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Abstract 

Syftet med den här studien var att med hjälp av enkät undersöka huruvida det fanns något 

samband mellan graden av digitalt arbetssätt och stress utifrån krav-, kontroll- och 

stödmodellen. Undersökningen bestod av en enkätstudie som genomfördes av medarbetare på 

en av Sveriges fyra storbanker placerade på fem olika orter där kundärenden tas emot och 

hanteras digitalt. Svaren analyserades med hjälp av tre separata standard multipla 

regressionsanalyser för var och en av de beroende variablerna (krav, kontroll och socialt stöd) 

för att undersöka hur de kunde förklaras av variationen i grad av digitalt arbetssätt. Resultatet 

visade inga signifikanta samband mellan digitalt arbetssätt och upplevd nivå av krav, kontroll 

eller socialt stöd. Däremot visar resultatet ett signifikant samband mellan nivå av krav och 

kön, där kvinnor tycks uppleva högre nivåer av krav än män. Det visade sig också att de 

individer som tidigare varit sjukskrivna för utbrändhet upplever högre nivåer av krav. 
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Det digitala arbetssättets inverkan på arbetsmiljön utifrån krav-kontroll- och 

stödmodellen 

Digitaliseringen tycks vara en av de mest samhällsomvälvande processerna sedan  

industrialiseringen (SOU 2016:89). Allra störst inverkan har den på våra arbetsförhållanden 

då olika former av ny teknologi har tvingat till grundliga och omfattande förändringar av 

arbetsuppgifter och verksamheter samt nya krav på kompetens och arbetsorganisation 

(Gulliksen, Lantz, Sandblad, Walldius, & Åborg, 2018). En kartläggning framtagen av en 

forskargrupp i samarbete mellan Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Uppsala 

universitet visar att digitaliseringen av arbetslivet omfattar merparten av alla arbetsmiljöer 

idag och många är av sitt arbete helt beroende av digital teknik. Statistiken visar exempelvis 

att 78 procent av alla yrkesverksamma i Sverige använder persondator i sitt arbete och att 

cirka 45 procent använder dator mer än halva arbetsdagen (Gulliksen et al., 2018). I takt med 

att fler blir beroende av de digitala verktygen för att kunna utföra sina dagliga arbetsuppgifter 

blir den digitala arbetsmiljön allt mer dominerande (Arbetsmiljöverket, 2015).  

 

Digitaliseringen har onekligen bidragit till mycket positivt i vårt samhälle och den digitala 

tekniken har gjort det möjligt att på nya sätt utveckla arbetsuppgifter och verksamheter 

(Johansson, 2017). Inom många yrkesgrupper har det kommit att bli närmast 

revolutionerande hur digital teknik skapat nya möjligheter att kommunicera, bearbeta och 

lagra information. Detta har i sin tur inneburit att arbetsuppgifter delvis eller helt ersatts av 

teknologi, men också att helt nya arbetsuppgifter skapats (Asplund, Larsson & Sjöquist, 

2017). På Arbetsmiljöverket (2015) vill man lyfta hur effekten av den digitala teknikens 

2 



Det digitala arbetssättets inverkan på arbetsmiljön 
 

utveckling inneburit mycket positivt när det kommer till säkerhet, produktivitet, kvalitet och 

arbetsmiljö då många av de enformiga, tunga eller farliga arbetsuppgifterna försvunnit.  

 

Samtidigt ser man en problembild som till viss del kan kopplas till digitaliseringen. Tidigare 

nämnda kartläggning framtagen av forskningsgruppen från KTH och Uppsala Universitet 

rapporterar bland annat att 40 procent av alla aktiva i arbetslivet upplever sig ha ett så pass 

stressfyllt arbete att man inte hinner prata eller tänka på annat än arbetet under mer än halva 

arbetsdagen och 43 procent upplever att de för det mesta inte, eller aldrig, kan bestämma när 

olika arbetsuppgifter ska utföras (Gulliksen et al., 2018). Det har visat sig vara svårt att på ett 

tydligt sätt kunna koppla dessa upplevda problem till specifika orsaker (Margo, 2017). Det 

finns dock en mängd olika forskningsprojekt och kartläggningar som pekar på 

orsakssamband mellan den ökade  användningen av digitala hjälpmedel och upplevelsen av 

hälsoproblem och besvär till följd detta (Byrne, 2012). Det är svårt att fastställa sambanden 

men det är tydligt att den digitala arbetsmiljön består av faktorer som är med och bidrar till 

och förorsakar upplevda besvär och hälsorisker på våra arbetsplatser. Det blir därmed allt mer 

angeläget att problem kopplade till den digitala arbetsmiljön studeras och förstås för att 

kunna åtgärdas och förebyggas (Durham, Noonan, Pierce, & Richter, 2017). 

 

Digitaliseringen är ett modernt fenomen och en process som på senare år blivit mer påtaglig 

än någonsin (Mühleisen, 2018). Tidigare forskning visar ett stort fokus på hur digitaliseringen 

påverkar vår fysiska arbetsmiljö, att människan blir allt mer stillasittande på jobbet och vilka 

konsekvenser det riskerar att innebära för hälsan (Fröberg, & Raustorp, 2017). Hur den 

digitala arbetsmiljön påverkar medarbetares egna upplevelser kring arbetet och stressnivåer 

kopplat till jobbet finns det dock en hel del utrymme för forskning kring. Syftet med den här 
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studien är därmed att undersöka huruvida det finns något samband mellan nivån av upplevt 

digitalt arbetssätt och upplevd stress. 

 

För att uppnå syftet med studien undersöktes en bransch som på senare tid riktat större fokus 

än någonsin på digitala lösningar - finansbranschen och bankerna. Detta menar Johannes 

Anderberg (2018) som är affärsutvecklare inom bank och försäkring på Microsoft Sverige. 

Han uttrycker även att finansbranschen står inför oerhörda möjligheter som ny teknik skapar 

men att många aktörer, inklusive banker, inte riktigt vet hur de ska förhålla sig till den samt 

hur de kan genomföra förändring på ett sätt som bäst gynnar deras kunder och deras affär 

(Microsoft, 2018). Bankerna har, precis som Anderberg är inne på, under en längre tid 

genomgått organisationsförändringar på grund av den ökade digitaliseringen (Svenska 

Bankföreningen, 2017). Det är av största vikt att bankerna löpande anpassar och 

omstrukturerar sin verksamhet för att hänga med i samhällsutvecklingen och för att hela tiden 

kunna erbjuda sina kunder de senaste lösningarna (Whaling, 1996). Men en ökad 

digitalisering innebär också ett ökat digitalt arbetssätt med fler IT-system och digitala verktyg 

som kontinuerligt uppdateras och förnyas (Blomkvist et al., 2003). Då aktörer inom 

finansbranschen har ett allt större fokus på digitala lösningar och en digital arbetsmiljö så var 

medarbetare inom banksektorn en intressant grupp att titta närmare på. 

 

En modell som ofta används för att mäta nivån av upplevd stress, och som också användes i 

den här studien, är den så kallade krav-, kontroll- och stödmodellen (Theorell, 2012). 

Modellens huvudfaktorer (krav, kontroll och socialt stöd) beskriver relationen mellan yttre 

psykiska krav och kontroll över att kunna påverka sin situation med hjälp av stöd och 

beslutsutrymme (Jeding et al., 1999). Enligt Theorell (2012) är modellens huvudfaktorer 
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delar av omgivningen och kan därmed påverkas och förbättras med hjälp av enkla 

arbetsorganisatoriska medel som till exempel att välja rätt arbete för rätt individ genom att ta 

hänsyn till individens kunskap och utbildning. Den optimala arbetssituationen är enligt krav- 

kontroll och stödmodellen när höga krav ställs på den anställda samtidigt som hen tillåts ha 

kontroll över sitt arbete. Dessa faktorer ger tillsammans de bästa förutsättningarna för en 

aktiv, motiverad medarbetare som drar nytta av sina kunskaper och stimuleras till att 

utvecklas vidare (Kindenberg & Wallin, 2000). Den vanligaste orsaken till stress i arbetslivet 

är, enligt Karasek och Theorell (1992), höga arbetskrav med liten kontroll och brist på socialt 

stöd. Krav- kontroll- och stödmodellen visar hur krav och kontroll samverkar och kan därför 

förklaras genom fyra arbetssituationer: aktivt arbete, spänt arbete, passivt arbete och avspänt 

arbete (Karasek & Theorell, 1992). Figuren nedan visar hur denna samverkan ser ut: 

 

Figur 1: Krav-kontroll-stöd modellen med dess olika arbetsbelastningslägen (Karasek 

& Theorell, 1992). 

 

Aktivt arbete är den arbetssituation som anses vara en av de mest gynnsamma då den 

karakteriseras av att höga krav ställs på den anställde samtidigt som hen har inflytande över 
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sitt arbete, dvs hög grad av kontroll (Jeding et al., 1999). Anställda med aktivt arbete får 

enligt krav- kontroll- och stödmodellen störst chans till att få användning för sina kunskaper 

och färdigheter och samtidigt inspireras till att utvecklas vidare (Järvholm, 1996).  Hög nivå 

av kontroll tillsammans med höga krav medför ofta positiv stress, effektivitet och 

arbetsglädje (Jakobsson, 2007). 

 

Spänt arbete innebär att den anställde upplever höga krav och låg nivå av kontroll (Jeding et 

al., 1999). Jakobsson (2007) menar att om kraven överskrider individens kontroll avsevärt så 

uppstår olustkänslor och arbetsrelaterad anspänning. Spänt arbete med en hög stressnivå har 

visat sig öka risken för psykosociala påfrestningar samt ha ett samband med företeelsen av 

depression, hjärt- och kärlsjukdom och förhöjt blodtryck (Arbetsmiljöverket & SCB, 2001). 

Anställda med spänt arbete har dessutom visat sig vara mindre anpassningsbara och mindre 

kreativa (Levi, 2001). Enligt uppgifter från Arbetsmiljöverket & SCB (2001) har de individer 

som arbetar under hög anspänning och som dessutom saknar möjlighet till stöd från 

arbetsledning och arbetskamrater, störst andel besvär och sjukfrånvaro. I USA genomfördes 

en studie som visade att sjuksköterskor med spänt arbete rapporterade mer fysiska besvär i 

jämförelse med de med aktivt arbete (Jeding et al., 1999). 

 

Enligt krav- kontroll- och stödmodellen tenderar personer vars arbetssituation präglas av låga 

arbetskrav och låg nivå av kontroll att bli passiva i arbetet (Jeding et al., 1999). Ett aktivt 

förhållningssätt som att lösa problem och pröva nya metoder är saker som därmed uteblir. 

Följden av de låga arbetskraven kan resultera i att den anställda inte får möjlighet till 

ansträngning och följderna riskerar då att bli tristess och monotoni (Jakobsson, 2007). Ett 

sådant typ av arbete kännetecknas av att även om den anställde skulle vilja anstränga sig så 
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saknar hen möjlighet till detta på grund av det begränsade handlingsutrymmet (Jakobsson, 

2007). Detta beskrivs som den värsta möjliga kombinationen, ur både arbetsgivarens och 

arbetstagarens perspektiv, så anställda med passivt arbete löper större risk att drabbas av 

depressiva symptom (Jeding et al., 1999).  

 

Till sist har vi avspänt arbete som kännetecknas av att den anställde upplever låga krav i 

kombination med att hen har stort inflytande över sitt arbete (Kindenberg & Wallin, 2000). 

Anställda med avspänt arbete har stora möjligheter att fatta egna beslut kring jobbrelaterade 

frågor (Jeding et al., 1999) och enligt Karasek och Theorell (1992) betraktas denna 

arbetssituation som gynnsam. 

 

Begreppet krav karaktäriseras av tre faktorer: arbetsintensitet, arbetsmängd och bundenhet. 

Kraven kan sedan delas in två underkategorier: kvalitativa och kvantitativa krav (Jeding et al., 

1999). Kvalitativa arbetskrav handlar om arbetsuppgifternas svårighetsgrad, dvs krav på 

uppmärksamhet och koncentration (Theorell, 2012). Kvantitativa arbetskrav å andra sidan 

handlar om hur mycket, hur hårt och hur fort en arbetstagare förväntas arbeta. Det kan 

exempelvis handla om deadlines, antal kunder som ska betjänas eller antal varor som ska 

produceras per tidsenhet (Jeding et al., 1999). Rimligt ställda krav är positivt, dvs att 

“mängden arbetsuppgifter som förväntas genomföras måste kunna klaras av med hjälp av den 

mängd arbetstagare som finns tillgängliga” (Theorell, 2012).  

 

Begreppet kontroll handlar om hur stort besluts- och handlingsutrymme en arbetstagare har 

(Jeding et al., 1999). Nivån av kontroll kan delas in i tre delar: uppgiftskontroll, dvs det 

beslutsutrymme som den anställde har över arbetsuppgifternas planering, deltagande i 
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beslutfattandet, vilket innebär att den anställde har ett medinflytande i organisationen, och till 

sist: kontroll över kunskaps- och färdighetsanvändande som innebär att det finns möjligheter 

till nyinlärning för den anställde (Theorell, 2012). En hög nivå av kontroll över arbetet har 

enligt forskning visat sig ha positiva effekter på hälsan, att det ger upphov till lägre 

sjukfrånvaro, färre uppsägningar och psykisk välmående (Jeding et al., 1999). Brist på 

kontroll kan däremot leda till negativ stress vilket innebär sämre effekter på hälsan 

(Arbetsmiljöverket & SCB, 2001). Tidigare studier har till och med visat att bristande 

kontroll är den vanligaste riskfaktorn för ohälsa (Theorell, 2012).  

 

Det stöd som en individ upplever från sin omgivning är det som kan definieras som socialt 

stöd (Jeding et al., 1999). På en arbetsplats kan man, enligt Theorell (2012), skilja på två 

olika typer av socialt stöd vilka är stöd från kollegor och stöd från chef. Ur ett trivsel- och 

hälsoperspektiv så tycks stödet från chefen spela större roll än stödet från kollegorna (Jeding 

et al., 1999). Detta pga att bristen på erkännande för det arbete som utförs är en direkt 

stressfaktor (Kindenberg & Wallin, 2000). Däremot kan upplevelsen av socialt stöd enligt 

Levi (2001) anses vara en direkt friskfaktor mot ohälsa och de som upplever ett gott socialt 

stöd har visat sig vara bättre på att hantera svåra arbetssituationer och stress än de som 

upplever en lägre nivå av socialt stöd. Forskning har även visat de som upplever högre nivåer 

av socialt stöd har mindre besvär med muskelvärk i exempelvis nacke, axlar och rygg (Jeding 

et al., 1999) samt har en lägre risk att drabbas av emotionell utmattning (Jonge & Dormann, 

2006). 

 

Syftet med den här studien var att med hjälp av enkät undersöka huruvida det finns något 

samband mellan nivån av upplevt digitalt arbetssätt och upplevd stress gällande krav, kontroll 
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och socialt stöd hos medarbetarna i en av Sveriges fyra storbanker. Detta undersöktes utifrån 

krav- kontroll- och stödmodellen. Hypotesen var att individer som upplever en hög nivå av 

digitalt arbetssätt upplever en högre stressnivå i form av höga krav och låg kontroll, så kallat 

spänt arbete.  

 

Metod 

Deltagare 

Undersökningen genomfördes på en av Sveriges fyra storbanker placerade på fem olika orter 

där kundärenden tas emot och hanteras digitalt. Dessa orter är belägna i Stockholm, 

Göteborg, Halmstad, Östersund och Piteå. Urvalet för undersökningen har genomförts utifrån 

ett så kallat tvåstegsurval (Dahmström, 2011). I det första steget i urvalsprocessen gjordes ett 

icke- slumpmässigt urval, detta av bekvämlighetsskäl, där man tager vad man haver (Trost, 

2016). Det andra och slutliga steget i urvalsprocessen var att göra en totalundersökning 

(Körner & Wahlgren, 2015) vilket innebar att samtliga medarbetare på de olika orterna 

tillfrågades att delta i undersökningen. Enkäten skickades ut via mejl till en adress som når ut 

till samtliga medarbetare på alla fem orter, totalt strax över 1000 personer. Antalet personer 

som svarade på enkäten var slutligen 161 st, vilket innebar en svarsfrekvens på 16%. 

Resterande som inte svarade på enkäten behandlades som externt bortfall och varken 

inkluderades eller påverkade resultatet i undersökningen. Av de 161 personer som valde att 

delta var 69% kvinnor och 31% män. 1% av deltagarna var i under 20 år gamla, 38% var i 

åldern 20-29 år, 22% var i åldern 30-39 år, 16% var i åldern 40-49 år, 19% var i åldern 50-59 

år och 4% var 60 år eller äldre.  personer i åldern 36-45 år, 33 personer i åldern 46-55 år och 

14 av de svarande var 56 år eller äldre. 
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Material 

Data samlades in genom en webbaserad enkät (se Bilaga 2) skapad via hemsidan 

webbenkater.com. Enkäten bestod av tre olika delar, den första delen innehöll 

bakgrundsfrågor om respondenten gällande kön, ålder, antal tjänsteår inom organisationen, 

hemmavarande barn, anställningsform, civilstånd samt vilken yrkesgrupp respondenten 

tillhörde. Den andra delen bestod av egenkonstruerade frågor kring upplevd digital 

arbetsmiljö: hur stor andel av det dagliga arbetet som sker digitalt samt hur stor andel av 

kommunikationen med kollegor, kunder och chef som sker digitalt. Samtliga frågor kring 

andel digitalt arbetssätt hade svarsalternativen: 0-20%, 20-40%, 40-60% eller 80-100%. 

Tanken bakom frågorna var att de inte bara skulle beröra upplevd digitalt arbetssätt överlag 

utan även hur stor del av den dagliga kommunikationen som sker digitalt, dvs hur den sociala 

interaktionen ser ut på arbetsplatsen under arbetstid. Tredje delen utgjordes av DCSQ 

(Demand Control Swedish Questionnarie) (Sanne et al., 2005) vilket är ett instrument som 

syftar till att reda ut orsakerna till eventuella arbetsmiljöproblem (Karasek & Theorell, 1992). 

DCSQ behandlar tre olika delar: krav, kontroll och socialt stöd. I den första delen (krav) 

bestod av fem frågor där respondenten fick skatta sig på en fyrgradig skala (Ja ofta, Ja ibland, 

Nej sällan och Nej så gott som aldrig). I den andra delen (kontroll) fick respondenten svara på 

sex frågor och skatta varje enskilt svar på en fyrgradig skala (Ja ofta, Ja ibland, Nej sällan och 

Nej så gott som aldrig). I den tredje och sista delen (socialt stöd) fick respondenten skatta 

varje svar på en fyrgradig skala (Stämmer helt och hållet, Stämmer ganska bra, Stämmer inte 

särskilt bra och Stämmer inte alls).  
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Procedur 

För att uppnå syftet med undersökningen genomfördes en icke experimentell tvärsnittsstudie 

med survey som val av design. Survey är en typ av frågeundersökning av kvantitativ form 

som används för att samla in data från respondenter som sedan analyseras för att finna 

mönster, göra jämförelser och dra slutsatser (Trost, 2016). I en surveyundersökning är målet 

att ställa samma frågor till respondenterna under så lika förutsättningar som möjligt (Bell, 

2015). I denna undersökning lämpade sig survey eftersom syftet var att kartlägga upplevd 

nivå av digitalt arbetssätt samt upplevd nivå av krav, kontroll och socialt stöd hos en större 

grupp medarbetare. I surveyundersökning används vanligast enkät som datainsamlingsmetod 

(Trost, 2016), detta var även fallet i denna studie. Fördelen med vald metod är att enkäten 

kunde skickas ut digitalt vilket gör det enkelt att nå ut till en större population och svaren 

kunde sedan även behandlas digitalt.  

 

Efter godkännande av ortschef på en av de fem orterna där undersökningen ägde rum, samt 

godkännande av HR-ansvarig på samtliga orter, skickades ett mejl ut med en beskrivning av 

förfrågan om deltagande och syftet med undersökningen tillsammans med länk till 

webbenkäten gjord via webbenkater.com. Ett följebrev (se Bilaga 1) bifogades där det 

framgick att deltagandet var frivilligt och svaren behandlas konfidentiellt. Mejlet skickades 

till en adress som når ut till samtliga medarbetare på alla fem orter, totalt strax över 1000 

personer. Enkäten fanns tillgänglig att svara på i sju dagar.  

 

Statistisk analys 

Efter datainsamlingen analyserades uppgifterna i datorprogrammet SPSS (Statistical Package 

for the Social Sciences). De beroende variablerna bestod av: krav, kontroll och socialt stöd. 
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De oberoende variablerna bestod av: digitalt arbetssätt, digital kommunikation med chef, 

digital kommunikation med kunder och digital kommunikation med kollegor. De 

kontrollvariabler som användes var: kön, ålder och tidigare utbrändhet. En kontroll för 

stickprovsstorlek i relation till antal prediktorer gjordes där N ≥ 50+8m (m = antalet 

prediktorer) (Green, 1991) vilket gav N ≥ 50+8*7 → N ≥ 106. Då stickprovsstorleken uppgår 

till 161 st så är 7 prediktorer okej att använda sig utav. Det förelåg inga brott mot antaganden 

om multikollinearitet när detta kontrollerades. Toleransvärden låg mellan 0.530-0.954, vilket 

är okej då inget värde understiger gränsvärdet 0.1. VIF-värden låg mellan 1.057-1.831 för de 

ingående oberoende variablerna, vilket är okej då värdena understiger gränsvärdet 10 (Field, 

2017). Antaganden om normalitet och homoscedasticitet av residualer var också uppfyllda. 

Detta undersöktes genom att studera hur de standardiserade residualerna för den beroende 

variabeln och dess prediktorer såg ut i ett diagram i SPSS där det visade sig att det inte fanns 

några avvikande värden (Pallant, 2010). 

 

En Pearson korrelationsanalys genomfördes för att undersöka samvariationen mellan 

variablerna där korrelationskoefficienten har ett värde mellan 1 och -1, där 0 anger inget 

samband, 1 anger maximalt positivt samband och -1 anger maximalt negativt samband 

(Körner & Wahlgren, 2015). Sedan utfördes en standard multipel regressionsanalys för att 

undersöka hur variationen i de olika beroende variablerna kunde förklaras av variationen i de 

olika oberoende variablerna och på så vis öka förståelsen (Field, 2017). Svaren på frågorna 

som berörde de beroende variablerna kodades om så att ju högre nivå av krav, kontroll eller 

socialt stöd som upplevdes av respondenten, desto högre poäng (minst 1 poäng, max 4 

poäng). T ex svaret på frågan “Kräver ditt arbete att du arbetar mycket fort?” kodades om till 

att “Ja, ofta” innebar fyra poäng, “Ja, ibland” tre poäng, “Nej, sällan” två poäng och till sist 
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“Nej, så gott som aldrig” som innebar en poäng. Svaren på frågorna ”Har du tillräckligt med 

tid för att hinna med alla dina arbetsuppgifter?” och ” Innebär ditt arbete att du gör samma 

sak om och om igen?” kodades däremot så att “Ja, ofta” innebar en poäng, “Ja, ibland” två 

poäng, “Nej, sällan” tre poäng och “Nej, så gott som aldrig” innebar fyra poäng. Detta för att 

se till så att alla poäng var riktade åt samma håll innan frågorna summerades för att sedan 

kontrollera samvariationen med de oberoende variablerna och kontrollvariablerna. Svaren 

som mätte de beroende variablerna sammanställdes sedan till tre variabler som användes i 

analyserna: “Tot krav”, “Tot kontroll” och “Tot socialt stöd” (se kodbok i Bilaga 3). 

 

Reliabilitet och validitet  

Reliabilitet uppnås genom att mätningen i högsta grad kan motstå olika former av 

slumpinflytelser, det vill säga: att resultaten blir desamma om undersökningen genomförs på 

nytt (Trost, 2016). Enligt Trost (2016) särskiljs reliabilitet av fyra olika komponenter: 

kongruens, precision, objektivitet och konstans. Kongruens uppfylldes i denna studie genom 

att ett antal frågor ställdes med samma företeelser till varje respondent gällande krav, kontroll 

och stöd. Genom att enkäten som respondenterna ombads att besvara var enkel att fylla i samt 

lätt att överblicka och förstå, togs därmed hänsyn till precisionsaspekten (Trost, 2016). 

Undersökningen objektivitet uppfylldes vid bearbetning av data genom att svaren 

registrerades och bearbetades. Objektiviteten kan även anses som hög då materialet togs fram 

på ett sätt som gjorde det enkelt att bearbeta (Trost, 2016). En hög nivå av konstans som 

omfattar tidsaspekten uppfylldes genom att respondenterna hade tid och befogenhet att svara 

på enkäten.  
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En reliabilitetsanalys genomfördes för frågorna som behandlade digitalt arbetssätt och 

resultatet visade Cronbach’s α = .617. Ett generellt gränsvärde för ett bra α-värde är 

intervallet är att det bör ligga inom intervallet 0.70–0.95 (Peterson, 1994) och därmed 

användes frågorna var för sig istället för att slås ihop. Reliabilitetsanalys gjordes även för 

mätinstrumentet DCSQ (Demand Control Swedish Questionnarie) och resultatet visade 

Cronbach`s α-värden för krav = .71, kontroll = .71 samt socialt stöd = .88. Detta kan tolkas 

som att mätinstrumentet har god reliabilitet. Validiteten i en studie innebär att de instrumentet 

som används i studien mäter det som är avses att mätas (Trost, 2016). Till denna studie valdes 

enkät som instrument eftersom det ansågs som lämpligt med tanke på undersökningens syfte.  

 

Etiska överväganden 

Etiska överväganden har följts genom att den enkät som skickades ut först och främst bestod 

av en informationsdel där försöksledaren presenteras, en beskrivning av studiens syfte samt 

information om att resultatet kommer behandlas konfidentiellt och att enskilda svar inte kan 

utläsas ur det sammanställda resultatet. Deltagarna fick även information om att det är 

frivilligt att delta och att de när som helst kan avbryta. Uppgifter delades även kring vem som 

kan kontaktas vid frågor och funderingar, att det är enbart studiens författare samt handledare 

som har tar del av enkäterna som efter studien kommer destrueras. 

 

Resultat 

För att undersöka samvariationen mellan de beroende och oberoende variablerna samt 

kontrollvariablerna så genomfördes en Pearson korrelationsanalys (se Tabell 1). Resultatet 

visade att det fanns ett signifikant men svagt positivt samband mellan nivån av krav och ålder 

(r = .177, p < .05) samt ett signifikant men svagt negativt samband mellan krav och kön (r = 
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-.302, p < .05), tidigare utbrändhet (r = .-.216, p < .05) och socialt stöd (r = -.195, p < .05). 

Analysen visade även att det fanns ett signifikant men svagt positivt samband mellan nivån 

av kontroll och andel digitalt arbete (r = .187, p < .05), andel digital kommunikation med 

kund (r = .206, p < .05) samt ett signifikant men svagt negativt samband mellan kontroll och 

socialt stöd (r = -.195, p < .05). Resultatet visade även ett signifikant men svagt positivt 

samband mellan nivån av socialt stöd och kön (r = .209, p < .05), tidigare utbrändhet (r = 

.189, p < .05) samt ett signifikant men svagt negativt samband mellan socialt stöd och ålder 

(r = -.194, p < .05). I övrigt visade resultatet inga andra signifikanta samband mellan 

variablerna. 

  

 

Tre olika multipla standard regressionsanalyser genomfördes därefter för att undersöka hur 

variation i upplevd nivå av krav, kontroll och socialt stöd kan förklaras av variationen i nivån 
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av digitalt arbete, digital kommunikation med chef, digital kommunikation med kunder, 

digital kommunikation med kollegor, kön, ålder samt tidigare utbrändhet (se Tabell 2). 

 

Den första analysen, där “krav” användes som BV, visade att kön (β =-.272, p =.001) och 

huruvida försökspersonen tidigare varit utbränd (β =-.183, p =.026) hade signifikanta 

samband med upplevda krav. Resterande OV hade inga signifikanta samband med upplevda 

krav. Modellen förklarade den totala variansen i krav med 10,6%, F (7, 146) = 3.615, p 

=.001. Det största unika bidraget till att förklara variationen i upplevd nivå av krav hade kön. 

Då 1=kvinna och 2=man i kodningen så kan det negativa sambandet tolkas som att kvinnor 

upplever högre nivåer av krav. Huruvida individen tidigare varit utbränd hade näst störst 

förklaring och sambandet även där negativt. Då 1=ja och 2=nej i kodningen så kan det tolkas 

som att de som tidigare varit utbrända upplever högre nivåer av krav. Resterande OV hade 

inga signifikanta samband vilket innebär att deras unika bidrag till att förklara upplevd nivå 

av krav ej var så stort.  

 

Den andra analysen, där “kontroll” användes som BV, visade att modellen inte var signifikant 

och därmed var det ingen mening att gå vidare med analysen, F (7, 146) = 1.731 , p =.106. 

Den tredje och sista multipla regressionsanalysen, där “socialt stöd” användes som BV, 

visade att modellen var signifikant, F (7, 148) = 2.550, p =.017, men där fanns inga 

signifikanta samband mellan de OV och socialt stöd vilket innebär att deras unika bidrag till 

att förklara upplevd nivå av socialt stöd ej var så stort.  
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Not. Standardiserade Beta koefficienter presenteras, samt signifikansnivå för varje oberoende variabel i relation 

till beroende variablerna. Dig = Digital. p < .05*, p < .01** 

 

Diskussion 

Den aktuella studien visade inga signifikanta samband mellan digitalt arbetssätt och upplevd 

nivå av krav, kontroll eller socialt stöd. Däremot visar resultatet ett signifikant samband 

mellan nivå av krav och kön, där kvinnor tycks uppleva högre nivåer av krav än män. Det 

visade sig också att de individer som tidigare varit sjukskrivna för utbrändhet upplever högre 
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nivåer av krav. Korrelationsanalysen visade att digitalt arbetssätt och digital kommunikation 

med kunder var svagt positivt korrelerade med variabeln kontroll, vilket kan tolkas som att ju 

högre nivå av digitalt arbetssätt och digital kommunikation med kunder, desto högre nivå av 

upplevd kontroll. Detta var en särskilt intressant observation då den var i motsats till 

hypotesen, som bland annat var att ju högre nivå av digitalt arbetssätt, desto lägre nivå av 

upplevd kontroll. Denna signifikans försvann dock vid kontroll för kön, ålder och tidigare 

utbrändhet i regressionsanalysen vilket kan tolkas som att digitalt arbetssätt och digital 

kommunikation med kunder har en för liten inverkan på nivån av kontroll för att resultatet 

ska visa signifikans med det antal respondenter som deltog i studien.  

 

Den genomförda studien visar därmed att hypotesen att individer som upplever en hög nivå 

av digitalt arbetssätt upplever en högre stressnivå i form av höga krav och låg kontroll, så 

kallar spänt arbete, inte stämmer. Nivå av digitalt arbetssätt har inte något signifikant 

samband med nivån av krav, kontroll och socialt stöd, enligt genomförd studie. Det digitala 

arbetssättet upplevs därmed inte av respondenterna i den här studien som något som på ett 

signifikant sätt skapar stress i form av höga krav och låg nivå av kontroll.  

 

Tidigare forskning som pekar på orsakssamband mellan ökad användning av digitala 

hjälpmedel och hälsoproblem till följd av detta (Byrne, 2012), kan därmed inte styrkas av den 

genomförda studien. Detta då inga signifikanta orsakssamband kunde påvisas efter 

granskning av resultatet och analyserna av det, det är därmed fortsatt ovisst huruvida den 

digitala arbetsmiljön består av faktorer som är med och bidrar till och förorsakar upplevda 

besvär och hälsorisker på våra arbetsplatser, åtminstone utifrån krav-, kontroll och 

stödmodellen.  
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Sambandet mellan kön och krav, som resultatet visade, är dock något som behandlats i 

tidigare forskning. Bland annat i en studie gjord av Berntsson, Krantz och Lundberg (2006) 

som undersökte skillnaden i förekomst av betalt och obetalt arbete hos högutbildade kvinnor 

respektive män med heltidsarbete i Sverige. I studien deltog 440 män och 529 kvinnor och 

resultatet visade att kvinnor utför en större andel av hushållsarbetet i hemmet än män, vilket 

visade sig medföra att kvinnor upplevde högre nivåer av stress för att möta kraven från både 

arbetet och hushållet. Därmed skulle kraven från hemmet kunna vara en faktor som påverkar 

kraven i arbetet. En framtida studie till följd av denna kan vara att undersöka huruvida de 

högre kraven hos de kvinnliga medarbetarna har samband med krav som ställs i hemmet.  

 

Att ett samband finns mellan höga krav och utbrändhet är något som det också forskats en del 

kring. Bland annat en nyligen genomförd studie av forskare vid Linköpings universitet där 

man tillsammans med forskare i Toronto genomförde en enkätstudie på 1700 personer i sju 

olika organisationer där de svarade på frågor kring hur de uppfattar krav, kontroll och socialt 

stöd i sitt arbete. De fick även frågor kring symtom på utmattning. Resultaten visade att 

orimligt högt ställda krav leder till utbrändhet oavsett hög nivå av kontroll och socialt stöd. 

Forskarna menar därmed att det inte går att kompensera höga krav med positiva aspekter i 

arbetsmiljön (Fagerlind Ståhl & Ståhl, 2018). Detta är därmed inte i enighet med Jeding et al. 

(1999) som menar att aktivt arbete där höga krav och hög grad av inflytande och kontroll 

över sitt arbete är en av de mest gynnsamma av arbetssituationer.  

 

Valet av bransch att utföra studien på, bankbranschen, uppfattades som rimlig att rikta in sig 

på då det är en bransch som på senare tid riktat större fokus än någonsin på digitala lösningar 
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för att möta behovet hos sina kunder. Det kan dock ses som en begränsning att endast rikta in 

sig på en bransch då digitalt arbetssätt förekommer inom en mängd andra områden också. 

Studien bestod dessutom av deltagare från en och samma organisation, dvs en av Sveriges 

fyra storbanker, vilket gör resultatet mindre generaliserbart till hela populationen. Valet av 

enkät som datainsamlingsmetod hade fördelen att det var enkelt att nå ut till ett större urval 

samt att den kunde skickas ut digitalt och behandlas digitalt. Metoden har dock sina 

begränsningar då en enkätstudie endast ger en överskådlig bild av deltagarnas upplevelser.  

 

Mätinstumentet DSCQ (Demand Control Swedish Questionnarie), vars syfte är att behandla 

frågor kring upplevelser av krav, kontroll och socialt stöd, ansågs som rimlig att använda sig 

utav för reda ut orsakerna till eventuella arbetsmiljöproblem kopplade till upplevd stress. 

Styrkan med mätinstrumentet är att det är väl beprövat och har använts i en mängd tidigare 

studier utförda i Skandinavien (Sanne et al., 2005). En annan fördel är att frågeformuläret 

endast består av 17 frågor, vilket kräver liten tidsåtgång. Detta kan även ses som en nackdel 

då fler frågor som berör variablerna krav, kontroll och socialt stöd eventuellt skulle ge en 

djupare förståelse.  

 

Den statistiska analyser som genomfördes var en Pearson korrelationsanalys samt tre olika 

multipla standard regressionsanalyser. Detta var rimligt för att undersöka hur samvariationen 

mellan de olika variablerna såg ut samt för att undersöka hur variation i upplevd nivå av krav, 

kontroll och socialt stöd kunde förklaras av variationen i nivån av digitalt arbete, digital 

kommunikation med chef, digital kommunikation med kunder, digital kommunikation med 

kollegor, kön, ålder samt tidigare utbrändhet. 
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Det existerar tidigare forskning där krav-, kontroll- och stödmodellen används för att 

undersöka och förklara arbetsmiljörelaterade ohälsoproblem. Denna studie bidrar med att 

fördjupa kunskapen kring hur det kan se ut på en arbetsplats i bankbranschen när det kommer 

till upplevt digitalt arbetssätt och dess inverkan på upplevd nivå av krav, kontroll och socialt 

stöd. Det är av stor vikt att problem kopplade till den digitala arbetsmiljön fortsätter att 

studeras och förstås för att kunna åtgärdas och förebyggas. Denna studie har bidragit till att 

öka förståelsen kring detta.  

 

Förslag till framtida forskning är att enkätstudien utförs fördelat på fler olika branscher, 

istället för att fokusera på en enda. Genom att också inkludera olika typer av organisationer 

skapas en bättre bild av hur resultaten varierar vid olika typer av arbetsplatser. Ett annat 

förslag till vidare forskning i ämnet är att använda intervju som datainsamlingsmetod då det 

kan bidra till mer djupgående resonemang och förståelse för deltagarnas upplevelser. Vid 

vidare forskning med denna studie som grund hade en multipel hierarkisk regressionsanalys 

varit intressant att utföra eftersom det då vore möjligt att först testa kontrollvariablerna för att 

i nästa steg testa de övriga oberoende variablerna. På så sätt tillåts man att specificera 

ordningen i vilken variablerna matas in i förfarandet.  
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Bilaga 1 

Följebrev 

 

Hej! 

 

Jag studerar Psykologi vid Mittuniversitetet och skriver nu mitt examensarbete med syftet att 

undersöka hur nivån av digitalt arbetssätt påverkar arbetsmiljön och nivån av upplevd stress 

utifrån krav-kontroll- och stödmodellen. Som en del i detta examensarbete genomför jag en 

enkätundersökning för att undersöka hur du upplever din arbetsmiljö. Genom att besvara 

enkäten bidrar du till min forskning och ökar förutsättningarna för ett gott och generaliserbart 

resultat. Enkäten består av 31 frågor och tar ca 5 minuter att besvara. 

 

Enkäten besvaras helt anonymt och uppgifterna behandlas konfidentiellt. Enkäterna kommer att 

databearbetas och enskilda svar kommer inte gå att utläsas ur det sammanställda resultatet. Att 

delta är frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Det är endast jag som 

författare samt min handledare som kommer tar del av enkäterna som efter studien kommer 

destrueras. 

 

Vid eventuella frågor och oklarheter, kontakta mig gärna via telefon eller mail. 

 

Tack på förhand för din medverkan! 

 

Med vänlig hälsning, 

Viktoria Ström 

 

Tel: 0768398187 

Mail: vist1801@stud.miun.se 
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Bilaga 2 

Enkät 
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Bilaga 3 
 
Kodbok för enkat.sav 
 
Fullständig variabel SPSS variabel Kodning 
 
Identifieringsnummer id deltagarens identifieringsnummer 
 
Ålder ålder i år 
 
Kön kön 1 = kvinna; 2 = man  
 
Civilstånd civilstånd 1 = gift; 2 = samboende; 3 =  

ensamstående/singel (aldrig varit gift);  
4 = skild/separerad; 5 = änka/änkling;  
6 = annat 

 
Barn under 10 år barn 0 = inga; 1 = ett; 2 = två; 3 = tre;  

4 = fler än tre  
 
Arbete i procent procentarb Procent arbete av en heltid  
 
Antal år på arbetsplatsen arbetadeår 1 = 0-3 år; 2 = 3-6 år; 3 = 6-9 år; 4 =  

9-12 år; 5 = över 12 år 
 
Typ av tjänst typtjänst 1 = tillsvidareanställning (fast tjänst); 2 =  

tidsbegränsad anställning (vikariat eller 
allmän visstidsanställning); 3 = 
timanställd; 4 = annat 

 
Högsta avslutade utbildning utb 1 = grundskola eller motsvarande  

obligatorisk skola; 2 = examen från 
gymnasium, folkhögskola eller  
motsvarande; 3 = universitet- eller 
högskoleutbildning kortare än 3 år; 
4 = universitet- eller högskoleutbildning 
3 år eller längre 

 
Tidigare varit utbränd utbränd 1 = ja; 2  = nej 
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Antal månader av utbrändhet tidutbränd 0 = aldrig varit utbränd; 1 = mindre än en  

månad; 2 = 1-3 månader; 3 = 3-6 
månader; 4 = 6-12 månader; 5 = mer än 
12 månader 
 

Andel digitalt arbete digarb 1 = 0-20%; 2 = 20-40%; 3 = 40 - 60%; 4  
= 60-80%; 5 = 80-100% 

 
Andel dig kommunikation 
med chef digchef 1 = 0-20%; 2 = 20-40%; 3 = 40 - 60%; 4  

= 60-80%; 5 = 80-100% 
 
Andel dig kommunikation  
med kund digkund 1 = 0-20%; 2 = 20-40%; 3 = 40 - 60%; 4  

= 60-80%; 5 = 80-100% 
 
Andel dig kommunikation 
med kollegor digkolleg 1 = 0-20%; 2 = 20-40%; 3 = 40 - 60%; 4  

= 60-80%; 5 = 80-100% 
 
Krav - arbeta mycket fort kravfort 1 = nej, så gott som aldrig; 2 = nej,  

sällan; 3 = ja, ibland; 4 = ja, ofta  
 
Krav - arbeta mycket hårt kravhårt 1 = nej, så gott som aldrig; 2 = nej,  

sällan; 3 = ja, ibland; 4 = ja, ofta  
 

Krav - för stor arbetsinsats kravinsats 1 = nej, så gott som aldrig; 2 = nej,  
sällan; 3 = ja, ibland; 4 = ja, ofta  
 

Krav - tillräckligt med tid kravtid 1 = ja, ofta; 2 = ja, ibland; 3 = nej, sällan; 
4 = nej, så gott som aldrig 

 
Krav - motstridiga krav kravmotstr 1 = nej, så gott som aldrig; 2 = nej,  

sällan; 3 = ja, ibland; 4 = ja, ofta  
 

Kontroll - lära nya saker kontrollny 1 = nej, så gott som aldrig; 2 = nej,  
sällan; 3 = ja, ibland; 4 = ja, ofta  
 

Kontroll - påhittighet kontrollpåhit 1 = nej, så gott som aldrig; 2 = nej,  
sällan; 3 = ja, ibland; 4 = ja, ofta  
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Kontroll - skicklighet kontrollskickl 1 = nej, så gott som aldrig; 2 = nej,  

sällan; 3 = ja, ibland; 4 = ja, ofta  
 
Kontroll -  
samma arbetsuppgifter 
om och om igen kontrollsam 1 = ja, ofta; 2 = ja, ibland; 3 = nej, sällan; 

4 = nej, så gott som aldrig 
 
Kontroll - hur arbetet utförs kontrollhur 1 = nej, så gott som aldrig; 2 = nej,  

sällan; 3 = ja, ibland; 4 = ja, ofta  
 

Kontroll - vad som utförs kontrollvad 1 = nej, så gott som aldrig; 2 = nej,  
sällan; 3 = ja, ibland; 4 = ja, ofta  

 
Socialt stöd -  
lugn och behaglig stämning socstämn 1 = nej, så gott som aldrig; 2 = nej,  

sällan; 3 = ja, ibland; 4 = ja, ofta  
 
Socialt stöd -  
god sammanhållning socsam 1 = nej, så gott som aldrig; 2 = nej,  

sällan; 3 = ja, ibland; 4 = ja, ofta  
 

Socialt stöd - 
arbetskamrater ställer upp sockamr 1 = nej, så gott som aldrig; 2 = nej,  

sällan; 3 = ja, ibland; 4 = ja, ofta  
 
Socialt stöd - 
förståelse för en dålig dag socförstå 1 = nej, så gott som aldrig; 2 = nej,  

sällan; 3 = ja, ibland; 4 = ja, ofta  
 

Socialt stöd - 
från överordnade socchef 1 = nej, så gott som aldrig; 2 = nej,  

sällan; 3 = ja, ibland; 4 = ja, ofta  
 

Socialt stöd - 
från arbetskamrater sockolleg 1 = nej, så gott som aldrig; 2 = nej,  

sällan; 3 = ja, ibland; 4 = ja, ofta  
 

Total digitalt arbetssätt totdig addera digarb, digchef, digkund, 
digkolleg 
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Total krav totkrav addera kravfort, kravhårt, kravinsats,  

kravtid, kravmotstr 

 

Total kontroll totkontroll addera kontrollny, kontrollpåhit,  

kontrollskickl, kontrollsam, kontrollhur, 

kontrollvad 

 

Total socialt stöd totsoc addera socstämn, socsam, sockamr,  

socförstå, socchef, sockolleg 
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