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Abstract 

Syftet med denna studie var att undersöka huruvida arbetsrelaterad stress samt 

copingstrategier skiljer sig åt med avseende på individuella faktorer som kön, ålder och 

arbetslivserfarenhet bland yrkesverksamma konsulter. Totalt bestod urvalet för studien av 

110 undersökningsdeltagare (41 kvinnor och 69 män), vilka valdes ut med hjälp av 

bekvämlighetsurval. I utförandet av studien tillämpades en kvantitativ forskningsmetodik där 

en webbaserad enkätundersökning genomfördes. Vid insamlingen av data användes 

Copenhagen Psychosocial Questionnaire II (COPSOQ II) (Pejtersen, Kristensen, Borg & 

Bjorners, 2010) och Brief COPE scale (Muhonen & Torkelson, 2005). Insamlad data 

analyserades med hjälp av separata Independent Samples t-test. Resultaten visade att 

upplevelse av arbetsrelaterad stress signifikant skiljde sig åt med avseende på ålder. 

Konsulter äldre än 30 år upplevde mer arbetsrelaterad stress samt högre grad av kontroll i sitt 

arbete än yngre konsulter. Resultaten visade även att användning av copingstrategier skiljde 

sig åt med avseende på ålder, kön och arbetslivserfarenhet, då konsulter som var 30 år och 

yngre i större utsträckning använde sig av problemfokuserade, emotionsfokuserade samt 

dysfunktionella copingstrategier. Kvinnor använde sig i större utsträckning än män av både 

problemfokuserade och dysfunktionella copingstrategier. Konsulter med 3 år 

arbetslivserfarenhet eller mindre använde sig mer av problemfokuserade copingstrategier. 

Föreliggande studie visar därmed på en del avvikande resultat i förhållande till tidigare 

forskning inom området för arbetsrelaterad stress och copingstrategier.  

Nyckelord: psykosocial arbetsmiljö, arbetsrelaterad stress, copingstrategier, konsult,  

ålder, kön, arbetslivserfarenhet, krav, kontroll, socialt stöd 
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Inledning 

Samhället idag kan beskrivas som den fjärde industriella revolutionen. En tid som 

karaktäriseras av digitalisering och utmaningar för individer att förstå och vara en del av den 

teknologiska utvecklingen (Schwab, 2016). Arbeten har enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift 

Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön – viktiga pusselbitar i en god arbetsmiljö (AFS 

2015:4) blivit mindre fysiskt ansträngande men desto mer psykiskt påfrestande. I takt med att 

omvärlden förändras, ökar konkurrensen på arbetsmarknaden och även krav på medarbetaren 

och dennes förmåga att vara flexibel och anpassa sig. I Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 

2015:4) poängteras även vikten av att upprätta en god psykosocial arbetsmiljö för att 

förebygga ohälsa och främja välmående. Något som tjänar både arbetsgivare och 

arbetstagare, dels ur ett folkhälsoperspektiv genom att främja individers varaktiga hälsa och 

deras möjligheter att leva ett gott liv, men även för välfärden och ekonomin. Det är även väl 

belagt att brister i den psykosociala arbetsmiljön kan leda till arbetsrelaterad stress i olika 

former (AFS 2015:4). Med andra ord kan arbetsrelaterad stress ses som en individs reaktion 

på den psykosociala arbetsmiljön (Jamal, 1984). I det långa loppet riskerar individer som 

under längre tid utsätts för arbetsrelaterad stress, att bli utbrända (Maslach, Schaufeli & 

Leiter, 2001). Faktum är att ett av dagens mest omdiskuterade samhällsproblem gällande 

psykisk hälsa, handlar om just utbrändhet (Heinemann & Heinemann, 2017). Ett 

stressrelaterat tillstånd, som enligt Försäkringskassans rapport Psykiatriska diagnoser - Korta 

analyser (2017) visat sig kunna resultera i mycket långa sjukskrivningar. Detta har i sin tur 

gett upphov till forskning kring stresshantering och tekniker för hur individer hanterar och 

bearbetar stressande situationer. Forskning har belyst hur individers hantering av stressade 

situationer kan vara av större vikt än situationen i sig samt bidra med positiva samt negativa 

konsekvenser för välmående och hälsa (Artiga & Betoret, 2010; Shin, et al., 2014). Det är 

därför inte bara relevant att undersöka stressrelaterade situationer, utan även hur individer 
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hanterar dem för att öka förståelsen för huruvida upplevelsen av den psykosociala 

arbetsmiljön beror på organisatoriska omständigheter eller individers 

stresshanteringsförmåga. På så sätt kan arbetsgivare ta ställning till hur de ska gå tillväga för 

att verka för en god psykosocial arbetsmiljö och förebygga arbetsrelaterad stress. I synnerhet 

inom yrkeskategorier där verksamheten innebär en inkonsekvent arbetsmiljö och föränderliga 

arbetsförhållanden som kan ge upphov till stress. Konsultbranschen är ett exempel som 

omfattas av denna typ av arbetsmiljö. En anställning som konsult innebär en trepartsrelation 

mellan bemanningsföretaget, konsulten och kundföretaget. Konsulten är anställd på 

konsultbolaget men arbetar åt andra företags räkning. Konsulten har därmed både krav från 

arbetsgivaren att leverera det som utlovats till uppdragsgivaren, men också från 

uppdragsgivaren som i sin tur är kund med förväntningar och krav i samband med inhyrning 

av arbetskraft. En konsults upplevelse av de krav som ställs i samband med arbetet eller 

möjligheten till socialt stöd på arbetsplatsen, kan därför skilja sig från medarbetare med 

traditionell tvåpartsrelation mellan arbetstagare och arbetsgivare. Vidare kan uppdragslängd, 

tidpunkter samt arbetsuppgifter variera och det går därmed att påstå att hela 

arbetsmiljöbegreppet för konsulter är komplext. Konsulter har även visat sig löpa större risk 

att utsättas för psykosocial ohälsa än andra yrkeskategorier (Wagenaar et al., 2012). 

Förklaringen var att konsultyrket jämförelsevis innebar mindre grad av beslutsmöjligheter, 

egenkontroll, stöd från omgivning samt inflytande vid arbetsutformning och antingen en hög 

arbetsbelastning eller ostimulerande arbetsuppgifter. I samband med främjandet av den 

arbetsrelaterade hälsan för yrkesverksamma i konsulter, bör man därför se till den 

psykosociala arbetsmiljön samt hur den påverkar individen. 

Bakgrund 

I detta avsnitt redogörs den teoretiska bakgrund som denna studie är baserad på.  

Inledningsvis förklaras det övergripande begreppet arbetsrelaterad stress, vilket sedan följs av 
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en presentation av individens hantering av stress i form av copingstrategier. Det bör dock 

uppmärksammas att en del av inkluderade referenser är äldre. Då dessa referenser fortfarande 

är framstående i aktuell forskning, ansågs de vara relevanta även för denna studie. 

Arbetsrelaterad stress 

 Stress generellt har beskrivits som störningar i samspelet mellan individ och miljö där 

fysiologiska samt psykologiska reaktioner framkallas genom att individen utsätts för interna 

och/eller externa krav som överstiger hans eller hennes förmåga att hantera dessa (Lazarus, 

1981). Enligt Folkman och Lazarus (1985) kan stress förklaras genom en individs primära 

och sekundära bedömningar av situationer, det vill säga hur olika stressorer uppfattas. Vid en 

första primär bedömning utvärderar individen huruvida situationen är relevant för individens 

välmående, det vill säga om den har positiva följder, är utmanande eller utgör ett hot. Efter 

detta följer en sekundär bedömning då individen utvärderar vilka resurser som finns 

tillgängliga för att hantera situationen. Beroende hur dessa bedömningsprocesser ter sig, kan 

det uppstå negativ eller positiv stress. Om individen har resurser tillgängliga för att hantera 

situationen ökar möjligheten att reducera stressupplevelsen samt öka känslan av kontroll 

(Artiga & Betoret, 2010). Om individen inte upplever sig ha nödvändiga resurser tillgängliga 

ökar istället stressupplevelsen. 

 Arbetsrelaterad stress har i den vetenskapliga litteraturen beskrivits som ett 

mångfacetterat begrepp och har därför hanterats på flertalet sätt. Generellt har forskningen 

kring arbetsrelaterad stress uppstått som ett gensvar på de oönskade effekter som 

arbetsrelaterad stress kan ha på individen, då det visat sig orsaka negativa konsekvenser i 

både fysisk och psykisk hälsa (Cobb, 1976). Teman som har kunnat utläsas för den 

arbetsrelaterade stressforskningen var att man tidigare behandlade arbetsrelaterad stress som 

en prediktor för medarbetarens arbetsprestation och arbetstillfredsställelse (Anderson, 1976; 

Cohen, 1980; Gupta & Beehr, 1979). Vissa forskare menade att arbetsrelaterad stress uppstår 
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när en individs kapacitet inte stämmer överens med den rådande arbetsmiljön, vilket för 

individen kan innebära ouppnåeliga krav eller att individen inte har försetts med rätt 

förutsättningar att kunna hantera en viss arbetssituation (Cohen, 1980; Gupta & Beehr, 1979). 

Samtidigt menade Anderson (1976) att arbetsrelaterad stress även kan innebära ökade 

arbetsprestationer hos medarbetare, beroende på i vilken utsträckning individen utsätts för 

stress i arbetet. En låg stressnivå kan leda till passivitet, vilket i sin tur leder till lägre 

arbetsprestationer. För mycket stress kan dock leda till lägre arbetsprestationer då Anderson 

(1976) menar att individen istället prioriterar att hantera stressupplevelsen före sitt arbete. 

Måttlig stress har däremot visat sig vara optimalt för både individers arbetsprestation samt 

arbetsrelaterade hälsa. Vidare har gemensamma nämnare inom forskningsområdet kunnat 

identifieras, nämligen faktorer som alla ingår Karaseks teori om krav och kontroll samt 

Johnson och Halls forskning om betydelsen av socialt stöd på arbetsplatsen. Dessa är alla 

faktorer som genomgående visat sig vara betydande för den psykosociala arbetsmiljön och 

utgör därmed utgångspunkten för en stor del av forskningen kring arbetsrelaterad stress 

(Bowen, Edwards, Lingard, & Cattell, 2014; Grönlund, 2007; Hammer et al., 2004; 

Marinaccio et al., 2013; Muhonen & Torkelson, 2003). 

 Krav-, kontroll- och stödmodellen. En modell som fått stort gehör inom forskningen 

av arbetsrelaterad stress och psykosocial arbetsmiljö är Johnsson och Halls vidareutveckling 

av Karasek och Theorells (1990) krav-, kontroll- och stödmodell (Johnson & Hall, 1988) (se 

figur 1). Det är en teoretiska modell som behandlar kvalifikationsnivå, inflytande i beslut som 

avser arbetet samt belastning och stress i arbetet. Teorin tar sin utgångspunkt i att arbeten, 

med hjälp av modellen, kunna urskilja fyra extrema arbetssituationer: aktiva arbeten, passiva 

arbeten, arbeten med låg stress och arbeten med hög stress. Vilken extremsituation som 

uppstår beror i sin tur på kombinationen av höga respektive låga krav samt hög respektive låg 

kontroll. Modellen syftar således till att skildra balansen mellan kraven i arbetet och 
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arbetstagarnas kontroll över situationen, och på så sätt identifiera vilka arbetstagare som 

befinner sig i riskzonen för psykisk belastning och ohälsa i form av arbetsrelaterad stress 

(Karasek, 1979). Kravdimensionen beskrivs av Karasek och Theorell (1990) som de psykiska 

och fysiska belastningarna en individ utsätts för i sitt arbete. Belastningen blir för stor när 

arbetsgivarens krav är utom räckhåll för medarbetaren, vilket innebär att individen i fråga 

förlorar kontroll över situationen. Kraven i sin tur kan kategoriseras som kvantitativa och 

kvalitativa krav, där det förstnämnda avser volym, tempo och hur hårt en individ förväntas 

arbeta. Kvalitativa krav å andra sidan inbegriper arbetsuppgiftens svårighetsgrad. 

Kontrolldimensionen demonstrerar en individs handlingsutrymme och i vilken utsträckning 

individen själv kan fatta beslut i sitt arbete. Även denna dimension kan indelas i två 

kategorier: påverkansmöjligheter och kunskapskontroll. Påverkansmöjligheter syftar till den 

grad en individ faktiskt kan påverka och styra sina egna arbetsuppgifter medan 

kunskapskontroll ser till individens utvecklingsmöjligheter med avseende på kunskap och 

kompetens (Karasek & Theorell, 1990). Med hänsyn till definitionen av psykosocial 

arbetsmiljö, vilken rymmer den ömsesidiga interaktionen mellan psykiska och sociala 

faktorer, visade Johnson och Halls (1988) att dimensionerna krav och kontroll borde 

kombineras med socialt stöd. Därmed inbegriper modellen ytterligare en dimension, som 

syftar till allt stöd i form av social interaktion med kollegor och överordnade. Likt Karasek 

och Theorells (1990) två dimensioner, följer stöddimensionen samma mönster och kan delas 

in i två kategorier. Det stöd en individ får från sina kollegor utgör kategorin för det 

emotionella stödet, och beskriver hur den arbetsrelaterade stressnivån hos en individ kan 

påverkas i samband med hur denne känner sig omtyckt och har förtroende för andra 

medarbetare. Stödet i form av samarbete medarbetare och chefer emellan utgör å andra sidan 

kategorin för det instrumentella stödet, och avser i vilken utsträckning individen upplever 

viljan att hjälpa och avlasta varandra i olika arbetssituationer (Johnson & Hall, 1988). Syftet 
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med krav-, kontroll- och stödmodellen, är alltså att analysera orsakerna den psykosociala 

arbetsmiljön, men kan också ge ett mått på individers upplevelse av arbetsrelaterad stress. 

 

 

Figur 1. Johnsson och Halls vidareutveckling av Karasek och Theorells krav-, kontroll- och 

stödmodell (Johnson & Hall, 1988). 

Copingstrategier 

 Coping är ett begrepp från den engelskspråkiga stressforskningslitteraturen, som kan 

översättas till svenskans “stresshantering”. Det har beskrivits som de kognitiva och 

beteendemässiga ansträngningar som en individ använder för att bemästra interna samt 

externa krav som kan uppstå vid situationer som individen bedömer påfrestande eller som 

överstiger individens resurser (Folkman & Lazarus, 1980). Om hanteringen av stress inte 

verkar på ett effektivt sätt blir stressen större och kan orsaka negativa emotioner som får 

konsekvenser för individers välmående. Detta gör det svårt att hantera begreppet coping utan 

att tangera stressbegreppet och tvärt om (Folkman & Lazarus, 1980; 1985).  
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 Coping kan ta olika uttryck då det finns många sätt att hantera stress. Folkman och 

Lazarus (1980) delade in olika typer av stresshantering utefter funktion i kategorierna 

emotionsfokuserad och problemfokuserad coping. Carver, Scheier och Weintraub (1989) har 

även kunnat urskilja en tredje kategori för copingstrategier som är utan funktion, vilken 

benämns som dysfunktionell coping. Dessa grupperingar kan skilja sig åt inom 

forskningsvärlden, men denna kategorisering tycks dock vara den mest vedertagna för att 

angripa begreppet coping. Emotionsfokuserad coping refererar till att bemästra eller reducera 

emotionella reaktioner som en stressande situation associeras med eller ger upphov till. Att 

söka emotionellt socialt stöd hos andra, göra positiva omtolkningar av situationen samt vända 

sig till religion är exempel på denna typ av coping. Det kan även innebära att vända sig till 

religion eller föra en positiv inre dialog för att minska negativa emotioner. Vid användning av 

emotionsfokuserad coping sker endast en omtolkning av situationen utan att själva problemet 

i sig hanteras. Detta i kontrast till problemfokuserad coping då individen istället försöker 

hantera en situation genom att aktivt ta itu med källan till stress. Exempel på denna typ av 

copingstrategi kan vara att söka instrumentellt socialt stöd från sin omgivning för att få 

konkret hjälp med problem och vad som behöver göras för att åtgärda stressen. På så vis, kan 

individen sedan förändra antingen situationen eller/och sitt eget beteende och reducera stress. 

I den tredje kategorin dysfunktionella copingstrategier, inkluderas strategier som helt och 

hållet ignorerar källan till stress och de obehagliga emotioner som uppstår med den. 

Självdistraktion, missbruk eller förnekelse är några exempel på sådana strategier. De kan ses 

som kortsiktiga lösningar då stressupplevelse tillfälligt dämpas, men källan till stress består 

(Carver, 1997; Carver et al., 1989; Folkman & Lazarus, 1980). På samma sätt som individer 

skiljer sig åt, skiljer sig även deras användning av copingstrategier åt. Individers tolkningar 

av olika situationer påverkas av bland annat tidigare erfarenheter, personliga egenskaper, 

individuella mål samt kontext (Aldwin & Park, 2004; Connor-Smith & Flachsbart, 2007; 
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Coyne, Aldwin & Lazarus, 1981; Folkman & Lazarus, 1980; 1984; Skinner & Zimmer-

Gembeck, 2009). Detta bidrar till en komplexitet kring just copingbegreppet där forskningen 

tagit olika utgångspunkter för att angripa dessa faktorers olika betydelser för coping. Carver 

et al., (1989) menade att copingstrategier är hyfsat stabila över tid då de anses vara knutna till 

just personliga egenskaper och därför inte påverkas i någon större utsträckning av tid och 

omständigheter. Folkman och Lazarus (1980) argumenterade istället för att coping bör ses 

som en kontinuerlig föränderlig process som påverkas av kontext och erfarenheter. 

Resonemanget syftar alltså till att individer i efterhand utvärderar situationer och förvärvar 

kunskap som de sedan kan nyttja i framtida liknande situationer för att agera på ett mer 

effektivt sätt med intentionen att reducera obehagliga emotioner. Det ena perspektivet tycks 

dock inte utesluta det andra, då vissa personliga faktorer kan bidra till att individer är mer 

benägna att använda en typ av copingstrategier, men det påstås fortfarande finnas möjlighet 

att träna upp sin stresshanteringsförmåga (Carver et al., 1989; Folkman, 1980). Däremot 

visade en studie av Coyne et al., (1981) som studerade kontext, demografi samt 

copingstrategier, att kontext var den mest betydelsefulla faktorn vid copingbeteende. Studien 

visade att i situationer där individer bedömde att något konstruktivt kunde göras för att 

hantera en situation, tenderade de att använda sig av problemfokuserad coping. Medan i 

situationer där individer inte upplevde sig kunna förändra omständigheterna, utan snarare var 

tvungen att acceptera dem, använde de sig av mer emotionsfokuserad coping. Individuella 

skillnader samt miljöns påverkan kan därmed anses samspela vid stresshantering.  

Copingstrategier i relation till arbetsrelaterad stress 

 Hur individer hanterar situationer som bedöms överskrida egen förmåga att hantera 

den, är något som forskare intresserat sig alltmer för (Aldwin & Park, 2004). Detta står i 

kontrast till att fokusera på att undersöka situationen och hur den ser ut. Copingstrategier har 

visat sig fungera som en moderator för huruvida arbetsrelaterad stress får positiva eller 
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negativa konsekvenser samt hur skadlig den kan bli är individen (Aldwin & Park, 2004; 

Aldwin & Revenson, 1987; Coyne et al., 1981; Folkman & Lazarus, 1985; Hu & Cheng, 

2010; Shin et al., 2014). En del studier som berör stress och stresshantering är eniga om att 

stress och coping kan ses som en dynamisk process som formas av det förhållande som 

uppstår mellan individ och miljö när situationen bedöms som hotande (Folkman & Lazarus, 

1980; 1984). Ett annat förhållningssätt utgörs av att coping i hög grad istället baseras på 

personlighet samt individuella skillnader och kan därför anses vara stabila över tid och 

kontext (Carver et al., 1989).  

 Forskning har även diskuterat huruvida vissa copingstrategier kan anses vara mer 

effektiva än andra. Aldwin och Park (2004) argumenterar för att det inte finns någon “magisk 

universell strategi” som alltid bör appliceras för att förebygga välmående, då de anser att 

kontext är av stor vikt. En kombination av olika copingstrategier är även vanligt 

förekommande. Avgörande för stressupplevelse har istället till stor del påståtts bero på 

individens skicklighet att bedöma vilken strategi som är bäst lämpad för rådande situation 

(Aldwin & Park 2004; Connor-Smith & Flachsbart, 2007). Medan problemfokuserad coping 

kan vara ett effektivt verktyg när individen anses kunna påverka omständigheterna, kan 

istället emotionsfokuserad coping vara effektiv i situationer då individen inte på något sätt 

kan förändra omständigheterna. Exempelvis vid omvälvande livshändelser såsom förlust av 

närstående (Aldwin & Park, 2004). Studier har dock övervägande belyst hur 

emotionsfokuserad coping har haft ett signifikant positivt samband med upplevd stress, 

utmattning samt ångest och depression (Nelson & Smith, 2016; Shin et al., 2014). Detta 

samtidigt som problemfokuserad copingstrategi visat sig kunnat reducera stress och risk för 

utbrändhet samt öka prestation (Anderson, 2000; Jenaro, Flores & Arias, 2007; Shin et al., 

2014). Förklaring till det sistnämnda kan enligt Artiga och Betoret (2010) vara att 

problemfokuserad copingstrategi kan skapa en känsla av kontroll och behärskande. Deras 
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studie visade även på att användning av denna typ av strategier kan bidra till upplevelse av 

bemästrande samt ökad självförmåga. 

Effekter av kön, ålder och arbetslivserfarenhet 

 Forskning har visat tvetydiga resultat när det kommer för huruvida män och kvinnor 

upplever arbetsrelaterad stress. En studie av Ogiwara, Tsuda, Akiyama och Sakai (2008) 

visade att höga krav i samband med låg kontroll och avsaknaden av stöd legat till grund för 

stressupplevelse hos både män och kvinnor. Å andra sidan påvisade Muhonen och Torkelson 

(2003), som syftade till att undersöka interaktionseffekter mellan dimensionerna krav, 

kontroll och stöd, att krav var det som bäst kunde predicera kvinnors arbetsrelaterade hälsa. 

För män däremot visade resultatet att både krav och avsaknaden av socialt stöd var det som 

visade sig bäst predicera mäns arbetsrelaterade hälsa. I Marinaccios et al., (2013) studie om 

vikten av sociodemografiska samt yrkesrelaterade faktorer i bedömningen av risken för 

arbetsrelaterad stress, rapporterades bland annat att kvinnor upplevde lägre nivåer av kontroll 

samt stöd från kollegor jämfört med män, vilket antydde att kvinnor var mer mottagliga för 

arbetsrelaterad stress. Grönlund (2007) argumenterade i sin studie, för att könsfördelningen 

av det obetalda arbetet kunde vara det som komplicerade den arbetsrelaterade hälsan för 

kvinnor. I samband med att kvinnor rapporterade högre nivåer av stress (än män med lika 

många arbetstimmar) redogjordes nämligen också det faktum att kvinnor fortfarande bar 

huvudansvaret för barnomsorg och hushållsarbete (Grönlund, 2007). Detta i sin tur, har lett 

till att kvinnor oftare upplevt “work-family conflicts” (konflikter mellan arbete och familj), 

vilket syftar till att krav och kontroll inte bara återfanns i arbetet utan även i privatlivet. Den 

ökade stressnivån bland kvinnor, skulle således kunna vara ett resultat av stress i arbetet i 

kombination med stress i privatlivet (Grönlund, 2007; Kohler, Munz & Grawitch, 2006). 

 När det kommer till copingstrategier har det även där spekulerats kring hur social 

kontext och könsroller kan påverka vilket copingmönster individer har. Yeh, Huang, Chou 
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och Wan (2009) argumenterade för att individers utveckling av copingstrategier påverkas av 

social kontext och vad som anses tillhöra kvinnligt och manligt beteende. En meta-analys av 

Tamres, Janicki och Helgeson (2002) visade på att män och kvinnor hade olika mönster för 

stresshantering, men att kvinnor överlag använde coping i större grad än män för att reducera 

negativa känslor. Många studier har även visat på att kvinnor är mer benägna att använda sig 

av emotionsfokuserade copingstrategier, såsom söka stöd hos andra samt att uttrycka sina 

känslor verbalt då detta i större utsträckning förväntades av dem, medan män har visat sig 

anta mer problemfokuserade strategier (Carver et al., 1989; Matud, 2004; Melendez, 

Mayordomo, Sancho & Tomas, 2012; Tamres et al., 2002; Yeh et al., 2009). En studie av 

Kohler, Munz och Grawitch (2006) påvisade även att kvinnor och män upplevde stressorer 

olika då kvinnor oftare rapporterade upplevelse av hög arbetsbörda samt reagerade starkare 

på organisatoriska förändringar, medan män inte hade samma uppfattning. Dock använde 

både män och kvinnor i denna studie problemfokuserade strategier i större utsträckning för att 

hantera organisationsförändringar jämfört med dysfunktionella strategier.  

 Forskning har även utförts i syfte att undersöka ålders samt arbetslivserfarenhets 

påverkan på medarbetarnas upplevelse av stress på arbetet. En studie av Hung (2011) visade 

att medarbetare med mindre arbetslivserfarenhet upplevde mer stress i sitt arbete jämfört med 

medarbetare som hade mer erfarenhet. Dessa befann sig även i åldrarna 30 år och yngre. 

Äldre medarbetare däremot, upplevde mindre arbetsrelaterad stress och hade samtidigt mer 

arbetslivserfarenhet. En källa till stress för de yngre medarbetarna förklarades med en 

starkare strävan att prestera, vilket resulterade i att yngre medarbetare investerade mycket tid 

i sitt arbete efter arbetstid med ambition att öka sina möjligheter till god prestation. Det 

faktum att äldre medarbetare rapporterade lägre stressnivå förklarades med att deras förmåga 

att hantera stress utvecklats med ålder samt ökad yrkeserfarenhet (Hung, 2011). Stor kunskap 

och expertis kring arbetssätt och arbetet överlag har verkat stressreducerande för äldre 
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individer då de själva upplevt sig besitta nödvändiga resurser för att hantera diverse problem 

som kan uppstå i arbetet. Dessa har även visat på låg nivå av stressupplevelse (Hertel, 

Rauschenbach, Thielgen & Krumm, 2015). Något som visat sig kunna skapa kontroll och 

ökad förståelse för hur olika situationer skall lösas när problem uppstår. Äldre individer i 

åldrarna 40-56 år har även i andra studier visat på mer användning av problemfokuserade 

copingstrategier, då de tenderat att aktivt ta itu med diverse problem som uppstått (De Minzi 

& Sacchi, 2005; Hung, 2011). Yngre individer i åldrarna mellan 20-24 har istället i större 

utsträckning visat på användning av dysfunktionella copingstrategier såsom önskvärt 

tänkande, ignorering av problem eller (Hertel et al., 2015; De Minzi & Sacchi, 2005). Något 

som De Minzi och Sacchi (2005) menade grundar sig i bristande interna resurser på grund av 

liten erfarenhet samt otillräcklig kunskap för hur diverse problem och stressorer kan hanteras 

för att effektivt reducera stress. Hertel et al., (2015) argumenterade med hänsyn till denna 

aspekt att yngre medarbetare på så sätt kan anses vara mer sårbara för arbetsförhållande som 

karaktäriseras av låg kontroll, då de har mindre effektiva copingstrategier i jämförelse med 

äldre individer som besitter mer kunskap samt mer utvecklade copingstrategier. 

Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka huruvida arbetsrelaterad stress samt 

copingstrategier skiljer sig åt med avseende på individuella faktorer som kön, ålder och 

arbetslivserfarenhet bland yrkesverksamma konsulter. Ändamålet med detta var att undersöka 

rådande arbetsförhållanden inom konsultbranschen, för att bidra med underlag i främjandet 

av en god psykosocial arbetsmiljö. Följande frågeställningar formulerades därmed: 

1.   Finns det skillnader i upplevd arbetsrelaterad stress med utgångspunkt från 

individuella faktorer som kön, ålder och arbetslivserfarenhet? 

2.   Finns det skillnader i copingstrategier med utgångspunkt från individuella faktorer 

som kön, ålder och arbetslivserfarenhet? 
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Metod 

Föreliggande studie är genomförd med hjälp av kvantitativ forskningsmetodik med ett 

deduktivt förhållningssätt. Enligt Bryman (2016) lämpar sig en kvantitativ metod bättre för 

studier som har för avsikt att undersöka en större grupp individer, vilket ansågs passa bäst för 

vederbörande studie som avsåg att undersöka en större grupp yrkesverksamma konsulter. 

Detta tillvägagångssätt  skapar även bättre förutsättningar för ett generaliserbart resultat 

(Bryman, 2016). Studiens syfte att åskådliggöra skillnader med avseende på olika variabler 

inom den aktuella yrkeskategorin i samband med strävan efter ett resultat som i så stor 

utsträckning som möjligt kan generaliseras, gav ytterligare skäl till det kvantitativa 

förhållningssättet. Studiens deduktiva ansats innebär en utgångspunkt i befintliga teorier och 

tidigare forskning, som i sin tur har utgjort grunden för studiens formulerade frågeställningar. 

På grundval av att snabbt, enkelt och kostnadsfritt nå ut till respondenter, administrerades 

enkäten i webbaserad form. Denna typ av admninistrering kan även i vissa fall underlätta och 

påskynda svarsprocessen (Bryman, 2016). 

Urval 

För denna studie valdes fem konsultföretag ut med hjälp av bekvämlighetsurval. 

Bryman (2016) menar att denna metod kan öka svarsfrekvens, vilket ansågs ytterst önskvärt i 

denna studie. Enkäten skickades ut till totalt N=167 konsulter varav 114 svarade vilket 

motsvarar en svarsfrekvens på 68 procent, som enligt Bryman (2016) anses vara acceptabelt. 

En bortfallsanalys utfördes och fyra enkätsvar exkluderades på grund av ofullständiga svar. 

Studien inkluderade slutligen N=110 respondenter varav 41 var kvinnor (37.3 %) och 69 var 

män (62.7 %) med ett åldersspann på 21 år till 57 år (M = 33; SD = 8.90). Respondenternas 

arbetslivserfarenhet inom konsultbranschen varierade mellan två veckor och 25 år (M = 6.58; 

SD = 7.12). För variablerna ålder och arbetslivserfarenhet skapades två grupper med hjälp av 

medianen där ålder (Mdn = 30) delades in i 30 år och yngre respektive yngre än 30 år samt 
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arbetslivserfarenhet (Mdn = 3) delades in i 3 år och mindre respektive mer än 3 år. Detaljerad 

information av respondenterna presenteras i tabell 1. 

Tabell 1 

Beskrivande statistik om individuella faktorerna (N=110) 

Variabler  N % 

Kön Män 69 63 

 Kvinnor 41 37 

Ålder 30 eller yngre 58 53 

 Äldre än 30 52 47 

Arbetslivserfarenhet (år) 3 eller mindre 57 52 

 Mer än 3 53 48 

Utbildning Grundskola 2 2 

 Gymnasium 14 13 

 Högskola 2 år 8 7 

 Högskola 3 år eller mer 80 73 

 Annan 6 5 

Anställning nuvarande arbetsplats (år) 2 eller mindre 66 60 

 Mer än 2  44 40 

Chefsposition Ja 24 22 

 Nej 86 78 

Anställningsform Tillsvidare 95 87 

 Visstid 7 6 

 Annan 8  7 
 

Val och konstruktion av instrument 

Enkäten som använts i denna studie består av totalt 60 frågor, indelade i 3 olika 

avsnitt (se bilaga 2). Första avsnittet utgörs av 7 bakgrundsfrågor som behandlar kön, ålder, 

utbildningsnivå, arbetslivserfarenhet inom konsultbranschen, anställnings på nuvarande 
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arbetsplats, om man har chefs/ledarskapsposition samt typ av anställningsform. Denna följs 

sedan av 25 utvalda frågor från den svenska versionen av Copenhagen Psychosocial 

Questionnaire II (COPSOQ II) som behandlar psykosocial arbetsmiljö och arbetsrelaterad 

stress (Pejtersen, Kristensen, Borg & Bjorners, 2010). Sista avsnittet består av 28 frågor från 

mätinstrumentet Brief COPE scale som mäter olika typer av copingstrategier (Carver, 1997).  

Copenhagen Psychological Questionnaire II är ett självskattningsinstrument, utvecklat 

av det danska nationella forskningscentret för arbetsmiljö, som avser att mäta och bedöma 

psykosocial arbetsmiljö (Pejtersen et al, 2010). COPSOQ II består av 8 dimensioner med 

totalt 89 påståenden, och är ett omfattande och generiskt instrument, med teoretisk förankring 

i empirisk forskning. Med hänsyn till studiens utgångspunkt i Karasek och Theorells (1990) 

ramverk för arbetsrelaterad stress, har de 3 dimensioner i COPSOQ II som bäst speglar krav-, 

kontroll- och stödmodellen använts. Dessa dimensioner i sin tur omfattas av krav i arbetet, 

arbetets organisering och innehåll samt samarbete och ledning, där summan av samtliga 

påståenden således utgör måttet för arbetsrelaterad stress. Respondenten skattar sina svar 

enligt en femgradig Likertskala. Ett exempel är “är ditt arbete känslomässigt krävande?”, där 

1 motsvarar “i mycket låg grad” och 5 motsvarar “i mycket hög grad”. Instrumentet omfattas 

också av påståenden som “har du tillräckligt med tid för att utföra dina arbetsuppgifter?” där 

1 istället motsvarar “aldrig/nästan aldrig” och 5 motsvarar “alltid”.  I denna studie användes 

en svensk version som översatts av Berthelsen, Westerlund och Søndegård Kristensen (2014). 

En språklig validering för denna version har påbörjats, men saknar i dagsläget konkreta 

värden. En rapport från Stressforskningsinstitutet redovisar däremot validiteten för COPSOQ 

II i form av begreppsmässig överensstämmelse med den reviderade svenska versionen och 

den engelska standardversionen (Berthelsen et al., 2014). Vidare, har Pejtersens et al., (2010) 

beprövat den inre reliabiliteten för originalversionen av COPSOQ II, där mätinstrumentets 

Cronbach’s alfa har fastställts. Baserat på denna, har medelvärden för Cronbachs alfa för 
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utvalda dimensioner med tillhörande påståenden beräknats (se tabell 2). För att försäkra 

mätinstrumentets interna reliabilitet i denna studie mättes först Cronbach’s alfa reliabilitet för 

varje enskild dimension och sedan den totala Cronbach’s alfa för samtliga dimensioner. 

Reliabilitetsanalyserna visade ett värde på Cronbach’s alfa som varierade mellan .72 och .87 

(se tabell 2). För samtliga dimensioner beräknades även Spearman-Brown split-half 

reliabilitet som visade en Cronbach’s alfa = .73.  

Tabell 2 

Cronbach’s alfa (α) för utvalda dimensioner i originalversionen av COPSOQ II samt för 

denna studie (N=110) 

 
Dimensioner 

(α) 
Originalversion 

(α) 
Denna studie 

Krav .84 .87 
Kontroll .75 .75 
Stöd .75 .75 

Samtliga dimensioner .78 .72 
 

Brief COPE scale är ett självskattningsinstrument utvecklat av Carver (1997). Det är 

en förkortad version av mätinstrumentet COPE Inventory som använts för att mäta individers 

olika typer av copingstrategier (Carver et al., 1989). Mätinstrumentet består totalt av 28 

påståenden indelade i 14 delskalor vilka mäter olika typer av copingstrategier. Dessa har 

sedan delats in i övergripande kategorier; emotionsfokuserade, problemfokuserade samt 

dysfunktionella copingstrategier. Mätinstrumentet innefattar påståenden angående hur 

respondenten hanterar problem som ger upphov till stress. Exempelvis: “jag anstränger mig 

för att göra något åt min situation” samt “jag får känslomässigt stöd från andra”. 

Respondenterna skattar sina svar enligt en fyrgradig Likertskala där 1 motsvarar “mycket 

sällan” och 4 motsvarar “mycket ofta”. Detta är ett väl använt mätinstrument för att 

undersöka individers coping då många andra mätinstrument för coping innehåller betydligt 
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större kvantitet av påståenden vilket gör dem mer tidskrävande, något som Carver (1997) 

poängterat som en kritisk faktor vid datainsamling då detta kan orsaka minskad 

svarsfrekvens. I denna studie användes en svensk version av Brief COPE scale med 

översättning av Muhonen och Torkelson (2005) som gjort korrigeringar i originalversionens 

delskalor för att anpassa mätinstrumentet efter den svenska kulturen. Den inre reliabiliteten 

för originalversion, svensk version samt denna studiens version har testats (se tabell 3). 

Spearman-Brown split-half reliabilitet för alla 28 påståenden visade en Cronbach’s alfa av 

värdet .88, vilket enligt Bryman (2016) anses vara fullt godtagbart. 

Tabell 3 

Cronbach’s alfa (α) reliabilitetskoefficient för Brief COPE scale (N=110) 

 
Dimensioner 

(α) 
Originalversion 

(α) 
Svensk version 

(α) 
Denna studie 

Problemfokuserad .68 .70  .80 
Emotionsfokuserad .69 .75 .65 
Dysfunktionell .66 .66 .71 

Samtliga dimensioner .67 .70 .81 
 

Administrering 

 Datainsamlingen gjordes med hjälp av en webbaserad enkätundersökning, som 

konstruerades i mjukvaruprogrammet esMaker, version 3.0. (Entergate, 2019). Efter att ha 

fått godkännande från HR-ansvariga samt avdelnings- och konsultchefer på deltagande 

företag, skickades enkäten ut för vidarebefordran till konsulterna (N = 167). Med enkäten 

följde en presentation av syftet med studien, instruktioner, information om samtycke samt 

författarnas kontaktuppgifter (se bilaga 1). En tidsfrist på 11 dagar ansågs vara tillräcklig för 

respondenternas deltagande i undersökningen. En vecka efter enkätens publicering 

kontrollerades den hittills insamlade datan, vilket visade att det första utskicket genererade 47 
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enkätsvar. För att öka svarsfrekvensen skickades därför en påminnelse ut, vilket gav önskad 

effekt och genererade slutligen sammantaget N = 114 enkätsvar.  

Validitet och reliabilitet 

Viktiga kriterier för bedömningen av samhällsvetenskapliga studier inbegriper 

upprätthållandet av validitet samt reliabilitet (Bryman, 2016). I strävan efter en hög validitet, 

har i denna studie därför säkerställts att insamlad data och de slutsatser som genererats från 

undersökningen hänger ihop. Med en redogörelse av teoretisk förankring och motivering för 

val av mätinstrument, kunde därför också kopplingen mellan måtten för valda begrepp och 

den innebörd begreppen ansetts spegla, demonstreras. I utförandet av en kvantitativ studie, 

blir reliabilitet också aktuellt, då den kvantitativt orienterade forskaren borde ha för avsikt att 

bekräfta om ett mått är stabilt eller inte. Här har den kvantitativa forskningen till och från 

bemötts av en del kritiska synpunkter, som dels handlar om att kopplingen mellan forskning 

och vardag försvåras om man förlitar sig på mätinstrument och mätprocedurer (Bryman, 

2016). Kritiken syftar till att ifrågasätt hur man faktiskt kan säkerställa att respondenterna 

besitter den kunskap som krävs för att besvara en viss fråga. Har individen i fråga 

överhuvudtaget en liknande uppfattning som forskaren, med avseende på väsentligheten 

gällande forskningsfrågan, i sin egen vardag? För att möta denna typ av kritik samt 

säkerställa en god reliabilitet i denna studie, har reliabilitetsbeprövade samt standardiserade 

mätinstrument använts. I valet av mätinstrument har även frågeformulär som omfattats av 

påståenden av sluten karaktär, prioriterats för att minimera risken för missförstånd samt 

underlätta svarsprocessen för respondenten. Med denna typ av frågor blir även 

jämförbarheten mellan respondenternas svar mer påtaglig och skapar bättre förutsättningar 

för att i större utsträckning undvika subjektiva bedömningar vid analys.  
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Etiska hänsynstaganden 

Enkätstudien genomfördes i enlighet med de etiska principer som Vetenskapsrådet 

(1990) utformat för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Principerna rör 

informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav samt nyttjandekrav. I enkäten som 

skickades ut presenterades syftet för studien samt deltagarvillkor. Deltagarna informerades 

om rätten att avbryta sitt deltagande i studien samt att deltagande var frivilligt. Det framgick 

även att samtycke fastställs genom att individen skickar in sina enkätsvar. På så sätt uppfyllde 

denna studie informationskrav samt samtyckeskrav. Deltagarna informerades även om att 

deras svar skulle behandlas konfidentiellt och att fullständig anonymitet erhölls då inga 

personuppgifter efterfrågades. Med detta uppfylldes även konfidentialitetskrav och 

nyttjandekrav.  

Statistisk analys 

Inför analysen importerades insamlad rådata från mjukvaruprogrammet esMaker 

version 3.0 till statistikprogrammet Statistical Package of Social Science (SPSS) version 25. 

En frekvensanalys utfördes för att identifiera eventuella saknade värden för att sedan utföra 

en bortfallsanalys. Därefter kontrollerades nödvändiga antaganden för samtliga variabler.  För 

att besvara frågeställningarna om det råder några skillnader i arbetsrelaterad stress samt 

copingstrategier med avseende på kön, ålder och arbetslivserfarenhet, utfördes separata 

Independent Samples t-test. Denna metod ansågs bäst lämpad, då den enligt Bryman och 

Cramer (2011) möjliggör att jämföra två separata gruppers medelvärde, vilket speglar 

studiens syfte att exempelvis undersöka skillnader mellan män och kvinnor, mellan två 

åldersgrupper samt skillnaden mellan de konsulter som har mer eller mindre 

arbetslivserfarenhet än 3 år (se tabell 1).  
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Resultat 

Med avseende på första frågeställningen, visade analysresultatet från Independent 

Samples t-test att det fanns en signifikant skillnad i arbetsrelaterad stress med avseende på 

ålder (t (108) = -2.00, p < .05). Konsulter i denna studie som var äldre än 30 år upplevde 

arbetsrelaterad stress i högre grad än de som är 30 år eller yngre. Analysresultat visade dock 

att denna skillnader endast handlar om dimensionen kontroll (t (108) = -2.25, p < .05) där 

konsulter äldre än 30 år visade på en högre grad av kontroll i arbetet än de som var yngre än 

30 år. Inga signifikanta skillnader mellan åldersgrupperna förekom med avseende på 

resterande dimensioner. Vidare visade analysresultat inga statiskt signifikanta skillnader när 

det gäller kön och arbetslivserfarenhet (se tabell 4).  
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Tabell 4 

Sammanfattande resultat från Independent Samples t-test för arbetsrelaterad stresspoäng 

(N=110) 

 Individuella 
faktorer N M SD df t p 

Ålder 

Krav 30 år och yngre 58 2.72 .61 108 -.58 .116 
 Äldre än 30 år 52 2.92 .74    
Kontroll 30 år och yngre 58 3.38 .62 108 -2.25 .027* 
 Äldre än 30 år 52 3.63 .55    
Socialt stöd 30 år och yngre 58 3.85 .65 108 -.31 .761 
 Äldre än 30 år 52 3.81 .70    

Samtliga 
dimensioner 

30 år och yngre 58 3.32 .35 108 -.2.00 .048* 

Äldre än 30 år 52 3.45 .37    

Kön 

Krav Man 69 2.79 .69 108 -.39 .696 
 Kvinna 41 2.85 .67    
Kontroll Man 69 3.53 .63 108 .91 .365 
 Kvinna 41 3.43 .53    
Socialt stöd Man 69 3.88 .61 108 .90 .371 
 Kvinna 41 3.76 .77    

Samtliga 
dimensioner 

Man 69 3.40 .40 108 .80 .427 
Kvinna 41 3.34 .31    

Arbetslivserfarenhet 

Krav 3 år och mindre 57 2.75 .55 108 -1.01 .315 
 Mer än 3 år 53 2.88 .79    
Kontroll 3 år och mindre 57 3.42 .57 108 -1.34 .184 
 Mer än 3 år 53 3.57 .63    
Socialt stöd 3 år och mindre 57 3.94 .57 108 -1.79 .076 
 Mer än 3 år 53 3.72 .75    

Samtliga 
dimensioner 

3 år och mindre 57 3.37 .31 108 -.26 .796 

Mer än 3 år 53 3.39 .42    
*p < .05  
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Med avseende på den andra frågeställningen visade Independent Sample t-test att det 

fanns signifikanta skillnader i användningen av samtliga copingstrategier gällande ålder. Med 

avseende på problemfokuserade copingstrategier, visade analysresultaten att konsulter som 

var 30 år eller yngre i större utsträckning använde sig av problemfokuserade copingstrategier 

jämfört med de över 30 års ålder (t (108) = 2.40, p < .05). Resultatet visade även att samma 

åldersgrupp använde sig mer av både emotionsfokuserade copingstrategier (t (108) = 2.05, p 

< .05) och dysfunktionella copingstrategier (t (108) = 3.54, p < .001) i jämförelse med 

konsulter över 30 års ålder. Signifikanta skillnader förekom även i copingstrategier med 

avseende på kön, då kvinnor visade sig använda både problemfokuserade (t (108) = -2.80, p < 

.01) samt dysfunktionella (t (108) = -2.27, p < .05) copingstrategier i högre utsträckning än 

män. Resultatet för copingstrategier med avseende på arbetslivserfarenhet visade på en 

signifikant skillnad i problemfokuserad copingstrategi (t (108) = 2.22, p < .05) då konsulter 

med mer än 3 års arbetslivserfarenhet i större utsträckning använde sig av denna typ av 

copingstrategi än konsulter med 3 år eller mindre arbetslivserfarenhet. Resultatet visade 

vidare på att det inte förekom några signifikanta skillnader i övriga copingstrategier med 

avseende på arbetslivserfarenhet (se tabell 5). Inga signifikanta skillnader förekom heller i 

användningen av emotionsfokuserad coping bland män och kvinnor. 
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Tabell 5 

Sammanfattande resultat från Independent Samples t-test för copingstrategiers poäng 

(N=110) 

 Individuella 
faktorer N M SD df t p 

Ålder 

Problem- 
fokuserad 

30 år och yngre 58 3.12 .55 108 2.40 .018* 

Äldre än 30 år 52 2.87 .58    

Emotions- 
fokuserad 

30 år och yngre 58 2.58 .38 108 2.05 .043* 

Äldre än 30 år 52 2.42 .47    

Dysfunktionell 30 år och yngre 58 2.06 .39 108 3.54 .001*** 
 Äldre än 30 år 52 1.79 .39    

Kön 

Problem- 
fokuserad 

Man 69 2.89 .54 108 -2.80 .006** 

Kvinna 41 3.20 .59    

Emotions- 
fokuserad 

Man 69 2.46 .46 108 1.35 .181 

Kvinna 41 2.58 .38    

Dysfunktionell Man 69 1.87 .41 108 -2.27 .025* 
 Kvinna 41 2.05 .40    

Arbetslivserfarenhet 

Problem- 
fokuserad 

3 år och mindre 57 3.12 .54 108 2.22 .029* 

Mer än 3 år 53 2.88 .59    

Emotions- 
fokuserad 

3 år och mindre 57 2.56 .40 108 1.46 .148 

Mer än 3 år 53 2.44 .46    

Dysfunktionell 3 år och mindre 57 1.98 .39 108 1.10 .274 
 Mer än 3 år 53 1.89 .44    

*p < .05, **p < .01, ***p < .001 
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Diskussion 

Syftet med denna studie var att bland yrkesverksamma konsulter, undersöka huruvida 

arbetsrelaterad stress samt copingstrategier skiljer sig åt med avseende på individuella 

faktorer som kön, ålder och arbetslivserfarenhet. I samband med första frågeställningen 

visade studiens resultat att det förekom ett fåtal signifikanta skillnader med avseende på 

arbetsrelaterad stress i förhållande till samtliga individuella faktorer. Tidigare forskning kring 

arbetsrelaterad stress har indikerat en stark koppling mellan ålder och arbetslivserfarenhet. 

Hung (2011) påvisade bland annat att yngre medarbetare med mindre arbetslivserfarenhet 

upplevde mer stress i sitt arbete än de med mer arbetslivserfarenhet. Förklaringen var att i 

samband med ökad ålder, ökar även förmågan att hantera stress. Likt Hungs (2011) studie, 

utgick även denna från medarbetare i grupperna 30 år och yngre samt medarbetare som var 

äldre än 30 år. Resultatet visade även på en signifikant skillnad i arbetsrelaterad stress med 

avseende på ålder, men till skillnad från Hungs (2011) forskningsresultat upplevde 

medarbetare i denna studie som var äldre än 30 års ålder, mer stress än de som var 30 år eller 

yngre. Ytterligare en tvist som följer analysresultatet är att de konsulter som var äldre än 30 

års ålder även upplevde mer kontroll i sitt arbete, jämfört med medarbetare som var 30 år och 

yngre. Icke-signifikanta skillnader gällande krav och stöd i samband med högre grad av 

upplevd kontroll, borde enligt Karasek och Theorells (1990) modell, resultera i bättre 

förutsättningar att minska risken för arbetsrelaterad stress. Men så var inte fallet i denna 

studie. När det gäller arbetslivserfarenhet och arbetsrelaterad stress, förekom i denna studie 

inga signifikanta skillnader. Hungs (2011) antagande att ålder skulle medföra mer 

arbetslivserfarenhet och även en ökad förmåga att hantera stress, kunde därför inte tillämpas i 

denna studie.  

Vid granskningen av arbetsrelaterad stress bland män och kvinnor, skiljde sig denna 

studies resultat åter igen från tidigare forskning. Muhonen och Torkelson (2003) påstod bland 
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annat att olika dimensioner inom arbetsrelaterad stress predicerar män och kvinnors 

arbetsrelaterade hälsa på olika sätt. Med en tämligen balanserad könsfördelning bland 

undersökningsdeltagare i denna studie, kunde dock ingen signifikant könsrelaterad skillnad 

urskiljas, vilket inte heller stämmer överens med Marinaccios et al., (2013) resonemang om 

att kvinnor i större utsträckning än män, upplever stress i sitt arbete. Vidare argumenterade 

Grönlund (2007) att kvinnor förmodligen rapporterade högre stressnivåer än män, på grund 

av det faktum att de fortfarande bär huvudansvaret för hushållsarbetet samt barnomsorgen 

och därmed utsätts för höga krav och låg kontroll, inte bara i sitt arbete utan även i hemmet. 

Dock bör bemärkas att det sedan exempelvis Muhonen och Torkelsons (2003) och Grönlunds 

(2007) studier fram till skrivande stund har skett en hel del normativa samhällsförändringar, 

vilket skulle kunna vara orsaken till att män och kvinnor i föreliggande studie inte visade 

någon signifikant könsrelaterad skillnad gällande arbetsrelaterad stress.  

Till skillnad från analysresultatet som avser arbetsrelaterad stress, förekom det vissa 

signifikanta könsrelaterade skillnader med avseende på copingstrategier. Dessa speglar dock 

inte de skillnader som skildras i studiens teoretiska bakgrund. Bland annat hur kvinnor i 

större utsträckning använder sig av emotionsfokuserad coping medan män istället använder 

sig av problemfokuserad coping (Matud, 2004; Melendez et al., 2012; Tamres el al., 2002; 

Yeh et al., 2009). I föreliggande analysresultat kunde ingen signifikant skillnad mellan män 

och kvinnors användning av emotionsfokuserade copingstrategier, utläsas. Däremot förekom 

en signifikant skillnad vad gäller användningen av problemfokuserade copingstrategier, där 

kvinnorna bland undersökningsdeltagarna hade det högsta medelvärdet. Orsaker till att denna 

studies resultat skiljer sig åt från tidigare forskning, skulle kunna ha sin förklaring i social 

kontext och könsroller, vilka båda följs av en viss problematik som syftar till kulturell 

betingning. De sociala normer som utgör en viss social kontext för konsulterna i denna studie, 

kan skilja sig från normerna som utgör kontexten för undersökningsdeltagare i hänvisad 
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litteratur. På samma sätt är kön problematiskt att jämföra, då även könsroller ter sig på olika 

sätt. I synnerhet i dagens mångkulturella samhälle, där åtskilliga könsrelaterade normer med 

ursprung från en rad olika kulturer, samspelar. 

Analysresultaten som avser ålder, framhåller i denna studie signifikanta skillnader 

gällande samtliga copingstrategier och visade än en gång vissa kontraster till studiens 

teoretiska bakgrund. Som Hertel et al., (2015) poängterade, ansågs äldre medarbetare ha mer 

expertis gällande arbetssätt och därför mer effektiva copingstrategier för att hantera stressorer 

jämfört med yngre medarbetare. Även De Minzi och Sacchi (2005) visade att individer i 

medelåldern demonstrerade en större tendens att använda sig av problemfokuserade 

copingstrategier än yngre individer. Konsulter i denna studie, som var 30 år eller yngre visade 

generellt på större användning av samtliga copingstrategier än konsulter äldre än 30 år. 

Framträdande för detta var dock resultatet gällande problemfokuserad coping, som visade att 

de som var 30 år och yngre hade ett högre medelvärde för problemfokuserade 

copingstrategier än de över 30 års ålder. Detta motbevisade både delvis De Minzis och 

Sacchis (2005) samt Hertel et al., (2015) argument för att äldre (40-45 år) använder sig mer 

av problemfokuserade strategier än yngre (20-24 år). Dock visar föreliggande studies resultat 

på att yngre även använde sig av dysfunktionella copingstrategier i större utsträckning än 

medarbetare som var äldre än 30 år, vilket istället bekräftar tidigare forskning. Åldersspannet 

på undersökningsdeltagarna i förhållande till åldersgrupperingarna för studien kan dock vara 

en bidragande faktor till att resultat skiljer sig åt, då studien undersökt individer mellan 21-30 

år i en och samma grupp.  

 Föreliggande analysresultat visar även att konsulter med 3 år och mindre 

arbetslivserfarenhet, i större utsträckning använde sig av emotionsfokuserade 

copingstrategier, medan de med mer arbetserfarenhet använde sig i mindre omfattning av 

emotionsfokuserade copingstrategier. Däremot fanns ingen signifikant skillnad vad gäller 
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arbetslivserfarenhet och resterande copingstrategier. Hertel et al., (2015) påvisade samband 

mellan ökad arbetslivserfarenhet och ökad användning av problemfokuserad coping, kan i 

denna studie därför inte styrkas.  

Tidigare forskning har även kunnat påvisa att arbetsrelaterad stress och 

copingstrategier är närliggande forskningsområden. Trots att studien inte hade för avsikt att 

undersöka relationen mellan arbetsrelaterad stress och copingstrategier, har vissa reflektioner 

inte kunnat undgås. Med utgångspunkt i analysresultaten som avsåg båda frågeställningar 

kunde en indikation utläsas om att konsulter i studien som var 30 år och yngre, i större 

utsträckning använde sig av problemfokuserade copingstrategier och visade på lägre 

medelvärde för arbetsrelaterade stress samt upplevde förhållandevis mindre kontroll i sitt 

arbete. Konsulter äldre än 30 år visade sig också använda problemfokuserad coping före de 

andra copingstrategierna (dock i lägre utsträckning än den andra åldersgruppen) och hade ett 

högre medelvärde för arbetsrelaterad stress trots att de enligt resultatet, upplevde högre grad 

av kontroll i arbetet. I samband med att det heller inte förekom några signifikanta skillnader i 

övriga dimensioner, borde högre kontroll bland konsulter över 30 års ålder, enligt Karasek 

och Theorells (1990), inte resultera i högre stress - snarare tvärtom. För vederbörande studie 

kan därför spekuleras kring betydelsen av copingstrategier samt kontroll i arbetet vid 

reduceringen av arbetsrelaterad stress. Trots att en signifikant skillnad har kunnat identifieras, 

indikerar dock ena gruppens medelvärde endast en förhållandevis högre arbetsrelaterad 

stressnivå jämfört med den andra gruppen. Inga antagande har därmed gjorts angående 

samtliga gruppers faktiska stressnivåer, vilket heller inte var syftet med studien. 

Begränsningar och framtida forskning 

Valet av konsultföretag gjordes med hjälp av ett bekvämlighetsurval, vilket enligt 

Brymans (2016) mening orsakar begränsningar för generalisering av studiens resultat. Detta 

då urvalet inte är representativt för hela populationen, utan endast kan generaliseras inom sin 
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egen kontext. Även det faktum att studiens resultat baseras på deltagandet av 110 

respondenter bör uppmärksammas, då resultat från denna studies urval kan avvika från större 

populationer. Framtida forskning bör därmed inkludera större urval för att öka 

generaliserbarheten.  

Denna studie har även visa på förekomsten av skillnader bland individer med ett 

åldersspann på 21-57 år, dock endast med två åldersgrupper, vilket innebär begränsningar i 

att undersöka mer åldersspecifika skillnader av arbetsrelaterad stress samt copingstrategier 

bland konsulter. I samband med ett större urval kan framtida forskning förslagsvis även 

studera fler åldersgrupper.  

Då denna studie hade som utgångspunkt att undersöka konsulter utan någon specifik 

branschtillhörighet, består undersökningsdeltagarna av konsulter från olika branscher. Detta 

innebär att deras arbetsmiljö samt arbetsförhållanden kan skilja sig åt. Ytterligare ett förslag 

på framtida forskning kan därför vara att fokusera på konsulter inom en specifik bransch och 

därmed undersöka arbetsrelaterad stress och copingstrategier i en mer konsekvent 

psykosocial arbetsmiljö. På så sätt kan studiens resultat bättre tillämpas inom den bransch 

studien utförs i.  

Med hänsyn till spekulationerna i diskussionen för föreliggande analysresultat, 

indikerar dessa att copingstrategier samt dimensionen kontroll skulle kunna ha olika 

betydelse för den arbetsrelaterade stressupplevelsen bland deltagande konsulter. Vidare 

visade studien att kvinnor, trots större användning av problemfokuserade copingstrategier än 

män, inte visade på någon signifikant könsrelaterad skillnad i upplevd arbetsrelaterad stress.  

 Förslagsvis skulle framtida forskning kring ämnet därför kunna syfta till att undersöka hur 

copingstrategier påverkar arbetsrelaterad stress bland konsulter.  
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Bilaga 1 

Hej!  
    
  
Vi  är  två  studenter  från  Jönköping  University  som  skriver  examensarbete  om  
psykosocial  arbetsmiljö  inom  konsultbranschen.  Detta  vill  vi  göra  genom  att  
genomföra  en  enkätundersökning.  Vi  ber  dig  som  idag  arbetar  som  konsult,  att  svara  
på  enkäten  då  det  skulle  vara  till  stor  hjälp  för  datainsamlingen  till  vår  studie.    
  
Denna  enkät  består  av  totalt  60  frågor.  De  sju  första  är  bakgrundsfrågor,  resterande  
är  frågor  som  berör  den  upplevda  psykosociala  arbetsmiljön  på  din  arbetsplats.  Det  
finns  inga  svar  som  är  rätt  eller  fel,  utan  det  handlar  om  din  upplevelse  och  hur  du  
själv  tycker  och  tänker.  
  
Enkäten  tar  cirka  10  minuter  att  genomföra.  Medverkan  är  självklart  frivillig  men  vi  
skulle  bli  glada  och  tacksamma  om  du  vill  delta!  Alla  respondenter  svarar  anonymt.  
Dina  svar  kommer  att  behandlas  konfidentiellt  och  enkäten  kommer  att  redovisas  
statistiskt  så  att  det  inte  går  att  urskilja  individens  svar.  Om  du  fyller  i  enkäten  
samtycker  du  också  till  deltagande  i  denna  studie.  Du  har  även  möjlighet  att  pausa  
enkäten  och  rätt  till  att  avbryta  din  medverkan.  
  
För  att  vi  ska  ha  möjlighet  att  sammanställa  svaren  och  använda  dem  i  
undersökningen  ber  vi  dig  besvara  denna  enkät  senast  den  12  april.  
    
Tveka  inte  att  höra  av  dig  vid  eventuella  frågor  eller  funderingar!  
  
  
Philip  Holmqvist         Ida  Hardarsson     
hoph1692@student.ju.se      haid1624@student.ju.se  
  
  
Tack  på  förhand!  
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Bilaga 2  
  
Bakgrund  
  
1.   Kön:     Kvinna          Man  
                      
  

2.   Ålder:   
  

  
3.   Ange  din  utbildningsnivå  genom  att  sätta  ett  kryss  i  lämplig  ruta:  
  
  Grundskola     Gymnasium     Högskola  2  år     Högskola  3  år  eller  

mer        
  
  Annan   

  
4.    Hur  många  års  arbetslivserfarenhet  har  du  inom  konsultbranschen?  
  
           
  
5.  Hur  många  år  har  du  varit  anställd  på  din  nuvarande  arbetsplats?  
  
           
  
6.    Har  du  någon  form  av  chefsposition/ledarposition  i  arbetet?  
  
  Ja           Nej    

  
  
7.    Ange  din  anställningsform:  
  
  Tillsvidare       Visstid  

  
  Annan     
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Del  1  
  
Följande  frågor  handlar  om  din  upplevelse  på  din  arbetsplats.  Det  finns  inget  rätt  
eller  fel  svar,  utan  det  handlar  om  din  uppfattning.  Vänligen  fyll  i  det  alternativ  som  
överensstämmer  bäst  med  din  uppfattning.  
  
Hur  ofta?  
  

1   2   3   4   5  

Aldrig  
/Nästan  aldrig  

Sällan   Ibland   Ofta   Alltid  

  
  
        1   2   3   4   5  

8.   Är  din  arbetsbörda  ojämnt  fördelad  så  att  arbete  samlas  på  hög?  
  

              

9.     Hamnar  du  genom  ditt  arbete  i  känslomässigt  påfrestande  
situationer?  

              

10.   Är  du  tvungen  att  arbeta  väldigt  snabbt?  
  

              

11.   Har  du  möjlighet  att  påverka  väsentliga  beslut  som  gäller  ditt  
arbete?  

              

12.   Om  du  behöver,  är  din  närmaste  chef  beredd  att  
lyssna  på  problem  som  rör  ditt  arbete?  

              

13.   Om  du  behöver,  får  du  stöd  och  hjälp  med  ditt  arbete  från  dina  
kollegor?  

              

14.   Hur  ofta  händer  det  att  du  inte  hinner  slutföra  alla  
dina  arbetsuppgifter?  

              

15.   Kan  du  påverka  vem  du  arbetar  tillsammans  med?  
  

              

16.   Om  du  behöver,  får  du  stöd  och  hjälp  med  ditt  arbete  från  din  
närmaste  chef?  

              

17.   Om  du  behöver,  är  dina  kollegor  beredda  att  lyssna  på  dina  
problem  med  arbetet?  

              

18.   Kommer  du  efter  med  ditt  arbete?  
  

              

19.   Kan  du  påverka  din  arbetsmängd?  
  

              

20.   Hur  ofta  talar  din  närmaste  chef  med  dig  om  hur  du  utför  ditt                 
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arbete?  

21.   Hur  ofta  talar  dina  kollegor  med  dig  om  hur  du  utför  ditt  arbete?  
  

              

22.   Har  du  tillräckligt  med  tid  för  att  utföra  dina  arbetsuppgifter?  
  

              

23.   Måste  du  förhålla  dig  till  andra  människors  personliga  problem  i  ditt  
arbete?  

              

24.   Kan  du  påverka  vad  du  gör  i  ditt  arbete?  
  

              

  
  
  
I  vilken  utsträckning?  
  

1   2   3   4   5  

I  mycket  låg  
grad  

I  låg  grad   Delvis   I  hög  grad   I  mycket  hög  grad  

  
  
      1   2   3   4   5  

25.   Kräver  ditt  arbete  att  du  tar  initiativ?  
  

              

26.   Är  ditt  arbete  känslomässigt  krävande?  
  

              

27.   Arbetar  du  i  ett  högt  tempo  under  hela  dagen?  
  

              

28.   Erbjuder  ditt  arbete  möjligheter  att  utveckla  dina  färdigheter?  
  

              

29.   Har  du  möjlighet  att  lära  dig  något  nytt  genom  ditt  arbete?  
  

              

30.   Blir  du  känslomässigt  berörd  av  ditt  arbete?  
  

              

31.   Måste  du  hålla  ett  högt  tempo?  
  

              

32.   Kan  du  använda  ditt  kunnande  eller  dina  färdigheter  i  ditt  arbete?    
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Del  2  
Följande  påståenden  gäller  sättet  du  hanterar  stressfyllda  situationer.  Vänligen  välj  
hur  du  i  allmänhet  brukar  göra  när  du  stressas  av  problem?  Använd  skalan  nedan:  
  
  

1   2   3   4  

Mycket  sällan   Ganska  sällan   Ganska  ofta   Mycket  ofta  

  
  

      1   2   3   4  

33.   Jag  arbetar  eller  gör  andra  saker  för  att  inte  tänka  på  problemet.    
  

           

34.     Jag  anstränger  mig  för  att  göra  något  åt  min  situation.    
  

           

35.   Jag  säger  till  mig  själv  "detta  är  inte  sant".    
  

           

36.     Jag  använder  alkohol  eller  andra  droger  för  att  känna  mig  bättre.    
  

           

37.     Jag  får  känslomässigt  stöd  från  andra.    
  

          

38.   Jag  får  hjälp  och  råd  från  andra  människor.  
  

           

39.   Jag  ger  upp  mina  försök  att  klara  av  det.  
  

           

40.   Jag  uttrycker  mig  verbalt  för  att  ge  utlopp  för  mina  obehagliga  känslor.              

41.   Jag  försöker  se  det  i  ett  annat  Ijus  för  att  få  det  att  verka  mer  positivt.  
  

           

42.   Jag  försöker  komma  på  en  strategi  för  vad  jag  ska  göra.  
  

           

43.   Jag  skämtar  om  det.  
  

           

44.   Jag  accepterar  det  faktum  att  det  hänt.  
  

           

45.   Jag  försöker  finna  tröst  i  min  religion  eller  andliga  tro.  
  

           

46.   Jag  är  kritisk  mot  mig  själv.  
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47.   Jag  går  på  bio,  tittar  på  tv,  läser,  dagdrömmer,  sover,  handlar  eller  gör  
något  annat  för  att  slippa  tänka  på  situationen.  

          

48.   Jag  agerar  för  att  försöka  förbättra  situationen.  
  

           

49.   Jag  vägrar  inse  att  det  har  hänt.  
  

           

50.   Jag  tar  alkohol  eller  andra  droger  till  hjälp  för  att  ta  mig  genom  
situationen.  

          

51.   Jag  får  tröst  och  förståelse  från  någon  annan  person.  
  

           

52.   Jag  försöker  få  råd  eller  hjälp  från  andra  människor  om  vad  jag  ska  
göra  

           

53.   Jag  ger  upp  mina  försök  att  hantera  situationen.  
  

           

54.   Jag  ger  uttryck  för  mina  negativa  känslor.  
  

           

55.   Jag  försöker  finna  något  bra  i  det  som  sker.  
  

           

56.   Jag  tänker  noga  på  vilka  åtgärder  jag  kan  vidta.  
  

           

57.   Jag  skojar  om  situationen.  
  

           

58.   Jag  lär  mig  leva  med  det.  
  

           

59.   Jag  ber  eller  mediterar.  
  

           

60.   Jag  anklagar  mig  själv  för  saker  som  hänt.  
  

           

  
  
  

Tack  för  din  medverkan! 


