat arbetssätt samt arbetsmetoder 
på grund av att tid och rum har en mindre inverkan på arbetet (Wallin, S. & Johansson-
Hidén, B, 2002). Det är lättare för exempelvis företag, kommuner och myndigheter att 
kommunicera, ta till sig information samt kunskap snabbare och lättare via 
informations- och kommunikationsteknik (ibid.). IKT kan för anställda ses som en 
fördel eftersom det ökar möjligheten till flexibla arbetstider, såsom exempelvis 
distansarbete (Day, Paquet, Scott & Hambley, 2012). Men eftersom de flexibla 
arbetstiderna visar sig i en nästintill konstant uppkoppling kan det skapa en upplevelse 
av att individen har förlorat kontrollen över tid och rum. Individer kan uppleva att de 
aldrig är fria från IKT och få en känsla av att deras tid och utrymme har invaderats, 
vilket i sin tur resulterar i att individen känner sig stressad (Tarafdar, Tu, Ragu-Nathan 
& T. S Ragu- Nathan, 2007).  
 

2.3.2 Informationsflöde   
Informations- och kommunikationsteknik har för individen underlättat möjligheten att 
på ett snabbt och enkelt sätt få information (Day, Paquet, Scott & Hambley, 2012). 
Dock kan den ökande informationsmängden leda till informationsstress för individen 
(Ragu-Nathan et al. 2008). Det är något individen upplever när hen får mer information 
än vad som kan tas in. Idag kan individen få information från mobila 
kommunikationsverktyg som exempelvis bärbara datorer, smarta telefoner och 
applikationer. Individen har möjligheten att hela tiden få information från dessa 
kommunikationsverktyg och ska samtidigt hantera information som kommer från 
interna och externa källor på arbetsplatsen (ibid.). Informationsöverbelastning kan skapa 
frustration och stress hos den anställda vilket kan leda till nedsatt förmåga att fatta 
beslut, minnesförlust samt minskad koncentrationsförmåga (Salanova, Llorens & Cifre, 
2013). 
 

2.3.3 Kommunikationsflöde  
Det moderna arbetslivet ses som mer intensivt än tidigare på grund av de krav 
kommunikationshanteringen medför (Stenfors, Magnusson Hanson, Oxenstierna, 
Theorell & Nilsson, 2013). Kommunikationsverktyg som exempelvis, email, 
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mobiltelefon och andra kommunikationsverktyg kan ge snabb information och 
kommunikation om det individen är i behov av (Tarafdar et al,. 2007). Dock kan det bli 
ett störningsmoment för individen då kommunikationsverktygen avbryter det arbete de 
utför, vilket kan leda till att individen känner sig stressad (ibid.).  
 
2.4 Krav, kontroll och stöd vid IKT  
Kararsek och Thorells krav, kontroll och stödmodell beskriver hur lärande kan påverkas 
på en arbetsplats (Paulsson, Ivergård & Hunt, 2005) Modellen beskriver att den 
optimala arbetssituationen för en anställd är när krav och kontroll stämmer överens med 
varandra, det vill säga utifrån IKT perspektiv att de anställda känner att det har kontroll 
och måttliga krav vid informations- och kommunikations användning. Höga krav vid 
användning och inlärning av IKT kan medföra att anställda känner sig stressade, 
anställda måste få möjlighet att till viss del styra över användning och inlärning av IKT 
(ibid.).  
 
2.5 Stress  
Stress kan ses som en process eller ett samspel mellan människan och dess omgivning, 
samt hur individen anpassar sig till olika påfrestningar i livet (Lundberg, 2012; Levi, 
2001). Stress är för kroppen en naturlig reaktion och uppstår vid fysisk eller psykisk 
påfrestning (Thorell, 2003). Om individen utsätts för inslag av stress under längre tid 
kan det för individen leda till negativ stress (Arbetsmiljöverket & Statistiska 
Centralbyrån, 2001). Detta kan bidra till sjukdomar som exempelvis, muskel- och 
ledbesvär, hjärt- och kärlsjukdomar och även bidra till sömnsvårigheter, minnesförlust 
och aggressivt beteende (ibid.). Det finns olika stressorer som utlöser stress hos 
människan. En av stressorerna är brist på egenkontroll, vilket innebär att individen 
saknar makt och möjlighet för att påverka sin egen vardag (Levi, 2005). Exempel kan 
vara att individen på sin arbetsplats inte har någon makt eller möjlighet att påverka 
arbetsuppgifterna (ibid.). Även upplevda höga krav i kombination med brist på 
tillräckliga kunskaper som arbetsgivaren är skyldig att ge den anställde, kan leda till att 
individen upplever stress (Arnetz & Wiholm, 1997). Stöd från ledare och chef ses som 
viktigt för att individen ska känna ett inflytande i arbetet (Haraldsson, Lindfren, 
Hildingh & Marklund, 2010).    
 
2.6 Teoretisk modell  

2.6.1 Krav- kontroll- stödmodellen  
En modell som kan användas för arbetsrelaterad stress är krav- kontroll – och 
stödmodellen (Stressforskningsinstitutet, 2008). Modellen beskriver effekten av fysiska 
och psykiska krav samt möjligheter till handlingsutrymme och de stöd individer får i sin 
miljö (Thorell, 2003). Anställda som har kontroll över sin arbetssituation har ofta ett 
beslutsutrymme i arbetet, kontroll över arbetsuppgifter samt har möjlighet att påverka 
på vilket sätt arbetet ska utföras eller vilken ordning arbetsuppgifterna ska genomföras 
(Hultberg, 2007). Möjligheten till att påverka ageranden och beslut som rör arbetet 
stärker kontrollkänslan hos individen. För att arbetssituationen ska vara hanterbar krävs 
det en balans mellan dessa kategorier. Det är av vikt att anställda känner en hanterbar 
kravsituation, möjlighet till att påverka arbetsuppgifter samt att de får ett bra stöd från 
omgivningen på arbetsplatsen (Arbetsmiljö i samverkan, Svenskt näringsliv, 2001).  
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Källa: Karasek,Theorell.  
     Healthy work, 1990. 

 
Modellen ovan visar två koordinatorer, ena axeln beskriver beslutsutrymme det vill säga 
vilken kontroll och inflytande individen känner över sin arbetssituation och den andra 
axeln beskriver vilka krav individen känner i arbetssituationer (Währborg, 2002). 
Modellen kan även förklaras genom fyra olika typer av arbete beroende på krav och 
kontroll, vilka är, aktivt arbete, spänt arbete, passivt arbete samt avspänt arbete 
(Theorell & Karasek, 1996). Aktivt arbete innebär ett arbete med höga krav samt att det 
finns förutsättningar att hantera kraven (Arbetsmiljö i samverkan, Svenskt näringsliv, 
2001). Arbete med lågt handlingsutrymme och inflytande samt höga krav medför att 
individen blir pressad och stressad av de höga kraven, detta kallas för spänt arbete 
(Jeding, Hägg, Marklund, Nygren, Theorell och Vingård, 1999). Arbeten som benämns 
som spänt arbete brukar inneha de största hälsoproblemen. Passivt arbete är när 
individens arbetskrav inte stimuleras, kontrollnivån på arbetet är låg samt avsaknad av 
möjligheter till att påverka arbetsuppgifter, detta kan leda till att den anställde blir 
passiv i både arbetslivet och privatlivet. Det avspända arbetet innebär att individen har 
låga krav från arbetsplatsen samtidigt som förutsättningarna för att kontrollera arbetet är 
höga. Den anställde har kompetens och tid att utföra de krav och arbetsutmaningar hen 
ställs för (ibid.).  
 

2.6.2 Socialt stöd  
Socialt stöd på arbetsplatsen innebär möjlighet till gemenskap och kontakt med 
arbetskollegor och chefer (De Jonge & Dormann, 2006). Enligt Hultberg (2007) kan 
socialt stöd hjälpa till att minska effekterna av låg kontroll och höga krav vilket kan 
minska stress och utbrändhet hos de anställda. Socialt stöd ses som en viktig friskfaktor 
för en stärkt självkänsla samt förmåga att hantera svåra situationer i livet, stödet kan 
mildra effekten av konflikter och ångest (ibid.). Enligt Levi (2001) kan ett försämrat 
socialt stöd vara en riskfaktor för hjärtinfarkt i samma utsträckning som tobaksrökning.  
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Individer som har ett socialt stöd inom både arbetslivet och privatlivet innehar en 
kapacitet att hantera stressande situationer bättre än de personer som saknar socialt stöd 
(Lundberg, 2012). 
 

2.6.3 Kritik av krav- kontroll- stödmodellen 
Det finns kritik som är riktad till krav- kontroll och stödmodellen (Karlsson & Eriksson, 
2001). Modellen saknar faktorer för att förklara individens psykosociala arbetsmiljö 
som ligger utanför dimensionerna av krav, kontroll och stöd på arbetsplatsen. Modellen 
anses av kritiker vara för enkel och kan missa de psykosociala faktorerna som kan 
påverka individens arbetssituation (ibid.).  
 

3. Problemformulering    
Användandet av informations- och kommunikationsverktyg har som tidigare nämnts till 
viss del underlättat möjligheter till effektiviserat arbetssätt samt arbetsmetoder på grund 
av att tid och rum har en mindre inverkan på arbetet (Wallin & Johansson-Hidén, 2002). 
Trots detta visar forskning på att den ökade mängden av information och 
kommunikation kan leda till negativa konsekvenser för individen (Ragu-Nathan, 
Tarafdar & B. S Ragu-Nathan, 2008). Tekniken kan bli ett störningsmoment för 
individen på grund av okontrollerade avbrott i arbetet och möjligheten av ständig 
tillgänglighet, vilket kan leda till frustation samt stress (Tarafdar et al,. 2007).  
 
Det är därför av vikt att undersöka om krav och kontroll vid informations- och 
kommunikationstekniks användning har någon association till upplevelse av mental 
stress hos individer som arbetar i kontorsmiljö där de dagligen använder sig av IKT. Det 
kan ge information som är användbar då anställda upplever frustation och stress över 
arbetet.   
 

4. Syfte och frågeställning  
Syftet med denna studie är att undersöka om samtidiga höga krav och låg kontroll vid 
användning av IKT är associerat med en upplevelse av mental stress hos individer som 
arbetar i kontorsmiljö?  
 

- Är upplevelsen av samtidiga höga krav och låg kontroll vid IKT användning 
associerat med en självskattad upplevelse av stress för individer som arbetar i 
kontorsmiljö?  
  

 

5. Metod  
5.1 Design  
Syftet med denna studie var att undersöka om samtidiga höga krav och låg kontroll vid 
användning av IKT var associerat med en upplevelse av mental stress hos individer som 
arbetar i kontorsmiljö? För att besvara syftet valdes en kvantitativ tvärsnittsstudie med 
deskriptivt förhållningssätt. Valet av kvantitativ metod i studien ansågs mest lämpad för 
att besvara studiens syfte givet för de tidsramar som stod till förfogande (Byrman, 
2011). Med en kvantitativ metod ökade möjligheten till en större urvalsgrupp av 
respondenterna vilket medförde större utbud av data för att analysera svaren och finna 
mönster för att ha möjlighet att göra jämförelser i resultatet (Olsson & Sörensen, 2011). 
För insamling av data användes webbenkät som metod. Enligt Ejlertsson (2005) är 
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enkät som metod ett effektivt instrument som ofta används för att mäta enskilda 
förhållanden hos individer och har i den här undersökningen gjort att frågorna har fått 
en strukturerad utformning och en hög grad av standardisering.  
 
5.2 Urval och undersökningsgrupp  
Inklusionskriterierna för att medverka i studien var yrkesverksamma individer som 
arbetar på kontor med ett arbete som innebär att de dagligen måste använda sig av 
informations- och kommunikationsverktyg för att utföra sina arbetsuppgifter. Studien 
genomfördes i en medelstor stad i Sverige på fyra olika företag som har liknade 
arbetsuppgifter. Urvalet av deltagare genomfördes via ett snöbollsurval genom ett 
bekvämlighetsurval vilket ansågs som lämpligt för att nå den målgrupp studien riktade 
sig till (Bryman, 2011). Totalt deltog 40 personer i studien. 40 besvarade enkäter inkom 
under datainsamlingsperioden. På grund av studiens utförande saknas möjlighet att 
utföra bortfallsanalyser, på grund av att respondenterna från bekvämlighetsurvalet kan 
ha skickat enkäten vidare till kollegor på samma kontor.  
 
5.3 Datainsamling  
Vid datainsamlingen användes webbenkäter, enkäterna utformades via Google Formulär 
(Googleformulär, 2015), vilket är ett enkelt onlineformulär som innebär att all 
datainsamling sker via internet. Enkäten utformades och godkändes därefter av 
handledare. Efter godkännandet gjordes en pilotstudie av tre personer för att undvika 
oklarheter i enkäten. Eftersom inga uppenbara oklarheter framkom skickades enkäten ut 
till respondenterna. Enkäten innehöll ett missivbrev där respondenterna informerades 
om studiens syfte samt att alla svar lämnades med anonymitet och att medverkandet när 
som helst kunde avbrytas. Enkäterna skickades ut som en länk via mail till 
respondenterna där de själva fick möjligheten att skicka länken med enkäten vidare till 
kollegor.  
 
Enkäten bestod av totalt 22 frågor, de två inledande frågorna var av demografisk 
karaktär och omfattade kön samt ålder. Enkäten (se bilaga 2) konstruerades utifrån tre 
olika validerade mätinstrument. Nasa Task Load Index (Nasa TLX: task load index, 
2006), Prevent (Arbetsmiljö i samverkan, Svenskt näringsliv, u.å), samt frågor från 
Enkätstudie om IKT-stress i Forshaga kommun (Wallin & Johansson-Hidén, 2002).   
 

5.3.1 Nasa Task Load Index 
Nasa Task Load Index som förkortas NASA- TLX, är en flerdimensionell skala med 
syfte att få en uppskattning om graden av kroppslig eller mental arbetsbelastning (Nasa 
TLX: task load index, 2006). Det har gjorts ett flertal studier med användning av Nasa 
Task Load Index. Instrumentets tillförlitlighet och användbarheten har validitetstestats i 
åtskilliga studier. NASA- TLX har även jämförts med andra instrument som syftar till 
att samla in data om arbetsbelastning, vilket har ökat dess validitet. Mätinstrumentet 
består i original av sex olika dimensioner som representerar mentala krav, fysiska krav, 
tidskrav, ansträngningsförmåga, prestationsförmåga och frustrationsnivå. De sex olika 
variablerna är speciellt utvalda för att ge en helhetsbeskrivning utav individers 
upplevelser när de utför ett arbete som för individen kan vara ansträngande. Mätning 
sker via en 21 gradig bedömningsskala med alternativen hög, medelhög och låg 
skattningar av de sex olika dimensionerna (ibid.). I denna studie innehöll Nasa Task 
Load Index fem separata frågor som användes för att mäta respondenternas upplevda 
mentala krav, fysiska krav, tidskrav, prestationsförmåga samt ansträngning och 
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frustrationsnivå, i samband med användandet av informations- och 
kommunikationsteknik. Frågorna översattes från engelska till svenska. En exempelfråga 
från Nasa Task Load Index är, ”Hur mentalt krävande upplever du IKT- användandet” 
Google Formulär som användes vid insamling av data hade enbart en skala upp till 
maximalt 10. Därför anpassades den 21-gradiga bedömningsskalan till en 10-gradig 
skala. På en skala 1-10, motsvarade 1 ”lågt skattade krav”, 5 motsvarade 
”medelskattade krav” och 10 motsvarade ”högt skattade krav”.  
 

5.3.2 Prevent 
Frågor i enkäten som omfattade en kartläggning av användandet och kontroll av 
informations- och kommunikationsteknik var hämtade från Prevent (Arbetsmiljö i 
samverkan, Svenskt näringsliv, u.å). Prevent användes i syfte att samla in data om 
anställda individers upplevelser av användning av informations- och 
kommunikationsteknik och kan då finna faktorer som kan kartlägga stressupplevelser 
(ibid.).  
 
En exempelfråga från IKT- användandet är: ”Hur ofta är du nåbar under din fritid för 
jobbrelaterade samtal och meddelanden?” Prevents enkät bestod av 41 frågor med fyra 
påståenden på varje fråga som besvarades med en 4-gradig skala, där 1 representerade 
”stämmer helt och hållet” och 4 representerade ”stämmer inte alls”.  Till studien valdes 
14 av Prevents 41 frågor ut samt ett tilläggande påstående vilket gjorde att skalan 
omfattade en 5-gradig skala med påståendet ”Vet ej”.   
 

5.3.3 Enkätstudie om IKT-stress i Forshaga kommun 2001 
Enkäten hade en fråga om stress som var hämtad från ”Enkätstudie om IKT-stress i 
Forshaga kommun 2001” (Wallin & Johansson-Hidén, 2002). Frågan omformulerades 
från ” Hur stressad har du känt dig de senaste fem arbetsdagarna” till ”I vilken 
utsträckning tycker du IKT- verktyg och den ökade informationsmängden gör dig 
stressad?” för att passa studiens syfte bättre. Frågan besvarades genom en 5- gradig 
skala där 1 representerade inte alls stressad och 5 representerade mycket stressad.  
 
5.4 Dataanalys  
All data från enkäterna sammanställdes och bearbetades i statistikprogrammet SPSS, 
(Statistival package for the social sciences), vilket är en mjukvara för att analysera 
kvantitativ data (Bryman, 2011). För att ha möjlighet att sammanställa resultatet i SPSS 
krävdes det att svaren från enkäten kodades till siffror samt att varje fråga märktes med 
en rubrik. Eftersom svaren var av slutna frågor minimerades risken för felkällor samt att 
det underlättade bearbetningen av data (ibid.). Datan analyserades sedan utifrån 
deskriptiv beskrivande statistik. Valet av deskriptiv statistik valdes på grund av att det 
redan fanns en viss kunskap inom det valda området (Olsson & Sörensen, 2011). I 
analysens inledande skeden genererades frekvenshistogram över respondenternas 
upplevelse av krav, kontroll och stress (Bryman, 2011). I analysen slutskede studeras 
vilka värden variabeln ”upplevelse av stress” antogs som en funktion utav om arbetet 
utfördes spänt, passivt, aktivt eller avspänt. Utfallsvariablerna mättes utifrån en 
ordinalskalenivå vilket innebär att variabelns olika värden kan rangordnas men det går 
inte på något meningsfullt sätt att ange skillnader eller avstånd mellan värdena. 
Variabler som ligger på en sådan skalnivå kan beskrivas genom att beräkna medianen 
(ibid.).  
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5.4.1 Dataanalys av respondenterna krav- och kontrollupplevelse  
För att få fram ett resultat av respondenternas kravupplevelse vid användning av IKT 
beräknades ett medianvärde av alla fem frågor som omfattande krav kopplat till IKT (se 
bilaga 2). För att få fram ett resultat av respondenternas upplevelse av kontroll vid 
användning av IKT beräknades medianvärdet ut av fem av de fjorton frågor som 
omfattade användande och kontroll av IKT.  De fem frågor som valdes ut var följande 
9, 11, 12, 14 och 15 (se bilaga 2).  Respondenterna besvarade frågorna på en skala 1 – 4 
där 1 motsvarade stämmer helt och hållet och 4 motsvarade stämmer inte alls. Det femte 
alternativet vet ej, beräknades som bortfall vid beräkning av medianvärdet eftersom den 
inte ansågs relevant vid beräkningen. 
 

5.4.2 Dataanalys av respondenternas stress kopplat till krav respektive 
kontroll  
För att undersöka i vilken utsträckning respondenterna upplevde stress kopplat till 
upplevda krav delades respondenterna upp i två grupper, ena gruppen upplevde låga 
krav och den andra höga krav. Likaså för att undersöka stress kopplat till upplevd 
kontroll, den ena gruppen upplevde hög kontroll och den andra gruppen upplevde låg 
kontroll. Dessa gruppers upplevelse av stress jämfördes därefter med varandra genom 
att studera deras respektive utfall på fråga 22: I vilken utsträckning tycker du IKT-
verktyg och den ökade informationsmängden gör dig stressad? 
 

5.4.3 Dataanalys av stressupplevelse kopplat till samtidiga krav och 
kontroll vid användande av IKT 
För att få ett resultat av respondenternas samtidiga krav och kontroll vid användning av 
IKT kopplat till upplevelse av stress användes Karaseks och Theorells modell vid 
analys. Resultat beskrivs genom att man placerar in respondenterna i spänt, passivt, 
avspänt samt aktiv användande av IKT utifrån krav och kontroll och jämfördes sedan 
med hur upplevelsen av stress utformades. 
 
  
5.5 Etiska överväganden 
Studien genomfördes med fyra etiska forskningsprinciper i beaktande (Vetenskapsrådet, 
2002). De fyra forskningsprinciperna benämns som informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet 
innebär att forskaren är skyldig att informera respondenterna om den berörda studiens 
syfte samt villkor för deras deltagande. Respondenterna i studien informerades via ett 
missivbrev om studiens syfte samt att deltagandet var anonymt och att de när som hade 
möjlighet att avbryta undersökningen. Samtyckeskravet innebär att respondenterna 
själva har rätt att bestämma om de önskar delta i studien. Respondenternas samtycke 
uppfylldes då de besvarade och returnerade enkäten. Innebörden av 
konfidentialitetkravet är att alla uppgifter som respondenterna lämnar under studien 
kommer att ske under största möjliga konfidentialitet samt att personuppgifterna 
kommer att förvaras på ett sådant sätt att ingen person utanför studien kommer ha 
möjlighet att ta del av dem. I studien besvarade respondenterna enkäten anonymt samt 
svaren förvarades så att ingen utomstående hade möjlighet att ta del av informationen. 
Respondenterna informerades att de insamlade uppgifterna enbart skulle användas för 
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forskningsändamål, vilket innebär att uppgifterna inte kommer att ges ut för 
kommersiellt bruk eller icke-vetenskapliga syften, vilket uppfyller nyttjandekravet 
(ibid).  
 
Det finns även rekommendationer som ligger utöver de etiska forskningsprinciperna, 
vilket innebär att respondenterna i studien har möjlighet att ta del av den information 
som studien samlat in (Vetenskapsrådet, 2002). 
 

6. Resultat  
Studiepopulationen bestod av 40 kontorsanställda varav 29 kvinnor (73 %) och 11 män 
(27 %). Respondenternas genomsnittliga ålder varierade mellan 20-30 år. Resultatet 
skiljer inte könen åt utan kommer att presenteras med en beskrivande analys för att ge 
en sammanställning av båda könens upplevelse av samtidiga krav och kontroll av 
informations och kommunikationsteknik associerat till upplevd stress.  
 
6.1 Kravupplevelse vid användning av IKT  
Nedanstående figur 1, presenterar respondenternas kravupplevelse vid IKT- användning 
och beräknades till ett medianvärde på 4,9 och ett kvartilavstånd på 3,65. Medianvärdet 
på 4,9 avrundas upp till 5 vilket motsvarar medelskattade krav.  
 
 

 
Figur 1: Medianvärdet av respondenternas krav kopplat till IKT-användning. N=40  
 
 
6.2 Kontrollupplevelse vid användning av IKT  
Nedanstående figur 2 visar ett resultat av respondenternas kontrollupplevelse av IKT 
med ett medianvärde på 2.6 och ett kvartilavstånd 0,55. Medianvärdet ligger mellan de 
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verbala svarskategorierna 2 och 3, där 2 motsvara en delvis god kontrollupplevelse och 
3 motsvarar dålig kontrollupplevelse 
 
 

 
Figur 2: Medianvärdet av respondenternas kontroll kopplat till IKT-användning. N=40 
 
 
6.3 Stressupplevelse kopplat till krav vid användande av IKT 
Resultatet som visas i figur 3 visar att respondenterna med höga krav hade en högre 
upplevelse av stress än respondenterna i låga krav. Respondenterna som upplevde låga 
krav fick ett medianvärde på 3 med ett kvartilavstånd på 2. De respondenter som 
upplevde höga krav fick ett medianvärde på 4 med ett kvartilavstånd på 1. Medianvärdet 
för höga krav ligger på svarskategori 4 för stressupplevelse vilket motsvara stressad. 
Medianvärdet för låga krav ligger på svarkategori 3 vilket motsvara delvis stressad.  
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Figur 3: Beskriver fördelningen av stressupplevelsen vid höga och låga krav vid 
användande av IKT. N=40 
 
6.4 Stressupplevelse kopplat till kontroll vid användande av IKT 
Resultatet i figur 4 visar att respondenterna med låg kontroll, angav att de hade en högre 
upplevelse av stress än respondenterna med hög kontroll. Respondenterna som upplevd 
hög kontroll fick ett medianvärde på 2 med ett kvartilavstånd på 1. De respondenter som 
upplevde låg kontroll fick ett medianvärde på 4 med ett kvartilavstånd på 1. 
Medianvärdet för hög kontroll ligger på svarskategori 2 för stressupplevelse vilket 
motsvara lite stressad. Medianvärdet för låg kontroll ligger på svarkategori 4 vilket 
motsvara stressad. 
 

 
 
Figur 4: Beskriver fördelningen av stressupplevelsen vid hög och låg kontroll vid 
användande av IKT. N=40 



 

13 
 

 
6.5 Stressupplevelse kopplat till samtidiga krav och kontroll vid 
användande av IKT 
Nedanstående figur 5 presenterar ett resultat av respondenternas samtidiga krav och 
kontroll vid användning IKT kopplat till upplevelse av stress. Det var 43 % (n=17) som 
hamnade i kategorin spänt arbete, 28 % (n=11) i avspänt arbete, 17 % (n=7) i passivt 
arbetet och 12 % (n=5) i aktivt arbete. Av 40 respondenter som deltog i studien 
hamnade 43 % i kategorin spänt arbete, vilket visade på att de respondenter som 
upplevde samtidiga höga krav och låg kontroll vid användning av IKT kunde utläsas till 
en högre grad av upplevd stress.  

 
Figur 5: Beskriver stressupplevelse kopplat till krav och kontroll vid användande av 
IKT. N=40 
 

7. Diskussion  
7.1 Resultatdiskussion  
Studiens syfte var att undersöka om samtidiga höga krav och låg kontroll vid 
användning av IKT var associerat med en upplevelse av mental stress hos individer som 
arbetar i kontorsmiljö. Resultatet visade att respondenter upplever mer stress vid 
samtidiga höga krav och låg kontroll av IKT än respondenter som inte upplever höga 
krav och låg kontroll när de använder IKT. Resultatet analyserades med hjälp av 
Theorells och Karaseks modell, eftersom denna modell i tidigare studier visat sig kunna 
förklara hur innehållet i arbetet är kopplat till en upplevelse av stress. Genom att dela in 
respondenterna i fyra olika kategorier av krav och kontroll som är, passivt, spänt, 
avspänt och aktivt, visade resultatet tydligt att majoriteten av respondenterna hamnade 
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spänt arbete. Resultatet från denna studie antyder att de respondenter som upplever IKT 
som spänt, det vill säga ett användande med samtidiga höga krav och med lågt 
inflytande av kontroll känner en högre upplevelse av mental stress. Och de som 
upplever IKT som aktivt i högre utsträckning upplever läge grad av stress.    
 

7.1.1 Kravupplevelser vid användning av IKT  
Tidigare studier visar på att det för individen kan vara svårt att mentalt släppa arbetet 
vid användning av IKT, då möjligheten för uppkoppling finns tillgängligt utanför 
arbetsplatsen (Day, Paquet, Scott & Hambley, 2012). Enligt en studie som Ragu- 
Nathan et al (2008) genomfört kan individer som använder IKT uppleva tidsbrist genom 
ständigt inkommande information- och kommunikation. Paulsson, Ivergård & Hunt 
(2005) hävdar att arbeten som sker under snabb teknisk utveckling och med en 
avsaknad av kompetensutbildning ökar kraven för individer att besitta kunskap och 
förmåga till hantering av IKT. Resultatet i denna studie stämmer överens med resultat 
från tidigare forskning, då frågorna för att undersöka respondenternas kravupplevelser 
omfattade frågor om mentala krav, tidspress samt kompentens kring IKT. Resultatet 
visade att respondenterna upplever höga krav vid användning av IKT, då medianvärdet 
av de svarskategorierna 1-10 fick ett medianvärde på 4,9.   
 

7.1.2 Kontrollupplevelse vid användning av IKT 
Resultatet från studien som beskriver respondenternas kontrollupplevelse vid 
användning av IKT visade ett resultat som tyder på en upplevelse av delvis låg kontroll 
vid användning av IKT. Tidigare studie som Tarafdar et al (2007) genomfört stämmer 
överens med resultatet och menar på att den konstanta uppkopplingen kan leda till en 
upplevelse av förlorad kontroll på grund av informations- och kommunikationsteknik. 
Även Day, Paquet, Scott & Hambley (2012) visar i sin studie på att den ökade 
informationsmängden ger en upplevelse av minskad kontroll vid användning av IKT, 
individen kan få för mycket information än vad hen klarar av att hantera. För att 
minimera avsaknaden av krav och kontroll hos individer anser Paulsson, Ivergård & 
Hunt (2005) att anställda som dagligen arbetar med IKT bör känna måttliga krav samt 
kontroll vid användning av IKT. Med resultatet i åtanke kan de tänkas att måttliga krav 
och ökad kontroll kan minimera graden av låg kontroll vid användning av IKT hos 
individer som arbetar i kontorsmiljö i denna studie. Detta stödjer Hultberg (2007) som 
hävdar att anställda som har kontroll över sin arbetssituation ofta innehar ett 
beslutsutrymme, kontroll över arbetsuppgifter och möjlighet att påverka sättet och 
ordningen på hur arbetsuppgifterna ska genomföras.  
 

7.1.3 Stressupplevelse kopplat till samtidiga krav och kontroll vid 
användande av IKT 
Resultatet från studien gav svar på frågeställning med hjälp av Karasek och Theorells 
krav, kontroll och stödmodell, modellen förklaras genom fyra olika typer av arbete, 
spänt, passivt, avspänt och aktivt (Arbetsmiljö i samverkan, svenskt näringsliv, 2001). 
Enligt Jeding, Hägg, Marklund, Nygren, Theorell och Vingård (1999) är arbeten som 
anses ha de största hälsoproblemen spänt arbete, med det spända arbetet saknas 
handlingsutrymme och inflytande samt att kraven är höga. Resultatet från denna studie 
visade att samtidigt höga krav och låg kontroll vid användning av IKT var associerat 
med en självskattad stressupplevelse hos respondenterna. Då det var 17 (43 %) av 40 
respondenter som hamnade i spänt arbete. Hultberg (2007) menar att socialt stöd kan 
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minska effekterna av låg kontroll och höga krav, vilket kan minska stressen hos de 
anställda. Därför är det intressant att diskutera om ökat socialt stöd bland kollegor och 
chefer på arbetsplatser kan minska det spända arbetet med IKT, vilket även bör minska 
den upplevda stressen hos anställda.  
 
Förväntningarna av studien var att via deskriptiv statistik beskriva hur upplevelsen av 
mental stress är associerat till samtidiga höga krav och låg kontroll vid användning av 
IKT. Resultatet av sammanställd data från enkäterna visade att respondenterna upplevde 
stress vid användning av IKT då kraven var höga samtidigt som kontrollen var låg. Levi 
(2005) beskriver att det finns olika stressorer som utlöser stress för individen och en av 
dessa är brist på egenkontroll, där individen saknar makt och egenkontroll att påverka 
sin egen vardag. Detta kan kopplas samman med resultatet från studien, då 
respondenterna som upplevde samtidiga höga krav och låg kontroll vid användning av 
IKT gav en upplevelse av stress. För att minska stressupplevelsen bör respondenterna få 
möjlighet till ökad kontroll och minskade krav av IKT för att minska stressen vid 
användandet.   
 
   
7.2 Metoddiskussion  

7.2.1 Design  
För att besvara syftet ansågs en tvärsnittsstudie som användbar metod när man vill få 
fram kvantitativ data med en kombination av olika variabler (Bryman, 2011). Valet av 
studie brister när det kommer till kausala slutsatser för att beskriva orsak och verkan. 
För att kunna dra kausala slutsatser i en studie lämpar sig en longitudinell studiedesign 
bättre, vid en longitudinell studie undersöks urvalet vid ett flertal tillfällen vilket ökar 
möjligheten till att dra kausala slutsatser. En longitudinell studie sker under en lång 
tidsperiod samt att den är kostnadskrävande (ibid.). Därav ansågs en tvärsnittsstudie mer 
lämpad för denna kandidatuppsats då insamlingen av data sker vid ett tillfälle utan 
någon information framåt eller bakåt i tiden (Ejlertsson, 2012). 
 

7.2.2 Urval och undersökningsgrupp  
Urvalet för studien genomfördes via ett snöbollsurval genom ett bekvämlighetsurval. 
Studiepopulationen var yrkesverksamma individer som mestadels arbetar stillasittande 
på kontor, med ett arbete som innebär att de dagligen använder sig av informations- och 
kommunikationsverktyg för att utföra sina arbetsuppgifter. Valet av deltagare till 
studien fanns för forskaren tillgänglig för att samla in data, därför ansågs ett 
bekvämlighetsurval lämpligt för uppsatsen. Enligt Bryman (2011) ger ett 
bekvämlighetsurval ofta en hög svarsfrekvens då respondenterna fanns tillgänglig i 
studien. Problem som kan uppstå med ett bekvämlighetsurval är att det är omöjligt att 
generalisera resultatet eftersom respondenterna var personer som fanns tillgängliga för 
studiens syfte. För att få tillräckligt med respondenter använde studien även ett 
snöbollsurval, då respondenterna från bekvämlighetsurvalet hade möjlighet att skicka 
enkäten vidare till kollegor på kontoret. För den här studien ansågs en kombination av 
bekvämlighetsurval och snöbollsurval vara lämpligt. Problem som kan uppkomma med 
ett snöbollsurval är att urvalet inte är slumpmässigt utvalt och även att det är svårt att 
fastställa att urvalet är representativt för undersökningen (ibid.). 
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Urvalets storlek är en aspekt som kan varit en nackdel för studien, antal respondenter 
som besvarade enkäten var 40 personer. Vid större urval ökar tillförlitligheten och 
urvalsfel minimeras (Bryman, 2011). Det går även att diskutera om enkäten har fått med 
de personer som anser IKT som stressande. Detta på grund av att de personer som 
upplever en hög grad av tidsbrist och stress, kan ha valt att inte besvara enkäten. Men 
trots vetenskapen om detta fick studien ändå fram ett resultat som stämmer överens med 
vad tidigare forskning anser om IKT- användning och stressupplevelser.  
 

7.2.3 Datainsamling 
En kvantitativ studie med enkätfrågor ansågs i denna studie passa syftet och 
frågeställningen, enkät som insamlingsmetod är tids- och kostnadseffektiv vilket ansåg 
som fördel i studien då möjligheten till större urval blev möjligt (Bryman, 2011). Vid 
användning av enkät minimeras möjligheten till följdfrågor och djupare svar från 
respondenterna samt att frågor som för respondenterna är oklar och svårtolkade inte kan 
förklaras. Med hjälp av en pilotstudie som utfördes innan enkäten skickades ut till 
respondenterna fanns det möjlighet att omformulera oklara frågor (ibid.).   
 
Vid utformning av enkäten användes validerade frågor från tidigare undersökningar. 
Dock kan det diskuteras om de frågor från Nasa Task Load Index, har påverkat 
resultatet då frågorna översattes från engelska till svenska. Frågornas innebörd kan bli 
annorlunda då orden vid översättningen inte helt stämmer överens med originalet, vilket 
kan påverka validiteten. Validitet innebär att frågorna verkligen mäter det som är avsett 
att mäta (Bryman, 2011). Det kan även ha påverkat reliabiliteten, då graden av 
konsistens och tillförlitligt kan påverkas när frågorna översätts, om studien ska 
genomförs på nytt måste samma översättning av frågorna användas för att få en hög 
grad av reliabilitet. Även frågan från Enkätstudie om IKT-stress i Forshaga kommun 
2001, omformulerades för enkäten vilket kan ha påverkat validiteten samt reliabiliteten. 
Dock ansågs det nödvändigt med dessa förändringar för att passa studiens syfte. För att 
undvika bristande trovärdighet i studien är det av vikt att undersökningen har hög 
reliabilitet och validitet (Bryman 2011; Olsson & Sörensen, 2011). Även fast reliabilitet 
och validitet i studien har diskuterats som bristande kan studien göras om och få 
liknande resultat eftersom förändringar har beskrivits i metodavsnittet.   
 
Ett fel som inte uppmärksammades vid pilotstudien och granskning av enkäten var 
åldersfördelningen, fråga 2 i enkäten. Åldern har formulerats fel då respondenten som 
för exempel var 30 år hade möjlighet att svara med en åldersfördelning på 20-30 år eller 
30-40 år. Detta påverkade dock inte resultatet då valet att jämföra ålder inte antogs.   
 

7.2.4 Dataanalys  
Datan i studien har analyserats utifrån en deskriptiv beskrivande statistik med hjälp av 
SPSS. Valet av analysmetod ansåg sig användbart eftersom syftet var att få fram ett 
resultat om upplevelsen av mental stress är associerat till höga krav och låg kontroll vid 
användning av IKT (Bryman, 2011). Valet av att beräkna medianvärdet antogs istället 
för att ta ut medelvärdet, det på grund av att ett medelvärde kan ge missvisande 
information vid en sned fördelningen av höga och låga värden. Median påverkas inte av 
sådana extremvärden. Frekvenshistogram användes på grund av att de visar en tydlig 
fördelning mellan de olika kategorierna. I framtida studier bör resultatet 
signifikanstestas för att fastställa om de skillnader i upplevd stress är tillräckligt stora 
för att betraktas som icke slumpmässiga (ibid.). 
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8. Slutsats  
I denna studie visar resultatet på att upplevelsen av samtidiga höga krav och låg kontroll 
av informations- och kommunikationsteknik är associerat med en förhöjd upplevelse av 
mental stress hos individer som arbetar i kontorsmiljö. De slutsatser som kan dras från 
studien och som kan kopplas samman med tidigare studier är att individers krav och 
kontroll vid användning av IKT bör stämma överens med varandra, individer bör ha 
kontroll och en känsla av måttliga krav vid användning av IKT-verktyg. Studiens 
resultat svarar på frågeställningen då upplevelsen av samtidiga höga krav och låg 
kontroll vid IKT- användning kan upplevas som stressande för individer i kontorsmiljö. 
Resultatet kan användas så att arbetsplatser kan utöka kompentens kring IKT och även 
se till att anställda innehar en känsla av ökad kontroll och rimliga krav kring IKT. Om 
det resultat som framkommit i denna studie kan styrkas i framtida studier bör insatser 
syfta till att öka anställdas känsla av delaktighet och möjlighet till att styra över 
användningen samt inlärning av IKT-verktyg.  
 

9. Fortsatt forskning  
För vidare forskning skulle det vara av intresse att jämföra kvinnor, män och ålder, för 
att det ska vara möjligt krävs det att fördelningen av kvinnor och män är mer jämlik 
samt att antalet respondenter som undersöks är av större antal. Det skulle även vara av 
intresse att undersöka hur socialt stöd på arbetsplatsen påverkar upplevelsen av krav och 
kontroll kopplat till stress vid användning av IKT.    
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Bilaga 1 
Missivbrev  
 
Enkät bestående av 22 frågor med en tidsåtgång på cirka 5- 10 minuter.  
 
Studien är en C- uppsats inom Folkhälsovetenskap som bedrivs av mig som student vid 
Hälsopedagogiska programmet, Högskolan i Gävle. Syftet med studien är att studera om 
det finns en eventuell koppling mellan informations och kommunikationsteknik (IKT), 
och krav och kontroll hos individer som arbetar i kontorsmiljö. Undersökningen är helt 
anonym och deltagandet i undersökningen är frivillig och medverkande kan när som 
helst välja att avbryta. Allt insamlat material från enkäten kommer att behandlas med 
försiktighet och kommer endast att användas för detta ändamål. 
 
Vid frågor kontakta vänligen kontakta mig på mail: kristinmorth@gmail.com 
Tack för er medverkan. 
 
Med vänliga hälsningar, 
Kristin Mörth 
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