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Sammanfattning 
Den här studiens syfte har varit att studera och jämföra hur användandet av IKT har förändrats under 

en längre tidsperiod. Medarbetare på ett högteknologiskt företag har studerats i syfte att undersöka hur 

de upplever fenomenet IKT-stress. Medarbetarna har också studerats för att undersöka vilka strategier 

de använt sig av för att hantera IKT-stress. Undersökningen har genomförts på en avdelning som 

arbetar med utveckling av basstationer inom mobiltelefoni. Empirisk data till undersökningen har 

samlats in via enkätundersökningar som utförts vid två olika tillfällen 1998 och 2016. Totalt deltog 35 

medarbetare i studien. Insamlad kvantitativ data från de båda studierna har jämförts, tolkats och 

analyserats med hjälp av korstabeller. Resultatet har visat att användandet av IKT på den här 

arbetsplatsen hade ökat enormt mellan de två studierna. Främst datoranvändning, informationsmängd 

och användandet av e-post hade ökat väldigt mycket. Resultaten har även visat att inom de IKT-stress 

områden som har studerats så har medarbetarna upplevt IKT-stressen på i stort sätt samma sätt och i 

nästan exakt samma proportioner i de båda studierna. Undersökningen har även visat att medarbetarna 

har använt sig av olika coping tekniker för att hantera den uppkomna IKT-stressen. Främst 

problemfokuserad coping men även känslofokuserad coping har tillämpats för att lindra IKT-stress.  

Nyckelord: Teknostress, IKT (Informations och kommunikationsteknologi) stress, Information, 

Kommunikation, MDI (Människa-Dator-Interaktion), Livslångt lärande, Coping.  

  



 

 

Abstract 
The purpose of this study has been to study and compare how the use of ICT has changed over a 

longer period of time. Employees at a high-tech company have been studied in order to examine how 

they experience the phenomenon of ICT-stress. The employees have also been studied to investigate 

what strategies they used to deal with ICT-stress. The survey was conducted on a division working on 

the development of base stations in mobile technology. Empirical data for the study were collected 

through surveys conducted on two separate occasions in 1998 and in 2016. A total of 35 employees 

participated in the study. The collected quantitative data from the two studies were compared, 

interpreted and analyzed using contingency tables. The results have shown that the use of ICT in this 

workplace had increased tremendously between the two studies. Mainly computing, amount of 

information and the use of e-mail had increased very much. The results have also shown that in the 

ICT-stress areas that have been studied, the employees have experienced ICT-stress in much the same 

way, and in almost exactly the same proportions in the two studies. The survey has also shown that 

employees have used different coping techniques to handle the stress of ICT. Foremost problem-

focused coping, but also emotionally-focused coping has been applied to reduce ICT-stress. 

Keywords: Technostress, ICT-stress, Information, Communication, HCI (Human Computer 

Interaction), Lifelong learning, coping. 
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1. Bakgrund 

1.1 Inledning 

Idag befinner vi oss mitt i övergången från ett industrisamhälle till informationssamhälle. Begreppet 

”informationssamhälle” etablerades av ett antal samhällsdebattörer redan på 80-talet, då utvecklingen 

av datorer och informationsteknik kommit så långt att masspridningen av datorer hade blivit 

ekonomiskt överkomlig (Ingelstam & Sturesson, 1993). Motorn i denna utveckling är den nya 

tekniken och digitaliseringen. IKT (informations och kommunikationsteknologi) sektorn är genom sin 

breda användning av digital teknik och växande betydelse för nästan alla verksamheter i dagens 

samhälle en av de snabbast växande sektorerna i näringslivet men skapar även effektivisering och 

kvalitetsförbättringar i nästan alla branscher och offentliga verksamheter (Ek, Widerstedt & Bager-

Sjögren, 2016). Den här nya utvecklingen gör att vi nu står inför en digital transformation som 

kommer att förändra vad vi gör, hur vi gör det och vad som går att göra. I det nya digitala samhället så 

förändras även betydelsen av tid och plats. Idag går det att söka information, kommunicera, samarbeta, 

leverera tjänster när och var man vill. Utvecklingen av den nya digitala tekniken sker med mycket hög 

hastighet och detta ställer krav på människans flexibilitet och anpassningsförmåga 

(Digitaliseringskommisionen, 2016).  

Sett ur ett pedagogiskt perspektiv så har forskningen visat att för att människan på ett effektivt och 

sunt sätt skall klara av övergången från det gamla industrisamhället till ett digitalt samhälle så kräver 

dagens moderna arbetsplatser och organisationer att människan kontinuerligt vidareutbildar sig i den 

nya informationsteknologin (Ragu-Nathan, T. S., Tarafdar, M., Ragu-Nathan, B. S., och Tu, Q, 

(2008). Moderna applikationer (IKT verktyg) har en väldigt kort livscykel och detta leder till att 

medarbetarna i en organisation kontinuerligt måste vidareutbilda sig eftersom deras kunskap blivit 

föråldrad (Weil & Rosen, 1997). Därför så har jag i den här studien har jag valt att ytterligare utforska 

detta område med hjälp av de pedagogiska begreppen vuxen pedagogik, livslångt lärande och 

arbetsplatslärande. 

1.2 Problemområdet 

Den här uppsatsen behandlar den typ av negativ stress som orsakas av vårt sätt att försöka anpassa oss 

till och att arbeta med IKT. Denna typ av stress kallas teknostress. Teknostress är ett begrepp som 

myntades redan 1984 av psykologiprofessor Craig Brod vid Antioch University.  

Eftersom kommunikationsbehovet ökar hela tiden och eftersom tid är en bristvara så måste företagen 

bli mer och mer effektiva. För att vi skall kunna kommunicera ännu snabbare och få tillgång till den 

information vi behöver så drivs industrin till att tillverka fler och snabbare datorer, mobiltelefoner etc. 

(Brod, 1984). Vidare menar Brod (1984) att människor blir stressade av all ny teknik och överflöd av 

information. När vi går från industrisamhälle till informationssamhälle så är omställningen svår för 

människan och det tar lång tid att vänja sig vid den nya arbetssituationen. I det nya digitala samhället 

så anser vi att vi jobbar snabbare och mer effektivt. Men baksidan är att det kan kosta människans 

hälsa i form av stress. Trots att teknologin skapades för att göra våra liv enklare och mer 

underhållande så har den i många fall gjort att vi istället har fjärmat oss ifrån varandra, ökat på våra 
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stressnivåer och fått oss att känna oss beroende, otillräckliga och inkompetenta. Och många är till och 

med skräckslagna inför tekniken som vi blivit så beroende av (Weil & Rosen, 1997).  

Wang, K., Shu, Q., och Tu, Q. (2008) definierar teknostress som den oro, rädsla, nervositet och ångest 

som avspeglar sig när en individ försöker lära sig använda datatekniken, och som till slut mynnar ut i 

ett psykiskt och känslomässigt motstånd som omöjliggör all form av fortsatt lärande eller användande 

av datatekniken. Idag så är begreppet teknostress inte lika vanligt, utan idag så används ofta begreppet 

IKT-stress (Informations och Kommunikationsteknik-stress) eller IT-stress (Informationsteknik-

stress). IKT-stress är en diffus mental stress som kommer gradvis smygande. Då i symptom som till 

exempel ångest, teknoångest, retlighet, huvudvärk, mardrömmar, motstånd mot att lära sig något om 

datorer eller att man är helt avståndstagande mot teknik (Brod, 1984).  

1.3 IKT- Stress i arbetslivet 

SCB genomför sedan 1989 vartannat år Arbetsmiljöundersökningen och från 1994 sker det på uppdrag 

av Arbetsmiljöverket. Syftet med undersökningen är att beskriva arbetsmiljön för den arbetsföra 

befolkningen i åldern 16–64 år. Enligt Arbetsmiljöverkets rapport Arbetsmiljön 2015 så visar det sig 

att fyra av tio sysselsatta upplever sitt arbete som psykiskt påfrestande eller stressande 

(Arbetsmiljöverket, 2015). 

Stress beskrivs ofta som positiv eller negativ. Alla individer upplever stress någon gång och den 

positiva stressen är bra i situationer som kräver något extra och kroppen brukar då få extra kraft och 

energi (Wilson, 1996). Den positiva stressen är en nedärvd reaktion från tiden när människan levde 

som jägare. Då var det absolut nödvändigt med stressreaktioner för att kunna överleva. Dom starka 

symptomen av stress som finns har alltid en viktig biologisk funktion. När man blir utsatt för fara eller 

i en stressad situation så reagerar kroppen autonomt och snabbt. Till exempel så vidgas pupillerna så 

att man kan se bättre. Hörseln blir känsligare, blodförsörjningen till dom viktigaste kroppsdelarna 

ökar. Andningen ökar för att syresätta blodet. Man blir spänd för att kunna reagera snabbt. Detta har 

gjort att människan har kunnat överleva så länge som den har gjort (ibid). Men om människan utsätts 

för långvarig stress så kan kroppen ta skada. Långvarig stress benämns ofta som negativ stress. 

I Arbetsmiljöverkets rapport Arbetsmiljön 2015 så beskrivs stressen som negativ om individen själv 

upplever sitt arbete som stressigt eller psykiskt påfrestande. I rapporten förekommer även frågor som 

behandlar hur individer upplever den nya kommunikationstekniken i sin arbetssituation. Till exempel 

så anger fyra av tio sysselsatta att arbetsgivaren förväntar sig att arbetstagaren alltid skall gå att nå på 

telefon och tre av tio uppger att arbetstagaren skall läsa jobbrelaterad e-post på sin fritid 

(Arbetsmiljöverket, 2015).  

Sedan 1999 har jag själv varit yrkesverksam inom området teknikinformation. Jag har arbetat på ett 

antal stora och medelstora högteknologiföretag. I arbetet som teknikinformatör på högteknologiska 

företag så måste man snabbt kunna förstå och förklara avancerad teknik på ett pedagogiskt sätt. I 

dagens snabba utvecklingstempo och konkurrens från andra företag så kan kraven att lära sig ny teknik 

och försöka sovra i stora mängder av information lätt bli övermäktigt och stressande. Man kan ofta 

känna sig IKT-stressad.  

Stress hos medarbetare medför en stor kostnad för arbetsgivaren och samhället. Stressen åsamkar även 

mycket lidande hos medarbetarna (Arbetsmiljöverket, 2015). IKT-stress kan göra att medarbetarna 

upplever arbetsöverbelastning, demoralisering, användarfrustration, informationströtthet, 

motivationsförlust och vantrivsel på arbetsplatsen. Det är därför viktigt att forska kring fenomenet 
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IKT-stress eftersom det påverkar viktiga organisatoriska processer i samhället (Weil & Rosen 1997, 

Brod 1984). 

1.4 Syfte 

Syftet med den här studien är att studera och jämföra hur användandet av IKT (Informations och 

kommunikationsteknologi) har förändrats under en längre tidsperiod. Jag vill även undersöka hur 

medarbetare vid en högteknologisk arbetsplats uppfattar och upplever fenomenet IKT-stress. Till sist 

så vill jag även studera vilka metoder och strategier medarbetarna har använt sig av för att hantera 

IKT-stress på deras arbetsplats. För att kunna genomföra denna studie och samla in data till en 

jämförande analys så har jag vid två olika tillfällen (1998 och 2016) genomfört en enkätundersökning 

på en och samma avdelning inom detta företag. I min insamling av data från studie 1 (1998) så valde 

jag att avgränsa min uppsats till att endast innefatta datorer, programvara, e-post och internet. Men på 

grund av den mycket snabba teknikutvecklingen så innefattar studie 2 (2016) även mobiltelefoner 

(smartphones), surfplattor och sociala media.  

1.5 Frågeställningar 

1. Hur ser medarbetarnas upplevelse av användande av IKT (Informations och 

kommunikationsteknologi) ut på en högteknologisk arbetsplats 1998 jämfört med 2016? 

2. Hur uppfattar och upplever medarbetarna IKT-stress på sin arbetsplats?  

3. Vilka strategier använder sig medarbetarna av för att hantera IKT-stress på sin arbetsplats? 
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2. Teori och tidigare forskning 

2.1 Tidigare forskning om IKT-Stress 

Pionjären inom forskning kring fenomenet teknostress är psykologiprofessorn Craig Brod vid Antioch 

University i San Francisco. Redan 1984 skrev han boken ”Teknostress”. Det är den första boken som 

handlar om människans kamp för att vänja sig vid datatekniken. Budskapet i boken kan grovt 

sammanfattas till att Brod menar att vår anpassning till datorer är komplicerad och att det går en 

mycket tunn skiljelinje mellan en sund anpassning och teknostress. Det är samspelet mellan personliga 

och situations betingade faktorer som avgör om man drabbas av teknostress när man försöker anpassa 

sig till datorer (Brod, 1984). 

1997 så skrev psykologen Michelle Weil och pedagogen Larry Rosen även dom en bok som handlar 

om teknostress. Deras bok heter ”Technostress - Coping with technology” och handlar även den om 

hur den nya teknologin påverkar oss fysiskt och psykiskt. Weil och Rosen går inte i polemik mot 

tekniken utan tvärtom så förespråkar de den nya tekniken. I sin bok så propagerar de inte för hur man 

skall undvika den nya tekniken utan snarare hur människan skall dra fördel av den nya tekniken 

(Weil & Rosen, 1997). 

På senare år så har det skrivits mängder av nya forskningsrapporter som behandlar ämnet teknostress 

ur en mängd olika perspektiv. Dessa forskningsrapporter handlar t.ex. om hur teknostressens inverkan 

i organisatoriska miljöer, hur medarbetare som använder IKT verktyg påverkas av teknostress, hur 

teknostress påverkar arbetsrollen och produktiviteten på arbetsplatser. Tongivande forskare inom 

dagens forskning kring teknostress är t.ex. T.S. Ragu-Nathan (professor inom informationssystem och 

verksamhetsstyrning), Monideepa Tarafdar (universitetslektor inom informationssystem) och Qiang 

Tu (docent inom informationssystems administration). 

Kommunikation, lärande, kunskapsutveckling är forskningsområden inom pedagogiken som också 

hjälpt till att teoretisera och belysa fenomenet IKT-stress. Även forskning kring kognitiva aspekter av 

förhållandet mellan människa och dator, det vill säga MDI (Människa Dator Interaktion) är ett område 

som tillfört kunskap till vissa delar av fenomenet IKT-stress.  

Efter att ha studerat ovanstående forskningslitteratur så skapade jag en teoretisk inramning till 

fenomenet IKT-stress genom att tematisera materialet till att omfatta följande områden IKT stressorer, 

Hantering av IKT-stress (Coping), Ständig inlärning av ny teknik, Teknik som krånglar eller är svår att 

hantera, Ständigt tillgänglig och nåbar, Oproportionerlig informationsmängd. För att presentera 

materialet på ett enkelt och överskådligt sätt så återkommer dessa teman som rubriker i det här kapitlet 

Teori och tidigare forskning och senare även i kapitlet Diskussion. 

2.2 IKT stressorer 

I forskning kring IKT-stress så talar man ofta om möjliga faktorer som kan tänkas orsaka IKT-stress 

hos människan. Brod (1984) nämner följande fem faktorer som kan orsaka IKT-stress, större psykisk 

arbetsbörda, snedvridning av tidsbegreppet, förlust av kontroll, social isolering och besvikelse över 

datorn. Dessa stressfaktorer har idag vidareutvecklats inom nyare forskning och kallas idag 

”Technostress creators” eller IKT-stressorer. Ragu-Nathan, T. S., Tarafdar, M., Ragu-Nathan, B. S., 

och Tu, Q, (2008) nämner även dom fem IKT-stressorer “Techno-overload”, “Techno-invasion”, 



5 

 

“Techno-complexity”, “Techno-insecurity” och “Techno-uncertainity”. Ett flertal av Brod’s (1984) 

stressfaktorer återfinns även i den nyare forskningen, men då med en ny benämning. En del nya 

stressfaktorer har också tillkommit som även dom beskrivs i detta stycke. 

Större psykisk arbetsbörda kallar Brod (1984) sin första stressfaktor.  Större psykisk arbetsbörda 

innebär till exempel att anställda tvingas att jobba snabbare eftersom ledningen på företaget ofta anser 

att införandet av IKT skall effektivisera arbetet och göra att man kan klarar av fler arbetsuppgifter. 

Arbetsgivaren anser till exempel att de anställda ska kunna skriva dubbelt så mycket på en 

ordbehandlare som på en skrivmaskin (ibid). Detta kan jämföras med vad Ragu-Nathan et.al (2008) 

kallar ”Techno-overload”. Den anställde förväntas även att fatta fler beslut på grund av att man har 

tillgång till mer information. Problemet är dock, att när en människa blir IKT-stressad så koncentrerar 

man sig väldigt hårt på en uppgift och detta gör att man lätt blir irriterad om man blir avbruten. 

Irritation är ett av de främsta tecknen på IKT-stress. Detta beror delvis på korttidsminnets funktion 

som gör att man absolut inte vill bli avbruten när man arbetar med en uppgift (Brod, 1984). När en 

användare arbetar med IKT så är det nödvändigt att komma ihåg en stor mängd olika kommandon och 

procedurer. De flesta användare kommer dock bara ihåg en liten del i taget av alla dom procedurer 

som används när de arbetar med IKT. Detta gör att man lätt blir stressad om man blir avbruten i sitt 

arbete (ibid). 

Snedvridning av tidsbegreppet är den andra stressfaktorn som Brod (1984) nämner. Han menar att 

användaren upplever att tiden förefaller att gå fortare. Detta beror på att användaren försöker 

omedvetet att efterlikna datorns blixtsnabba arbetssätt. Undersökningar har visat att användare kan bli 

otåliga och stressade om de inte får svar från datorn inom 1.5 sekunder (ibid). Detta kan liknas vid 

något som (Wang et.al, 2008) kallar för ”Time panic.” Detta betyder att användarna upplever att dom 

inte har tillräckligt med tid för att slutföra en uppgift. Användaren känner att uppgiften är omöjlig att 

förstå och komma ihåg (ibid).  

Förlust av kontroll kallar Brod (1984) sin tredje stressfaktor. Med detta menar han att användaren har 

en känsla av att vara övervakad och kontrollerad. Det vill säga att det är något annat avlägset och 

centraliserat som styr och kontrollerar den anställde. Det finns till exempel företag i USA som 

använder datorer för att mäta nedslagsfrekvensen som de anställda gör på sina tangentbord. När folk 

går på toaletten till exempel så sjunker nedslagsfrekvensen. Att sådan övervakning är möjlig och 

faktiskt används är en källa till stress (ibid.). Att alltid vara nåbar via nätverk, mobiltelefoner och 

surfplattor gör att människor aldrig känner sig fria från teknologi och alltid känner sig övervakade och 

tillgängliga (Tarafdar et.al, 2007). Denna integritetskränkning, kontrollförlust och känsla av alltid vara 

nåbar kallar (Ragu-Nathan et.al, 2008) för ”Techno-invasion”.  

Social isolering är den fjärde stressfaktorn som Brod (1984) nämner. Han menar att när man ersätter 

dom personliga relationerna med e-post och datorns effektivitet så är det en stor källa till IKT-stress 

som påverkar människornas hälsa. Datoriseringen ersätter gamla samarbetsformer och möten. Vidare 

menar Brod (1984) att det inte är förvånande att trevligt uppträdande, som tidigare har spelat en stor 

roll i kommunikationen mellan människor, nu inte längre är lika viktiga när dataöverföring och inte 

samtal är den kommunikationsform som föredras.  

Den femte och sista stressfaktorn som Brod (1984) tar upp är människans besvikelse över datorn. Han 

menar att datorerna och den nya tekniken inte motsvarar de förväntningar människan har om datorn 

och vad den skulle kunna utföra eller användas till. Det krävs mycket tid och ansträngning innan man 

behärska datorn som man vill. Trots att det hela tiden talas om användarvänlighet så är manualer och 

bruksanvisningar till dagens datorer förvånansvärt svåra att förstå. Den här stressfaktorn kan jämföras 
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med något som (Ragu-Nathan et.al, 2008) kallar för ”Techno-complexity”, med det menas att den nya 

informationsteknologin gör att människor känner att dom har otillräckliga datorkunskaper och att dom 

tvingas spendera väldigt mycket tid och kraft för att lära sig att använda den nya tekniken. 

Ragu-Nathan et.al (2008) skriver även om en stressfaktor som kallas ”Techno-insecurity”. Techno-

insecurity innebär att man är orolig att förlora sitt jobb, antingen på grund av att man rationaliseras 

bort av den automation som informations och kommunikationsteknologin kan leda till. Eller på grund 

av att andra människor har en bättre förståelse av IKT än man själv har. Även om Brod (1984) inte ser 

detta som en direkt stressfaktor så menar även han att arbetssituationen för anställda i 

informationssamhället förändras hela tiden. Arbetsuppgifterna bryts ner i smådelar och det blir svårare 

för anställda att röra sig emellan olika arbetsuppgifter (Brod, 1984).  

En sista stressfaktor som (Ragu-Nathan et.al, 2008) nämner ”Techno-uncertainty”. Techno-uncertainty 

betyder att användarna blir stressade av att informationsteknologin ständigt byts ut eller måste 

uppgraderas. Detta innebär i sin tur att användarna ständigt måste lära sig och utbildas i den nya 

teknologin. 

Tabell 1. IKT-stressorer 

Stressfaktorer Brod (1984) Ragu-Nathan et.al (2008) Wang et.al (2008) 

Stressfaktor 1 Större psykisk arbetsbörda. Techno-overload. - 

Stressfaktor 2 Snedvridning av tidsbegreppet. - Time panic. 

Stressfaktor 3 Förlust av kontroll. Techno-invasion. - 

Stressfaktor 4 Social isolering. - - 

Stressfaktor 5 Besvikelse över datorn. Techno-complexity. - 

Stressfaktor 6 - Techno-insecurity. - 

Stressfaktor 7 - Techno-uncertainty. - 

2.3 Hantering av IKT-stress 

 Känslofokuserad och problemfokuserad stresshantering (Coping) 

Stresshantering inom teknostress området kan i huvudsak delas upp i två kategorier: känslofokuserad 

hantering (eng. emotion-focused coping) och problemfokuserad hantering (eng. problem-focused 

coping).  

Problemfokuserad hantering innebär att man inriktar sig på att förbättra förhållandet emellan individen 

och dess arbetsmiljö. Till exempel så kan den som lider av teknostress försöka hitta praktiska 

lösningar för att hantera situationen och hindren.  

Känslofokuserad hantering innebär att man istället inriktar sig på att försöka lindra den känslomässiga 

stressen hos individen. Till exempel så kan den teknostressade individen försöka undvika att tänka på 

problemet, förtränga eller distansera sig från problemet. Eller försöka medicinera bort problemet med 

lugnande medel.  



7 

 

Problemfokuserad hantering brukar ses som en direkt metod till att angripa teknostress medan 

känslofokuserad hantering ses som en indirekt metod att angripa problemet Monat och Lazaruz 

(citerad i Wang et.al, 2008). 

 Människans handlande och rutiner 

Rutiner kan utvecklas och upprätthållas som ett sätt att hantera stress, osäkerhet eller bristande 

självförtroende (Ellström, 1996). Rutiner motverkar stress genom att den fungerar som en 

socialisationsprocess och ger människor en stabilitet och trygghet i tillvaron. Rutiner uppstår när 

människan utvecklat ett specifikt handlande för att uppfatta och hantera vissa problem eller situationer 

(Ellström, 1996).  

En nackdel med rutiner är att dom minskar möjligheten för ett utvecklingsinriktat lärande, som är en 

förutsättning för nytänkande och innovativitet. För att kunna införa ett utvecklingsinriktat lärande i en 

rutin så krävs det att man bryter den gamla rutinen. Detta kan vara svårt då människan har en tendens 

att falla tillbaka i gamla rutiner om hon blir stressad (Ellström, 1996).  

Samtidigt så måste man komma ihåg att alltför stor tonvikt på ett utvecklingsinriktat lärande, inte 

heller är bra då det i stället kan framkalla en utvecklingsstress (Ibid:164). 

Ellström (1996) har delat in människans handlande i följande fyra nivåer. Rutiner är den handling som 

står längst ned på människans handlingslista. 

 Reflektivt handlande betyder att man reflekterar över uppgiften, verksamhetens mål och 

underliggande värderingar om det egna handlandets innebörd och konsekvenser för 

individuella och verksamhetsbaserade mål. 

 Kunskapsbaserat handlande styrs av ett medvetet analytiskt tänkande och reflektioner över 

tidigare erfarenheter och tillgänglig kunskap från omgivningen.  

 Regelbaserat handlande betyder att man styrs av regler som kan vara en instruktion eller 

lärande från en tidigare erfarenhet. 

 Rutinbaserat handlande är handlingar som man utför utan någon större kognitiv ansträngning 

och är kunskaper som är svåra att verbalisera. 

2.4 Ständig inlärning av ny teknik 

Ragu-Nathan et.al (2008) skriver att användarna blir stressade av att informationsteknologin ständigt 

byts ut eller måste uppgraderas. Detta innebär i sin tur att användarna ständigt måste lära sig och 

utbildas i den nya teknologin. Den nya informationsteknologin gör att människor känner att dom har 

otillräckliga datorkunskaper och att dom tvingas spendera väldigt mycket tid och kraft för att lära sig 

att använda den nya tekniken (Ragu-Nathan et.al, 2008). Trots detta så kräver övergången från ett 

industrisamhälle till ett digitalt samhälle att människan kontinuerligt vidareutbildar sig i den nya 

informationsteknologin.  

 Livslångt lärande i arbetslivet 

Begreppet livslångt lärande introducerades av UNESCO (United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organization) i slutet av 1960-talet. Från början så såg man på begreppet livslångt lärande 

med idealistiska och ideologiska motiv. Man menade att livslångt lärande skulle minska 

utbildningsklyftorna i samhället och leda till ökad jämlikhet och social rättvisa. Men från slutet av 
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80-talet så ändrades begreppets betydelse. Man ansåg istället att livslångt lärande var en strategi för 

ekonomisk och teknologisk utveckling. Detta byggdes på med argument från humankapitalteori och 

forskning om förändrade kvalifikationskrav i arbetslivet (Rubenson, 1996).  

Rönnqvist och Thunborg (1996) menar dock att det tyvärr kan vara en nackdel att utbildningen är 

direkt kopplad till nytta och effektivitet. De menar att man istället borde utbilda på andra premisser där 

man har ideologiska värderingar. Till exempel att man utbildar för att minska rådande 

utbildningsklyftor på arbetsplatsen. Detta kan vara ett bättre skäl då det i längden leder till en ökad 

effektivitet. 

Även Larsson (1996) beskriver hur kraven på kunskap och utbildning har förändrats i övergången från 

industrisamhället till informationssamhället. Arbetet i forna industrisamhället var uppbyggt kring 

rutiner som ständigt upprepas. För att tillverka t.ex. en bil så krävdes en mängd kunskaper, men inte av 

enskilda arbetare. Kunskapen var så att säga inbyggd i teknologin och fördelad på en mängd 

människor. På så vis så kunde en uppgift som krävde en stor kunskap utföras av personer som inte 

hade någon speciellt avancerad kunskap. 

Ellström (1996) skriver att i motsats till taylorismens praktiska och manuella kompetenskrav så krävs 

det istället en ökad förmåga att självständigt upptäcka, identifiera och åtgärda problem. I dagens 

arbetsliv så gäller nya produktionskoncept på grund av en ökad komplexitet och en ökad 

decentralisering och spridning av beslutsfattande. Istället för att i första hand följa givna instruktioner, 

ställs krav på mångkunnighet, ökat självstyre och flexibilitet. Dessa förändrade kompetenskrav ställer 

nya krav på de anställdas möjligheter att upprätthålla och utveckla sin kompetens i arbetslivet. Det 

ställs även ökade krav på sociala färdigheter, till exempel lagarbete. En nackdel när man går över till 

nya integrerade produktionskoncept är att det finns risk för underbemanning i starkt kundfokuserade 

verksamheter. Underbemanning är tyvärr något som leder till radikalt ökad stress, minskad 

arbetsmotivation och minskar de anställdas möjligheter till lärande. 

 Individer och kunskapsutveckling 

Enligt Weil och Rosen (1997) så är förmågan att ta till sig och lära sig ny teknik till stora delar 

beroende av vilken personlig inställning man har till ny teknik. De menar att befolkningen kan delas in 

i tre olika kategorier när det gäller att ta till sig och lära sig ny teknik: Ivrig sympatisör (eng. Eager 

adopter), Tveksam (eng. Hesitant ”Prove Its”) och Motståndare (eng. Resister). De ivriga 

sympatisörerna älskar ny teknik och ser tekniken som rolig och utmanande. De ivriga sympatisörerna 

utgör ca.10-15% av befolkningen. De tveksamma tycker inte att ny teknik är rolig och väntar helst tills 

den nya tekniken är beprövad och etablerad innan de tar till sig den. De tveksamma utgör ca.50-60% 

av befolkningen. Den sista gruppen är de så kallade motståndarna. Motståndarna känner sig rädda och 

obekväma med den nya tekniken och försöker undvika all form av ny teknik. Den här gruppen utgör 

ca.30-40% av befolkningen. Enligt Wang et.al (2008) så kan vissa människor känna oro, rädsla, ångest 

och känslomässig motvilja till att ta till sig ny kunskap när det gäller att lära sig använda ny 

informationsteknologi. 

Vidare menar Weil och Rosen (1997) att varje människa utvecklar, testar och förfinar sin egen 

personliga strategi för att ta till sig ny kunskap. Pedagoger kallar dessa strategier för lärostilar (eng. 

learning style). Lärostilen innefattar hur en person tar in, lagrar och hämtar information. Detta kan 

jämföras med Gustavsson (1996) som betonar att kunskapen måste vara förankrad i personligheten. 

Kunskap är både något subjektivt med fäste i personligheten och samtidigt något objektivt. Om 

kunskapen skall vara livslång så måste den vara personlig. Om en kunskapsintegrering skall ske så 
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måste personligheten vara med. Vidare menar Gustavsson (1996) att om man skiljer kunskapen från 

våra personliga värderingar så åstadkommer man en splittring hos människan. 

 Utbildning och lärande i arbetslivet 

Ellström och Gustavsson (1996) menar att utbildning och lärande är två av varandra oberoende, men 

delvis sammankopplade processer. Utbildning resulterar inte alltid i ett lärande hos deltagarna. De 

menar att kompetens inte överförs automatiskt från lärare till deltagare. Människor lär sig även mycket 

utan att delta i utbildning, eller som ligger utanför målet med utbildningen. Vidare så menar de att 

lärande inte alltid behöver ske inom samhällets olika utbildningssystem utan att lärande sker även på 

t.ex. arbetsplatsen. Även Larsson (1997) menar att det i utbildningen är viktigt att man får lära sig att 

använda sina nya kunskaper i sitt sammanhang. Det vill säga i en riktig arbetssituation. 

Allwod (1991) skriver att ett starkt incitament för att lärande ska ske är motivation. Vidare så menar 

han att man kan skilja på en yttre och inre motivation. Yttre motivation innebär att man belönas för att 

utföra en viss uppgift. Inre motivation betyder att uppgiften i sig känns belönande för individen. 

Studier har visat att det är den inre motivationen som är mest avgörande för om en individ skall 

slutföra en uppgift. Man kan till exempel öka en individs förståelse inför en uppgift och därmed öka 

motivationen.  

Från företagets sida så är det vanligt att belöna medarbetares utbildningsinsatser med så kallade yttre 

belöningar, t.ex. ökad lön eller befordringsmöjligheter Nilsson (1991). Detta på grund av att man ser 

utbildning som en investering som skall öka företagets produktivitet. Men det har visat sig inom 

beteendevetenskaplig forskning att det kanske är bättre att satsa på en inre belöning. Det vill säga att 

motivationen och arbetslusten ökar istället (ibid). Dom positiva effekterna hos personalen vid 

utbildning är många till exempel att de anställda får ett ökat intresse för utbildning, bättre 

allmänbildning, självutveckling och bättre självförtroende. Och naturligtvis så klarar dom sina gamla 

arbetsuppgifter bättre (Rönnqvist & Thunborg, 1996). Ett bättre självförtroende är något som Allwood 

(1991) ser som viktigt när man skall lära sig något nytt. Att man vågar ge sig in och prova och att man 

inte nedslås så lätt av motgångar. Personer med lågt självförtroende är ofta mer betjänt av en mer styrd 

utbildning.  

Det kanske vanligaste felet som görs vid personalutbildning är att utbildningen bedrivs alldeles för 

intensivt. Inlärnings psykologisk kunskap har visat att inlärning som är spridd över olika tillfällen ger 

en bättre minnesbehållning (Allwood, 1991). Även Weil och Rosen (1997) har genom sina studier 

upptäckt att människor inte kan koncentrera sig åtta timmar om dagen, oavsett hur intressant ämnet är. 

Efter ungefär en timme så stänger hjärnan av och det blir i princip omöjligt att ta till sig ny 

information. Det är också viktigt att skillnaderna mellan förkunskaper inte är för stora hos dom som 

skall utbildas (Allwood, 1991). Larsson (1996) menar också att inlärningen underlättas om man är 

eller blir genuint intresserad av det man försöker lära sig, så kallat autentiskt lärande. 

Trots att personalutbildning är en av de mest lönsamma investeringar ett företag kan göra idag så är 

det tyvärr också en av de mest förbisedda investeringarna (Månsson, 1986). 

2.5 Teknik som krånglar eller är svår att hantera 

Teknologins roll i samspelet mellan företag, kunder och medarbetare och antalet teknikbaserade 

produkter och tjänster har ökat snabbt i dagens digitaliserade samhälle. Även om den tekniska 

utvecklingen har gynnat företag, kunder och medarbetare så finns det också tecken på att frustrationen 

att hantera dessa teknikbaserade system också har ökat (Parasuraman, 2000).  
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Brod (1984) skriver att människan är besviken på datorn. Han menar att datorerna och den nya 

tekniken inte motsvarar de förväntningar människan har om datorn och vad den skulle kunna utföra 

eller användas till. Det krävs mycket tid och ansträngning innan man behärskar datorn som man vill. 

Trots att människan är besviken över datorn så menar Lennerlöf (1997) att, när det gäller datorer och 

informationsteknik så är människan märkligt nog beredd att acceptera betydligt mer krångel och 

problem än vad man skulle accepterat i normala fall.  

Redan för 40 år sedan så skrev Weizenbaum (1976) att vi inte kan ifrågasätta om vi vill ha den här 

tekniska utvecklingen eller inte. Han insåg redan då (1976) att den tekniska utvecklingen kan vi inte 

hejda vare sig vi vill eller inte. Vidare så förutsåg han hur datorn skulle komma att vara så fullständigt 

integrerad i vårt samhälle, så invävd i avgörande delstukturer så att den aldrig skulle kunna frånskiljas 

utan att hela strukturen skulle skadas allvarligt (ibid.). 

 Digital mognad 

Enligt Parasuraman (2000) så definieras digital mognad som människans benägenhet att ta till sig och 

använda sig av ny teknologi för att nå sina mål inom arbetet och det dagliga livet. Short, Williams och 

Christie, 1976 (citerad i Parasuraman, 2000) nämner att forskningen kring att ta till sig ny teknologi 

har pågått i årtionden. Telekommunikationsområdet är ett typexempel på just detta. Forskare började 

studera hur telekommunikationen påverkade samhället redan i sin linda, för mer än 25 år sen. Moderna 

verktyg har haft en långt mer avgörande inverkan på vårt samhälle på mycket kortare tid än vad 

tidigare verktyg hade (Weizenbaum, 1976). Parasuraman (1996) har utvecklat en modell i form av en 

pyramid (Se Figur 1 Parasuramans pyramid modell.) som belyser sambandet mellan teknologi-företag, 

teknologi-kund och teknologi-medarbetare (citerad i Parasuraman, 2000).  

 

Figur 1 Parasuramans pyramid modell. 

I sin forskning så använde Parasuraman sin pyramidmodell och resultatet från ett antal intervjuer som 

utfördes i olika fokusgrupper för att utveckla en digital mognadsskala (eng. Technology Readiness 

Index, TRI). Från fokusgrupperna så framkom det att människor hade positiva känslor, men även 

farhågor angående ny teknik. Flexibilitet, bekvämlighet, effektivitet och underhållning var exempel på 

positiva egenskaper som den nya tekniken kunde bidra med. Exempel på farhågor med den nya 

tekniken kunde vara säkerhetsaspekter, opersonlighet och brist på kontroll. Det är dom positiva 

känslorna som driver människan mot den nya tekniken och farhågorna håller människan tillbaka. Detta 

kan jämföras med Weizenbaum (1976) som skriver att de nya verktyg/maskiner som påverkar våra 

intellektuella, kognitiva och känslomässiga funktioner gör ett starkare intryck på oss. Parasuraman 

(2000) menar att den digitala mognadsskalan skulle kunna användas för att bestämma medarbetares 

digitala mognad. Detta är viktigt för kunna göra kloka val beträffande utformning, införande och 

hantering av nya datorsystem. 
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 Människa-datorinteraktion 

Berg och Hård (1990) skriver att från början så har användarinteraktion utvecklats på tekniken och 

teknikernas villkor och mindre utgått från användarens situation och de arbetsuppgifter som skall 

lösas. Ingelstam och Sturesson (1993) nämner i sin bok Brus över landet att en tekniker vid televerket 

lär ha sagt "Vi har en massa tekniska lösningar som söker problem". Detta har lett till komplicerade 

och icke användarvänliga gränssnitt. Istället borde det vara stimulerande och roligt att arbeta med 

datorer (Berg & Hård, 1990). Syftet med att använda datorer är att det skall bli lättare att utföra den 

uppgift vi förutsatt att göra. Meningen är att man skall slippa slösa tid på problem som har med datorn 

eller programmet att göra. Datorn skall hjälpa till att höja produktiviteten (Allwood, 1991). 

För att lära sig att använda ett nytt datasystem så är det viktigt att förstå att det finns många faktorer 

som påverkar människans tankeprocess t.ex. sociala, motivationella och biologiska. En mycket viktig 

faktor är människans förförståelse. Förförståelsen är alla bakgrundserfarenheter som individen har 

med sig i den nya situationen (Allwood, 1991).  

Vidare så beskriver Allwood (1991) att det finns tre olika faktorer som tillsammans krävs för att ett 

datasystem skall ha en god användbarhet. För det första måste programmet vara användarvänligt: man 

måste ha tillgång till programmet, programmet måste vara förenligt med användarens sätt att fungera 

mentalt och det måste finnas bra hjälpresurser. För det andra så krävs användarkompetens: användaren 

har tillräcklig förförståelse och kompetens för att kunna använda programmet. För det tredje så krävs 

en användaracceptans: användaren är välvilligt inställd och motiverad till att använda programmet. 

Vidare så skriver Allwood (1991) att eftersom minnet hos människan är kontextberoende så är det 

viktigt att inlärningsmiljön så mycket som möjligt liknar den miljö som programmet sedan skall 

användas i. Konsekvens och likformighet inom programmet är också befrämjande för inlärningen. 

 Hjälpresurser 

Ett sätt att lära sig använda den nya tekniken kan vara att använda sig av instruktionsmanualer. Brod 

(1984) menar dock att det krävs mycket tid och ansträngning innan man behärska datorn som man vill. 

Trots att det hela tiden talas om användarvänlighet så är manualer till datorer förvånansvärt svåra att 

förstå. Enligt Allwood (1991) så har det visat sig att användare i allmänhet tycker att 

instruktionsmanualer är väldigt svåra att förstå. Det är vanligt att manualer är skrivna med en väldigt 

teknisk jargong och komplicerat språk. På grund av detta så är det vanligt att användaren inte hittar 

den information dom söker. Ett annat problem med manualer är att dom oftast är för långa. Studier har 

visat att användare som läste en kortare version av en manual lärde sig samma saker som läste en 

längre version av samma manual fast på 40 % kortare tid. Orsaken till detta kan vara att man inte 

belastar korttidsminnet med för mycket ny information på en gång. 

Många människor tycker istället att det är lättare att få ett teknikproblem förklarat ansikte mot ansikte. 

Det kan man göra genom att fråga en ”lokal expert” det vill säga en kollega som har skaffat sig större 

kunskaper om ett visst program. Ett problem med detta kan dock vara att kollegan inte har tid, blir 

störd eller inte har tillräckliga kunskaper att lösa problemet. I dessa fall så brukar man på många 

arbetsplatser ha möjlighet att kontakta en expert på ett informationscenter av något slag. En nackdel 

med ett informationscenter är dock att det ofta kan vara svårt för parterna att göra sig förstådda på 

grund av att skillnaden i kunskapsnivå är väldigt hög (Allwood, 1991). 
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2.6 Ständigt tillgänglig och nåbar 

Att alltid vara nåbar via nätverk, mobiltelefoner och surfplattor gör att människor aldrig känner sig fria 

från teknologi och alltid känner sig övervakade och tillgängliga (Tarafdar et.al, 2007). 

Denna känsla av integritetskränkning, kontrollförlust och att alltid vara nåbar kallar (Ragu-Nathan 

et.al, 2008) för ”Techno-invasion”. 

 Människans kontrollbehov 

För att människan skall känna sig i kontroll så menar Allwood (1991) att det är mycket viktigt att 

individen själv har haft möjlighet att bestämma hur en arbetsuppgift skall lösas. Detta för att det skall 

vara människan och inte datorn som bestämmer flödet i arbetsuppgiften (ibid.).  

Ellström (1996) hävdar att det är viktigt att det finns en tydlig och klar definition på arbetsuppgiften 

och att man har ett väl formulerat mål som individen förstår och accepterar. Helst skall individen själv 

ha varit delaktig i att diskutera och formulera målet (ibid.). 

Allwood (1991) menar också att det är viktigt att det finns variation i arbetsuppgifterna och att man 

kan ta egna initiativ och att man kan se helheten i uppgiften. Det bör också finnas utrymme för 

individen att utveckla sin kompetens (ibid.). 

Enligt Ellström (1996) så kan en orsak till att medarbetare ibland har små möjligheter att påverka sin 

arbetssituation är ofta brist på lätt tillgänglig information om verksamheten och dess förutsättningar. 

Han menar att en lösning kan vara att införa och utveckla nya informationssystem där man från början 

kan involvera personalen i insamling, analys och värdering av information (ibid.). 

Avslutningsvis så hävdar Ellström (1996) att en arbetsuppgift inte får vara för enkel då det leder till 

enformighet och bristande möjligheter till lärande. Men en för hög grad av komplexitet kan å andra 

sidan leda till försämrad prestation och stress (ibid.). Det senare gäller i högsta grad om individen inte 

själv har möjlighet att påverka uppgiftens utformning det vill säga att man inte har kontroll. Lösningen 

är alltså enligt Ellström (1996) att eftersträva en maximal grad av kontroll och en optimal grad av 

komplexitet. 

 Kommunikationsstress 

Johansson-Hidén, B., Wallin, S., Wästlund, E. (2002) skriver i deras rapport ”IKT-stress finns det?” 

att normen för kommunikation mellan människor utgår från våra outtalade eller uttalade regler för hur 

kommunikationen ska utföras, till exempel att vi turas om när vi samtalar med varandra. Dessa regler 

och normer är i de nya kommunikationssystemen inte färdiga vad det gäller beteende och hantering. 

Brod (1984) menar att det normala sättet att umgås och kommunicera på ersätts av en opersonlig 

maskinell kommunikation. Dom vanliga etikettsreglerna försvinner när folk tvingas att jobba väldigt 

isolerat och nära datorer. Weil och Rosen (1997) menar att på grund av att dessa kommunikativa 

regler saknas i den nya elektroniska kommunikationen så har detta lett till fler missförstånd än 

någonsin tidigare. Och detta leder till en ökad teknostress. Resultaten från rapporten ”IKT-stress finns 

det?” visade att informations och kommunikationsstressen kunde definieras som en ohanterbar 

informationsmängd och ohanterbara kommunikationskrav. De tre främsta stresskällorna uppgavs vara; 

att bli avbruten i arbetet, tidsbrist och teknik som krånglar (Johansson-Hidén et.al, 2002).  I rapporten 

”IKT-stress finns det?” så framkom det även att det medium som var mest stressande var den 

stationära telefonen (Johansson-Hidén et.al, 2002). Kraut och Attewell 1997 (citerad i Johansson-

Hidén et.al, 2002) menar att anledningen till att den stationära telefonen upplevs som mest stressande 

beror på att den stationära telefonen kräver en synkron kommunikation det vill säga att både avsändare 

och mottagare måste vara närvarande samtidigt för att kunna kommunicera och det betyder att man 
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måste avbryta det man för tillfället arbetar med. Detta kan jämföras med t.ex. e-post som är ett 

asynkront kommunikations medium som inte kräver en samtidig medverkan mellan avsändare och 

mottagare.  

Ett annat problem med dessa nya kommunikationsmedier är enligt Weil och Rosen (1997) att de nya 

kommunikationsmedierna inkräktar och gör intrång i våra privata sfärer. Människor behöver dessa 

invanda personliga gränser för att upprätthålla sin identitet och integritet. Dessa gränser som är så 

viktiga för vårt välbefinnande är idag ständigt hotade av den nya tekniken. Vi blir till exempel 

konstant störda och avbrutna av den nya tekniken och vi känner att vi inte ens kan slappna av hemma. 

Det handlar om tids-, rums-, och roll sfärer vilket gör att man t.ex. skiljer på arbetsroller och privata 

roller. Med de nya kommunikationsmedierna som datorer och mobiltelefoner så ändras eller rent av 

raderas dessa gränser (ibid.). 

Weil och Rosen (1997) menar också att trots att vi inkräktar på vår egen personliga sfär så har vi 

utvecklat ett starkt teknikberoende där vi att vi alltid måste vara uppkopplade. Trots att detta är 

störande och irriterande så känner vi oss otrygga om vi inte är ständigt tillgängliga och nåbara. 

2.7 Oproportionerlig informationsmängd 

Enligt ekonomen Porat 1977 (citerad i Ingelstam & Sturesson, 1993) så karaktäriseras ett 

tjänstesamhälle av att majoriteten av arbetskraften består av informationsarbetare, där hantering och 

bearbetning av information är det mest produktiva elementet i dess ekonomi. Detta har kunnat 

möjliggöras tack vare den rationalisering och effektivisering av varuproduktionen som har skett i den 

moderna industrin. Ingelstam och Sturesson (1993) menar att det finns olika åsikter om vad som har 

drivit fram denna utveckling. Vissa anser att det beror på en strävan efter en allt högre grad av kontroll 

i samhället. För att bibehålla denna kontroll så krävs det att man har förmåga att samla in granska och 

sprida information för att det skall vara systematiskt och effektivt. 

Frejhagen, B. (1997) beskriver begreppet information i rapporten (IT i arbetsliv och samhälle - ett 

runda bords samtal med mänskliga perspektiv) på följande sätt. Information är något oerhört värdefullt 

för oss som människor. Tillgång till information är förutsättningen för oss att fungera i vår vardag och 

att utvecklas som människor både i arbetslivet och i privatlivet. Informationen ger förutsättningar för 

oss att förstå vår omgivning och vår arbetsuppgift, ta del av vad andra medarbetare eller exempelvis 

kunder sagt och tänkt vid andra tidpunkter och på andra geografiska orter. Det ger oss förutsättningar 

att lyfta som medarbetare och att utvecklas som mänskliga varelser. 

EMC, som är ett företag inom informationshantering genomför den enda undersökningen som mäter 

och prognostiserar mängden information (data) som årligen produceras i världen. I deras senaste 

undersökning från 2014 ”The Digital Universe of Opportunities: Rich Data and the Increasing Value 

of the Internet of Things” så uppges att mängden data nu fördubblas vartannat år och 2020 så beräknas 

mängden data uppgå till 44 trillioner gigabyte varav företag står för (85 %) av denna datamängd. Det 

motsvarar nära nog antalet stjärnor i hela universum (EMC Digital Universe study, 2014).  

 Information overload 

Att information är nödvändig och i det närmaste oumbärlig i dagens informationssamhälle är tämligen 

klart. Problemet uppstår när vi blir utsatta för mer information än vi kan hantera. Vår biologiska 

konstitution inklusive hjärnan har varit densamma i tusentals år. Och man vet att människans förmåga 

att ta till sig information är begränsad (Ingelstam & Sturesson 1993). Vidare så menar Ingelstam och 
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Sturesson (1993) att eftersom informationsflödet ökar för varje dag så kommer det i framtiden bli ännu 

viktigare att kunna sovra bland den enorma informationsmängd som vi utsätts för. 

Ingelstam och Sturesson (1993) beskriver i sin bok Brus över landet vilka faktorer som påverkar 

människan i sin informationshantering och tolkning. I den klassiska kommunikationsmodellen så utgår 

man ifrån att individer är rationella när dom samlar in och bearbetar information. Men psykologiska 

resultat har visat att vi kanske inte alltid är så rationella. När en människa utsätts för stress så 

försämras förmågan att ta till sig nyanserad information, detta leder till att man filtrerar bort mer än 

man brukar av erhållna signaler och det kan i sin tur göra att man fattar beslut på ett för litet 

informationsunderlag. Man håller sig då hellre till tidigare gissningar och hanterar bara en liten mängd 

information samtidigt (ibid.). Vidare så hävdar Ingelstam och Sturesson (1993) att en människa 

upplever subjektivt att man fattar bättre beslut med ett större underlag av information, men objektivt så 

fattar man sämre beslut eftersom man får ”information overload”. 

Begreppet ”information overload” myntades 1970 av sociologen Alvin Toffler. Toffler menar att 

samhället genomgår en enorm strukturell förändring, en revolution från ett industrisamhälle till ett 

"super-industrisamhälle". Denna förändring överbelastar människor eftersom allt snabbare tekniska 

och sociala förändringar orsakar stress och förvirring hos människan (newworldencyclopedia, 2014). 

Enligt Ingelstam och Sturesson (1993) så har forskning visat att människan har svårt att beakta mer än 

två till fem faktorer samtidigt. Beslutsfattandet kan även påverkas av att man samlar in felaktig eller 

dålig information och för att kompensera för detta så begär man mer information. Eftersom människan 

har en bristande förmåga att hantera många faktorer samtidigt så har det visat sig att människan fattar 

bättre beslut om man kan få informationen i komprimerad behandlad form istället för rådata (ibid.). 

2.8 Sammanfattning 

I det här kapitlet så har jag redogjort för vilken tidigare forskning som har bedrivits inom området 

teknostress eller IKT-stress. Jag har beskrivit ett antal så kallade IKT stressorer, det vill säga olika 

faktorer som anses kunna orsaka IKT-stress hos människan. Vidare så har jag beskrivit begreppet 

”Coping” som är en vanlig teori inom stressforskning och som även används inom teknostress området 

för att hantera stress. Till sist så har jag använt mig av tidigare forskning inom kommunikation, 

lärande och kunskapsutveckling för att beskriva jag den teoretiska inramningen till de tematiserade 

områden som jag har skapat i det här kapitlet, det vill säga; Ständig inlärning av ny teknik, Teknik som 

krånglar eller är svår att förstå, Ständigt tillgänglig och nåbar och Oproportionerlig 

informationsmängd. De teorier och begrepp som beskrivits i det här kapitlet kommer tillsammans med 

de empiriska resultaten från mina två empiriska studier att hjälpa till att teoretisera och belysa hur 

medarbetarna på en högteknologisk arbetsplats uppfattar fenomenet IKT-stress. 
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3. Metod 

3.1 Inledning 

I detta kapitel beskrivs vilken vetenskaplig metod jag har använt och hur jag gått tillväga för att samla 

in data till min forskning. Det insamlade datamaterialet har sedan tolkats, tematiserats och analyserats 

för att kunna besvara uppsatsen syfte och frågeställningar.  

Syftet med den här studien är att studera och jämföra hur användandet av IKT (Informations och 

kommunikationsteknologi) har förändrats under en längre tidsperiod. Jag vill även undersöka hur 

medarbetare vid en högteknologisk arbetsplats uppfattar och upplever fenomenet IKT-stress. Till sist 

så vill jag även studera vilka metoder och strategier medarbetarna har använt sig av för att hantera 

IKT-stress på deras arbetsplats. För att kunna genomföra denna studie och samla in data till en 

jämförande analys så har jag vid två olika tillfällen (1998 och 2016) genomfört en enkätundersökning 

på en och samma avdelning inom detta företag. För att kunna jämföra data emellan studierna så var 

enkätfrågorna i stort sett identiska i de båda undersökningarna. Urvalsgruppen vid båda tillfällena var 

en avdelning inom företaget som arbetar med utveckling av basstationer inom mobiltelefoni. I min 

insamling av data från studie 1 (1998) så valde jag att avgränsa min uppsats till att endast innefatta 

datorer, programvara, e-post och internet. Men på grund av den mycket snabba teknikutvecklingen så 

innefattar studie 2 (2016) även mobiltelefoner (smartphones), surfplattor och sociala media.  

3.2 Val av forskningsmetod 

Tvärsnittsdesign eller surveydesign är en forskningsdesign som är tillämplig på den här typen av 

studie. Tvärsnittsdesign innebär att man samlar in data från mer än ett fall. Detta gör man för att få in 

en stor mängd kvantitativa data som man sedan kan analysera och eventuellt hitta samband mellan 

olika variabler Bryman (2011). Jag har även använt mig av en komparativ forskningsdesign för att 

göra en jämförelse mellan de två urvalsgrupperna. Detta har jag gjort för att utvinna en större 

förståelse för denna företeelse Bryman (2011). Dock så har jag inte använt mig av den komparativa 

metoden fullt ut eftersom man då skall genomföra sina tvärsnittsundersökningar vid ungefär samma 

tillfälle Bryman (2011). Med en kombination av komparativ design och tvärsnittsdesign så har jag 

undersökt hur medarbetarna på den här arbetsplatsen har förändrat sin uppfattning om IKT-stress 

emellan de två undersökningstillfällena.  

Inom den vetenskapliga metodläran så skiljer man på kvantitativ och kvalitativ metod.  

Inom den kvantitativa metodläran så anser man att allt som man studerar skall kunna mätas och 

resultatet måste kunna presenteras numeriskt (Andersen, 1994). Enkätundersökningen som jag 

skickade ut till respondenterna bestod av både slutna och öppna frågor. Med svaren från de slutna 

frågorna så fick jag in kvantitativa data som jag sedan kunde analysera och presentera i form av 

statistik som visar hur användningen av IKT såg ut på den här arbetsplatsen. Dessa kvantitativa data 

användes sedan för att numeriskt visa på skillnader mellan de två studierna. Statistiken som jag fick 

fram kunde jag även använda som bakgrundsmaterial när jag analyserade det kvalitativa data (svar 

från öppna frågor) som jag samlat in (Alvesson & Sköldberg, 1994). Vidare så menar Andersen (1994) 

att man inom den kvalitativa metodläran inte anser att allt går att mäta numeriskt och att man måste 

göra skillnad på det som naturvetenskapsmän studerar och det samhällsforskare studerar. Med svaren 

från de öppna frågorna i enkäten så fick jag även in kvalitativa data som jag sedan kunde tematisera 
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och analysera och skapa mig en djupare förståelse och kunskap för hur medarbetarna på denna 

arbetsplats uppfattar fenomenet IKT-stress. Eftersom den här uppsatsen inte utgår ifrån någon specifik 

teori så är min vetenskapsteoretiska utgångspunkt induktiv. Med denna utgångspunkt så blir teorin 

resultatet av min forskning. Detta till skillnad mot ett deduktivt eller abduktivt synsätt där man istället 

vill pröva en teori på det empiriska material som man har samlat in (Bryman, 2011). 

3.3 Företaget som forskningsmiljö 

Detta företag är världsledande inom kommunikationsteknik och tjänster. Företaget säljer tjänster, 

mjukvara och infrastruktur inom framförallt mobilitet, bredband och molnlösningar och riktar sig till 

kunder inom nätverk, IT, media och andra industrier. Företaget underhåller nät som tillsammans har 

fler än 2,5 miljarder användare och 40 % av all mobiltrafik i världen går genom nät som företaget 

levererat. Mina studier har utförts inom produktutvecklingsenheten som designar och utvecklar 

företagets hårdvara. På avdelningen systemdesign arbetar systemdesigners i projektform med att 

identifiera de tekniska krav som ställs på produktens hårdvara.  

3.4 Urval 

Att välja en hel avdelning som urvalsgrupp kallas enligt Bryman (2011) ett icke-sannolikhetsurval. 

Icke-sannolikhetsurval innebär att man har fått fram sitt urval på andra sätt än att använda sig av 

slumpen. Den här urvalsmetoden beskrivs även i Cohen och Manion (1994) och kallas där ”Non 

probability sample”. Enligt Bryman (2011) så innebär metoden att man väljer ut en viss grupp 

människor med hjälp av kriterier som man själv väljer. Metoden är också lämplig då man inte har 

behov av att generalisera utanför urvalsgruppen (ibid.). En undergrupp till icke-sannolikhetsurval 

kallas av Bryman (2011) för bekvämlighets urval. Även denna undergrupp beskrivs av Cohen och 

Manion (1994) men kallas då ”Convenience sampling” det betyder i stort att man väljer personer ur 

sin närmaste omgivning ända tills man har fått ihop så många respondenter som man hade tänkt skulle 

ingå i undersökningen.  

Utifrån ovanstående definitioner så bestämde jag mig för att använda mig av ett bekvämlighetsurval 

från icke-sannolikhetsurvalsgruppen för att välja ut respondenter som skulle ingå i 

undersökningsgruppen. 

 Urval studie 1 

Undersökningsgruppen vid studie 1 utgjordes av en avdelning inom produktutvecklingsenheten och 

där arbetade då cirka 65 personer varav 6 stycken chefer. Avdelningen var ansvarig för design och 

dokumentation av företagets radiobasstationer för GSM nät. 

 Urval studie 2 

Undersökningsgruppen vid studie 2 utgjordes även denna gång på samma avdelning inom 

produktutvecklingsenheten. Nu arbetar där 21 personer varav 2 chefer. 
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3.5 Datainsamlingsmetod 

Skälet till att jag valde att samla in mitt data via en enkätundersökning grundar sig på följande orsaker. 

Det finns både fördelar och nackdelar med enkätundersökningar, några av fördelarna är till exempel 

att metoden är billig och lätt att administrera (Andersen, 1994). Respondenterna får även tid att tänka 

efter när de besvarar frågorna. Några av nackdelarna är till exempel en lägre svarsvillighet och att man 

inte kan vara helt säker på att det är den utvalda personen som svarar (ibid.). Ett annat skäl till att jag 

valde enkätundersökning var att undersökningen gjordes i december och det fanns ingen tid för 

respondenterna att delta vid vanliga intervjuer. En annan viktig anledning till att jag valde att skicka 

dessa enkäter med e-post var att jag ville att respondenten skulle befinna sig i en situation som är 

starkt förknippad med IKT-stress det vill säga framför datorn. Risken för att någon annan person än 

den utvalda skulle svara på enkäten såg jag som relativt liten eftersom jag skickade enkäten direkt till 

respektive respondents privata e-postkonto. 

 Datainsamling studie 1 

För att samla in data till studie 1 så konstruerade jag en enkät som sedan skickades ut till företagets 

systemavdelning. Innan enkäten skickades ut så konfirmerade min kontaktperson med sin chef att det 

var okej att genomföra undersökningen. Då IKT-stress på den tiden var ett relativt nytt fenomen så var 

chefen mycket intresserad av att enkätundersökningen skulle genomföras. När allt var bekräftat så 

skrev jag ett missivbrev (Bilaga 1, Missivbrev studie 1) som talade om vem jag var och vad syftet var 

med denna enkätundersökning. Enkäten med tillhörande missivbrev sändes ut den 11:e december 

1998, till min kontaktperson på företaget som sen förmedlade enkäten till respondenterna samma dag. 

I e-postmeddelandet så hade jag talat om att jag önskade att få tillbaka deras svar senast den 22:a 

december 1998. Dom fick alltså 11 dagar på sig att besvara frågorna. Anledningen till att dom fick 

relativt kort tid på sig att svara på frågorna, var att jag ville ha tillbaka svaren innan de flesta gick på 

julledighet. De allra flesta svaren fick jag tillbaka redan efter ett par dagar. Några enstaka respondenter 

väntade in i det sista. En relativt stor del av respondenterna fick jag aldrig svar från.  

 Datainsamling studie 2 

För att samla in data till studie 2 så började jag med att skapa en online enkät i programmet Survey & 

Report. Detta program finns att tillgå för studenter vid Stockholms Universitets webbplats. Därefter så 

kopierade jag frågorna ifrån den första enkätundersökningen (studie 1). Frågorna klistrade jag sen in 

direkt i den nya online enkäten. Innan frågorna skickades ut så konfirmerade även denna gång min 

kontaktperson med sin chef att det var okej att genomföra studien. När detta var bekräftat så skapade 

jag ett så kallat ”första utskick” med programmet Survey & Report. I detta utskick så ingår själva 

missivbrevet (Bilaga 2, Missivbrev studie 2) som ett meddelande till respondenterna. I slutet på 

meddelandet så fanns det också en länk som öppnade själva frågeformuläret. Detta första utskick 

sändes ut direkt till respondenterna den 25:e november 2016. I utskickat så hade jag talat om att jag 

önskade att få tillbaka deras svar senast den 1:a december 2016. I det här fallet så fick respondenterna 

6 dagar på sig att besvara frågorna. Den 29:e november 2016 sände jag ut en första påminnelse att 

besvara enkäten och den 1:a december 2016 så skickade jag en sista påminnelse att besvara enkäten. 

Alla respondenternas svar skickades direkt till mig. 
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3.6 Enkätkonstruktion 

Efter jag hade genomfört en omfattande litteraturstudie kring fenomenet IKT-stress så konstruerade 

jag en enkät med ett antal frågor som berörde de områden som jag redogjort för i kapitlet (Teori och 

tidigare forskning).  Enkäten var uppdelad i två delar. Den första delen av enkäten bestod av 26 slutna 

frågor med fasta svarsalternativ. Den andra delen bestod av öppna frågor. Enligt Bryman (2011) så bör 

man undvika att skapa enkäter med många öppna frågor eftersom respondenterna drar sig för behöva 

skriva många kommentarer i en enkät. Därför bestämde jag mig för att endast använda mig av fyra 

öppna frågor. Öppna frågor är också bra när man vill utforska nya områden som man inte är så insatt i 

Bryman (2011). Enkäten var utformad på så sätt att jag har lagt enkla grundläggande demografiska 

frågor i början. Den demografiska informationen var viktig eftersom den användes för att presentera 

statistik över undersökningen. Cohen och Manion (1994) menar att en enkät skall bestå av enkla frågor 

i början av enkäten, mittendelen skall bestå av svåra frågor och slutfrågorna skall vara frågor som 

respondenterna har ett stort personligt intresse att svara på. Jag har försökt att följa denna uppdelning 

när jag konstruerat min enkät. Jag valde alltså att placera mina kvalitativa öppna frågor i slutet av 

enkäten.  

 Enkätkonstruktion studie 1 

Enkäten i studie 1 var konstruerad i ett vanligt e-postmeddelande och var utformad på ett sådant sätt 

att det enda man behövde göra när man fått enkäten var att i den första delen svara på frågorna genom 

att sätta ett kryss i färdiga rutor och i den andra delen skrev man in sina svar direkt i e-

postmeddelandet. (Se Figur 2).  

 
Figur 2. Exempel på enkätfrågor studie 1. 

 Enkätkonstruktion studie 2 

Enkäten i studie 2 var med hjälp av programmet Survey & Report betydligt enklare att konstruera. I 

programmet fanns en mängd olika hjälpmedel för att på ett enkelt sätt skapa frågor (se Figur 3). 

Programmet har även ett flertal funktioner för att hålla reda på när och till vilka respondenter man har 

skickat ut enkäten till. Det fanns också verktyg för att skapa utförliga rapporter på det data man får in 

från respondenterna. Jag kopierade alla frågor från studie 1 och klistrade in dom i den nya enkäten. 

Men som jag nämnt i syftet till den här uppsatsen så har jag på grund av den mycket snabba 

teknikutvecklingen så har jag i den här enkäten lagt till frågor angående bruket av mobiltelefoner 

(smartphones), surfplattor och sociala media.  
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Figur 3 Exempel på enkätfrågor studie 2. 

3.7 Pilotstudien 

När jag skickade ut min enkät vid det första undersökningstillfället så genomförde jag aldrig någon 

pilotstudie. Men enligt Bryman (2011) så är det viktigt att göra en pilotstudie för att kontrollera att 

frågorna fungerar som man hade tänkt sig. Detta till skillnad mot en intervjuundersökning där man 

efterhand kan rätta till frågor som inte fungerar bra. Därför bestämde jag mig för att denna gång 

genomföra en liten pilotundersökning. Jag valde sedan att skicka enkäten till min kontaktperson på 

företaget. Efter att min kontaktperson hade tagit emot och svarat på enkäten så fick jag tillbaka en del 

kommentarer angående enkäten. Min kontaktperson ansåg att en del frågor var ganska otydligt 

formulerade. För att hålla reliabiliteten i min studie så hög som möjligt så tvekade jag inför att 

omformulera frågorna allt för mycket i den nya enkäten. Detta eftersom jag strävade efter att skicka 

mer eller mindre identiska frågor vid det nya undersökningstillfället. Men jag bestämde mig till slut 

för att revidera en del frågor utan att förändra frågornas innebörd.   

3.8 Bearbetning och analys av data 

För att kunna bearbeta, analysera och presentera data från respondenterna på ett överskådligt och 

tydligt sätt så har jag valt att använda mig av det webbaserade programmet Survey & Report. Survey 

& Report är ett verktyg för att skapa och hantera enkätundersökningar, rapporter och diagram. 

Enkätfrågorna till den här undersökningen var uppdelad i två delar. Den första delen av enkäten bestod 

av 26 slutna frågor med fasta svarsalternativ. Den andra delen bestod av fyra öppna frågor där 

respondenten själv haft möjlighet att kommentera.  

 Bearbetning av kvantitativ data från enkätens slutna frågor  

Redan innan alla svar från studie 2 hade inkommit så påbörjades databearbetningen med att skapa en 

fiktiv enkätundersökning i programmet Survey & Report. I denna fiktiva enkätundersökning så 

matades alla respondenters svarsdata från studie 1 in. När all svarsdata från studie 2 inkommit så 

användes programmet Survey & Report för att skapa kombinerade diagram med data från både studie 

1 och studie 2. Efter detta så skapades korstabeller där data från båda studierna matades in. Med hjälp 
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av korstabellerna så gjordes en komparativ analys av data från båda studierna för att kunna besvara 

uppsatsens första frågeställning. 

1. Hur ser medarbetarnas upplevelse av användande av IKT (Informations och 

kommunikationsteknologi) ut på en högteknologisk arbetsplats 1998 jämfört med 2016? 

 Bearbetning av kvalitativ data från enkätens öppna frågor  

För att uppfylla Konfidentialitestskravet (se avsnitt Relevans, Reliabilitet och Validitet) och för att 

underlätta databearbetning och analysen av data så kodades alla respondenter. Innan tolkningen och 

analysen av data från de öppna frågorna påbörjades så kodades varje respondent från båda studierna. 

Varje respondent namngavs med en bokstavs- och nummerkombination. Till exempel ”S2_R3” där S2 

betyder att respondenten kommer ifrån studie 2 och R3 betyder respondent nummer 3 från samma 

studie. 

Med uppsatsen syfte och frågeställning i åtanke så valdes de mest intressanta och relevanta svaren ut 

från enkätens öppna frågor. Bryman (2011) menar att syftet med att analysera en studies data är att ge 

forskaren en referensram som kan vägleda forskaren. Ett av de vanligaste angreppssätten när det gäller 

kvalitativ data är det som ofta kalls ”Tematisk analys” (ibid.). Tematisk analys innebär i stort sett att 

forskaren genom noggrann läsning försöker finna teman och underteman i det svarsdata som är under 

bearbetning (Bryman, 2011). I den här studien har Tematisk analys använts för att bearbeta, analysera 

och sortera in respondenternas mest intressanta och relevanta data under respektive tematiserad rubrik 

som presenterades i kapitel (Teori och tidigare forskning). Det vill säga; IKT stressorer, Hantering av 

IKT-stress (Coping), Ständig inlärning av ny teknik, Teknik som krånglar eller är svår att hantera, 

Ständigt tillgänglig och nåbar och Oproportionerlig informationsmängd. Den tolkade och analyserade 

empirin har tillsammans med teorin använts för att besvara fråga 2 och 3 i uppsatsens frågeställning. 

2. Hur uppfattar och upplever medarbetarna IKT-stress på sin arbetsplats?  

3. Vilka strategier använder sig medarbetarna av för att hantera IKT-stress på sin arbetsplats? 

3.9 Relevans, Reliabilitet och Validitet 

Andersen (1994) skriver att relevanta begrepp ska belysa den problemställning man undersöker, men 

om man inte har en teori eller ide' om undersökningens resultat så blir det svårt att avgöra om 

begreppen man använder är relevanta eller inte. Jag anser att den teoretiska referensramen som jag har 

redogjort för i kapitlet (Teori och tidigare forskning) tillsammans med empirin kommer i analysen att 

visa att begreppen i den här studien är relevanta för att belysa fenomenet IKT-stress.  

Vid samhällsvetenskaplig forskning så är begreppen reliabilitet och validitet viktiga. För att en 

undersökning ska hålla en hög intrasubjektiv reliabilitet så krävs det att det finns en hög 

överenstämmelse mellan samma forskares olika mätningar av samma fenomen (Bryman, 2011). De 

två mätningar som jag har utfört vid samma arbetsplats vid två olika tillfällen uppvisar en hög 

överenstämmelse emellan resultaten, dock så var inte alla frågor i studie 1 och studie 2 exakt likadana 

därför så anser jag att studien endast kan anses ha en medelhög intersubjektiv reliabilitet. 

Vidare menar Bryman (2011) att för att en studie skall anses ha en hög intern reliabilitet så krävs det 

att frågorna i en enkätundersökning uppvisar ett högt samband med varandra. En vanlig metod för att 

mäta den interna reliabilitet kallas ”split-half” vilket innebär att man delar upp frågorna i enkäten i två 

grupper som sedan jämförs med varandra. Detta kräver dock att svarsalternativen på frågorna har 
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utformats som en Likertskala och kan kodas (ibid.). Eftersom min enkät inte är utformad med den 

typen av svarsalternativ så kan man inte med tillförlitlighet avgöra om den här studien håller en hög 

intern reliabilitet. 

Andersen (1994) skriver att ett resultat visar hög validitet när man mäter hela det fenomen som man 

avsett att mäta och inget annat. Bryman (2011) menar att för att en studie ska kunna uppvisa en 

tillräckligt hög ytvaliditet så måste studien kunna spegla innehållet i det begrepp som är aktuellt. För 

att mäta ytvalideten så hävdar Bryman att man kan rådfråga andra personer om frågorna enligt deras 

åsikt har lyckats fånga begreppet. I studie 1 så rådfrågade jag min kontaktperson angående enkätens 

frågor innan enkäten skickades ut. I studie 2 så tog jag hjälp av resultatet från pilotstudien och 

reviderade ett antal frågor i enkäten och därmed så lyckades jag höja ytvaliditeten något i studien. 

Bryman (2011) menar att extern validitet (eller generaliserbarhet) är särskilt starkt hos forskare som 

använder sig av tvärsnittsdesign. Generaliserbarhet innebär att de resultat man kommit fram till i en 

studie också kan generaliseras till andra grupper och situationer utanför den specifika undersökningen 

(ibid.). I den här studien så har jag använt mig av tvärsnittsdesign, men jag anser inte att den externa 

validiteten (eller generaliserbarheten) i den här studien är särskilt hög eftersom studien har bedrivits 

med en ganska liten specifik urvalsgrupp (systemavdelning) och i en mycket specifik arbetsmiljö 

(högteknologisk arbetsplats). 

3.10 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet ansvarar för webbplatsen Codex vars syfte är att ge tillgång till och kännedom om de 

etiska riktlinjer och lagar som reglerar och ställer etiska krav på forskningsprocessen. På webbplatsen 

Codex kan man läsa att inom samhällsvetenskaplig forskning så har forskaren ytterst själv ansvaret att 

se till att forskningen är av god kvalitet och moraliskt acceptabel (CODEX, 2017). 

I min forskning så har jag beaktat de forskningsetiska principerna. Enligt Bryman (2011) så berör de 

grundläggande etiska frågorna områden som; frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet. 

De grundläggande etiska frågorna har sammanfattats i följande fyra krav; Informationskravet, 

Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet. 

Jag anser att jag har uppfyllt Informationskravet genom att i det missivbrev som sändes ut till 

respondenterna ha informerat deltagarna om syfte, upplägg och vilken institution som står bakom 

studien (Bryman, 2011). Jag har även informerat respondenterna om att det är helt frivilligt att delta 

och att de har rätt att närsomhelst avbryta sin medverkan i studien (ibid.). 

Samtyckeskravet anser jag vara uppfyllt när respondenten bestämmer sig för att klicka på länken i 

missivbrevet som startar enkätundersökningen (ibid.). 

Jag har även uppfyllt Konfidentialitestskravet genom att förvara respondenternas uppgifter och svar så 

att ingen obehörig kan komma åt den (ibid.). Jag har också sett till att deltagarna är anonyma genom 

att inte använda några namn, istället har jag gett varje respondent en egen kod för att endast jag ska 

kunna identifiera vilken kod som tillhör en specifik respondent. 

Till sist så har jag uppfyllt Nyttjandekravet genom att informera respondenterna om att deras svar och 

information endast kommer användas till denna studie (ibid.). 
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4. Resultat och analys 

4.1 Inledning 

I det här kapitlet så presenteras och analyseras dom resultat som inkommit från dom två studier som 

genomförts; studie 1 (1998) respektive studie 2 (2016). För att resultatet ska kunna presenteras på ett 

översiktligt och tydligt sätt så är det här kapitlet uppdelat i följande två delar.  

 Deskriptiv statistik av kvantitativ data 

I den första delen av det här kapitlet så presenteras och analyseras resultaten från båda 

studierna i form av deskriptiv statistik. Det vill säga resultatet av det kvantitativa data som 

samlats in ifrån enkäternas slutna frågor. Här genomförs även en komparativ analys av 

kvantitativ data från båda studierna. Den här första delen ämnar besvara forskningsfråga 1. 

1.  Hur ser medarbetarnas upplevelse av användande av IKT (Informations och 

kommunikationsteknologi) ut på en högteknologisk arbetsplats 1998 jämfört med 2016? 

 Resultat och analys av kvalitativ data 

I den andra delen av kapitlet så presenteras och analyseras resultaten från båda studiernas fyra 

öppna frågor som fanns i enkäterna. Den andra delen ämnar besvara forskningsfråga 2 och 3.  

2. Hur uppfattar och upplever medarbetarna IKT-stress på sin arbetsplats?  

3. Vilka strategier använder sig medarbetarna av för att hantera IKT-stress på sin 

arbetsplats? 

 Svarsfrekvens studie 1 

Enkäten för studie 1 sändes ut via e-post till 55 medarbetare varav 20 medarbetare hade besvarat hela 

enkäten. Svarsfrekvensen var 44 procent. Respondenterna var mellan 21 år och upp till över 60, varav 

20 procent var kvinnor och 80 procent var män. Detta var en ganska låg svarsfrekvens och det kan 

bero på att enkäten skickades ut i slutet av december. Enligt (Cohen & Manion, 1994) skall man 

definitivt undvika att skicka ut enkäter i december. 

 Svarsfrekvens studie 2 

Enkäten för studie 2 sändes ut via e-post till 21 medarbetare varav 15 medarbetare hade besvarat hela 

enkäten. Svarsfrekvensen var 71 procent. Respondenterna var mellan 31 år och upp till över 60, varav 

33 procent var kvinnor och 67 procent var män. Även vid det här undersökningstillfället så sändes 

enkäten ut i december, men trots detta så var svarsfrekvensen relativt hög (71 %). Enligt Bryman 

(2011) så klassas en svarsfrekvens mellan (70-85%) som ”bra”. 
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4.2 Deskriptiv statistik av kvantitativ data  

 Inledning 

I den här delen presenteras och analyseras kvantitativ data från båda enkätundersökningarna i form av 

deskriptiv statistik. Det vill säga resultatet av det kvantitativa data som samlats in från de slutna 

frågorna i enkäterna (se Bilaga 3, Enkätfrågor studie 1 och Bilaga 4, Enkätfrågor studie 2). 

Den här första delen ämnar besvara forskningsfråga 1 som följer nedan. 

1. Hur ser medarbetarnas upplevelse av användande av IKT (Informations och 

kommunikationsteknologi) ut på en högteknologisk arbetsplats 1998 jämfört med 2016? 

Varje fråga från enkäterna presenteras i form av en korstabell och ibland även ett diagram som visar 

hur svaren från de olika enkätundersökningarna skiljer sig åt. Data presenteras i en korstabell där man 

kan utläsa antalet respondenter och den procentuella fördelningen av respondenterna i urvalsgruppen. 

För att ytterligare förtydliga resultaten så är procentsiffrorna i korstabellen avrundade (Bryman, 2011). 

I en del diagram så presenteras data i två olika färger. Den blå färgen representerar data från studie 1 

och den gula färgen representerar data från studie 2. Efter varje korstabell så presenteras en analys och 

tolkning av resultatet.  

Korstabellerna är uppdelade i följande undergrupper för att ytterligare ordna och strukturera 

informationen.  

 Korstabell 1-4 Demografisk information 

 Korstabell 5-9 Datoranvändning 

 Korstabell 10-11 IKT-stress 

 Korstabell 12-14 Information 

 Korstabell 15-20 E-post 

 Korstabell 21-24 Datorer 

 Korstabell 25-27 Utbildning 

 Tabell 28-29 Mobiltelefon 

 Demografisk information 

Korstabell 1. Kön 

 Studie 1 Studie 2 

n % n % 

Man 16  80 10 67 

Kvinna 4  20 5  33 

Summa 20 100 15 100 

Tolkning och analys av korstabell 

Korstabell 1 visar att i studie 1 så var könsfördelningen (80 %) män och (20 %) kvinnor. I studie 2 kan 

vi se att könsfördelningen ändrats till (67 %) män och (33 %) kvinnor. En tänkbar orsak kan vara 

dagens syn på jämställdhet på moderna arbetsplatser. 
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Korstabell 2. Ålder 

 Studie 1 Studie 2 

 n % n % 

    > 60 år 1 5 1 7 

51 - 60 år 8 40 3 20 

41 - 50 år 0 0 10 67 

31 - 40 år 5 25 1 7 

21 - 30 år 6 30 0 0 

    < 20 år 0 0 0 0 

Summa 20  100 15 100 

  

Tolkning och analys av korstabell  

Korstabell 2 kan vi se att åldersgruppen 21-30 år endast återfinns i studie 1. I studie 2 så fanns det 

ingen respondent som var yngre än 31 år. Vidare så kan vi se att åldersgruppen 41-50 år i studie 2 

utgjorde (67 %) och var den klart största gruppen. Eftersom båda dessa studier har genomförts på 

samma avdelning så kan en tänkbar förklaring till detta vara att de medarbetare som fortfarande var 

kvar på denna avdelning nu har flyttas upp från de yngre åldersgrupperna i studie 1 till de äldre 

åldersgrupperna i studie 2. 

Korstabell 3. Yrkesroll 

 Studie 1 Studie 2 

n % n  % 

Chef/Ledare 2  10 2  13 

Tjänsteman 15  75 12 80 

Annat 3 15 1  7 

Summa 20 (100 %) 15 (100 %) 

Tolkning och analys av korstabell 

Korstabell 3 visar att fördelningen mellan chefer och tjänstemän är i stort sett densamma i båda 

studierna. Studie 1 bestod av (10 %) chefer och studie 2 bestod av (13 %) chefer. Vidare så kan vi se 

att studie 1 bestod av (75 %) tjänstemän och studie 2 bestod av (80 %) tjänstemän. 
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Korstabell 4. Utbildning 

 Studie 1 Studie 2 

n % n  % 

Ej eftergymnasial 9 45 2 13 

Eftergymnasial 11 55 13 87 

Summa 20 100 15 100 

 

Tolkning och analys av korstabell 

I Korstabell 4 så var det intressant att notera att i studie 1 så var fördelningen mellan de som hade en 

eftergymnasial utbildning och de som inte hade en eftergymnasial utbildning ungefär lika stora (55 %) 

respektive (45 %). Denna fördelning har ändrats i studie 2. I studie 2 kunde vi se att andelen med 

eftergymnasial utbildning var betydligt större (87 %) respektive (13 %) för de som inte hade en 

eftergymnasial utbildning. Här kan man tänka sig att allt eftersom tekniken har blivit mer komplicerad 

så har även kraven på högre utbildning ökat. 

 Datoranvändning 

Korstabell 5. Datortillgång 

 Studie 1 Studie 2 

n % n  % 

Hemma 0 0 0 0 

Arbetet 2 10 2 13 

Både på arbetet och hemma 18 90 13 87 

Summa 20 100 15 100 

Tolkning och analys av korstabell 

Korstabell 2 visar att datortillgången hemma och på arbetet är i princip oförändrad mellan de båda 

studierna. I studie 1 så hade flesta respondenterna (90 %) tillgång till dator både hemma och på 

arbetet. I studie 2 så hade flesta respondenterna (87 %) tillgång till dator både hemma och på arbetet. 

Korstabellen visar också att det inte fanns någon respondent (0 %) som endast hade tillgång till dator 

hemma. 
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Korstabell 6. Datoranvändande hemma  

 Studie 1 Studie 2 

n % n  % 

(Icke besvarade) 1  5 0  0 

> 90 min/dag 0  0 2 14 

   15-90 min/dag 10 50 8 53 

< 15 min/dag 9 45 5 33 

Summa 20 100 15 100 

Tolkning och analys av korstabell 

I Korstabell 6 kan vi utläsa att datoranvändandet mellan studie 1 och studie 2 fördelar sig relativt lika, 

förutom att i studie 2 så kan vi se att (14 %) av respondenterna använde datorn hemma mer än 

90 min/dag. Detta kan jämföras med studie 1 då ingen av respondenterna (0 %) använde datorn mer än 

90 min/dag. Orsaken till detta skulle kunna förklaras av att möjligheterna att arbeta hemifrån är större 

idag. 

Korstabell 7. Datoranvändande arbete  

 Studie 1 Studie 2 

n % n  % 

> 180 min/dag 9 45 14 93 

   15-180 min/dag 11 55 1 7 

< 15 min/dag 0 0 0 0 

Summa 20 100 15 100 

  

Tolkning och analys av korstabell 

Korstabell 7 visar att i studie 1 så använde (55 %) av respondenterna arbetsdatorn 15-180 min/dag och 

(45 %) använde arbetsdatorn mer än 180 min/dag. I studie 2 så kan vi se att (93 %) av respondenterna 

använde arbetsdatorn mer än 180 min/dag. En tänkbar förklaring kan vara att i dagens digitaliserade 

samhälle så utförs allt fler arbetsuppgifter med hjälp av datorn. 
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Korstabell 8. Rangordning datoranvändande hemma (Studie 1)  

 Plats 

 1 

Plats

2 

Plats 

3 

Plats 

4 

Plats 

5 

Plats

6 
Summa 

n % n % n % n % n % n % n % 

Läsa/skriva e-post 
4  33 2  17 4 0  0  8 1  8 0  0 12  100 

Surfa på internet 
0 0 6  52 2  0  0  16 2  16 0  0 12  100 

Spela spel eller motsvarande 
2 16 0 0 2 0  0  43 3 25 0  0 12 100 

Arbete 
2 16 3 25 1 3 3 8 2 16 3 25 12 100 

Ordbehandling eller motsvarande 
3 25 1 8 3 0 0 17 3 25 0 0 12 100 

Avancerad programmering 
0 0 0 0 0 0 1 8 2 16 9 75 12 100 

Tolkning och analys av korstabell 

Av de 20 respondenter från studie 1 som svarade på den här frågan så var det endast 12 respondenter 

som hade svarat på frågan på korrekt sätt. De 8 respondenter som svarat på ett inkorrekt sätt togs bort 

från studien och det resulterade i ett bortfall på (60 %). 

I Korstabell 8 så kan vi utläsa att (33 %) av respondenterna valde ”Läsa/skriva e-post” som den 

aktivitet som datorn hemma användes mest till (markerat med gult i korstabellen). 

Vidare så kan vi utläsa att (75 %) av respondenterna valde ”Avancerad programmering” som den 

aktivitet som datorn hemma användes minst till (markerat med grönt i korstabellen). 

Det kan också vara värt att notera att en relativt stor andel av respondenterna (52 %) har svarat att 

”Surfa på internet” var den aktivitet som de använde datorn näst mest till (markerat med rött i 

korstabellen). En förklaring till detta kan vara att tillgång till internet hemifrån var relativt nytt och 

spännande när studie 1 genomfördes. 
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Korstabell 9. Rangordning datoranvändande hemma (Studie 2)  

 Plats 

1 

Plats 

2 

Plats 

3 

Plats 

4 

Plats 

5 

Plats 

6 

Plats 

7 

Summa 

n % n % n % n % n % n % n % n % 

Läsa/skriva e-post 1 7 5 33 5 33 1 7 1 7 2 13 0 0 15 100 

Surfa på internet 6 40 4 26 1 7 0 0 1 7 1 7 2 13 15 100 

Spela spel eller 

motsvarande 
0 0 2 13 1 7 1 7 3 20 5 33 3 20 15 100 

Arbete 5 33 2 13 1 7 1 7 4 26 2 13 0 0 15 100 

Ordbehandling eller 

motsvarande 
1 7 1 7 4 26 7 46 1 7 1 7 0 0 15 100 

Avancerad 

programmering 
2 13 0 0 1 7 0 0 1 7 1 7 10 66 15 100 

Sociala medier 0 0 1 7 2 13 5 33 4 26 3 20 0 0 15 100 

Tolkning och analys av korstabell 
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Korstabell 9 så kan vi utläsa att (40 %) av respondenterna valde ”Surfa på internet” som den aktivitet 

som datorn hemma användes mest till (markerat med gult i korstabellen). 

Vidare så kan vi utläsa att (75 %) av respondenterna valde även i studie 2 ”Avancerad 

programmering” som den aktivitet som datorn hemma användes minst till (markerat med grönt i 

korstabellen). 

I korstabellen så kan vi även se att en relativt stor andel av respondenterna (33 %) rangordnade 

”Sociala medier” till att hamna först på fjärde plats (markerat med rött i korstabellen). En tänkbar 

orsak till detta kan vara att många idag använder sin mobiltelefon till denna aktivitet idag.  
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 IKT-stress 

Korstabell 10. IKT-stressande områden 

 Studie 1 Studie 2 

n  % n  % 

Allt nytt som måste läras in på grund av den nya tekniken 5 26 4 27 

Att ny teknik inte fungerar som den ska 9 47 5 33 

Det faktum att alltid vara tillgänglig och nåbar 4 21 3 20 

Problem som uppstår när man får för mycket eller för lite 

information 
7 37 8 53 

Tolkning och analys av korstabell 

Alla respondenter har uppgett att de känt sig stressade inom något eller flera av de områden som visas 

i Korstabell 10. Vidare så kan vi se att i studie 1 så uppgav (47 %) av respondenterna att det som 

upplevdes som mest stressande var att ny teknik inte fungerar som den ska. Det som upplevdes minst 

(21 % av respondenterna) stressande var att alltid vara tillgänglig och nåbar. En tänkbar förklaring till 

detta kan vara att mobiltelefoner inte var lika vanligt när studie 1 genomfördes. 

I studie 2 så uppgav (53 %) av respondenterna att det som upplevdes som mest stressande var problem 

som uppstår när man får för mycket eller för lite information. Det som upplevdes minst (27 % av 

respondenterna) stressande var allt nytt som måste läras in på grund av den nya tekniken. Intressant att 

notera är att antalet respondenter som svarat ”Problem som uppstår när man får för mycket eller för 

lite information.” hade ökat från (37 %) i studie 1 till (53 %) i studie 2. 

Korstabell 11. Symptom IKT-stress.  

 Studie 1 Studie 2 

n  % n  % 

Håglöshet 1 7 0 0 

Teknoångest/Ångest 2 13 2 17 

Retlighet 6 40 4 33 

Sömnlöshet/Mardrömmar  0 0 3 25 

Koncentrationssvårigheter 4 26 5 42 

Huvudvärk 6 40 2 17 

Minnessvårigheter  4 26 3 25 

Utbrändhet/Intellektuell utmattning 4 26 2 17 

Tolkning och analys av korstabell 

På frågan om respondenterna har känt av några symptom på IKT-stress så fick respondenterna kryssa 

för alla symptom som de eventuellt känt av. Nästan alla respondenter har uppgett att de känt något 

eller flera symptom av IKT-stress. I studie 1 så visar Korstabell 11 att de symptom som 

respondenterna har känt av mest (40 %) är huvudvärk och retlighet. I studie 2 så uppger de flesta 

respondenter (42 %) att de känt av koncentrationssvårigheter och (33 %) har känt retlighet. 
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 Information 

Korstabell 12. Informationsmängd 

 Studie 1 Studie 2 

n  % n  % 

Informationsmängden är för stor 7 35 12 80 

Informationsmängden är lagom 9 45 3 20 

Informationsmängden är för liten 4 20 0 0 

Summa 20 100 15 100 

Tolkning och analys av korstabell 

I Korstabell 12 så kan vi utläsa att (45 %) av respondenterna i studie 1 ansåg att informationsmängden 

var lagom. I studie 2 kan vi se att (80 %) av respondenterna i studie 2 ansåg att informationsmängden 

var för stor. Intressant att notera var att andelen som ansåg att informationsmängden var för stor hade 

ökat från (35 %) i studie 1 till (80 %) i studie 2. Vidare så tyckte ingen (0 %) i studie 2 att 

informationsmängden var för liten. 

Korstabell 13. Åsikt om information 

 Studie 1 Studie 2 

n  % n  % 

Informationen är irrelevant eller inte riktad till mig 8 40 4 27 

Informationen är högst relevant för mig 11 55 10 66 

Informationen är varken relevant eller riktad till mig 1 5 1 7 

Summa 20 100 15  100 

Tolkning och analys av korstabell 

Korstabell 13 visar att respondenternas åsikt om informationen som de fick ta del av inte har 

förändrats särskilt mycket emellan de båda studierna. I studie 1 så tyckte flest respondenter (55 %) att 

information de fick ta del av var relevant för dem. I studie 2 så kan vi se att (66 %) av respondenterna 

tyckte att information de fick ta del av var relevant för dem. 

Korstabell 14. Svårighet att hitta rätt information 

 Studie 1 Studie 2 

n  % n  % 

Ja 8 40 7 47 

Nej 12 60 8 53 

Summa 20 100 15 100 

Tolkning och analys av korstabell 

Korstabell 2 visar att de flesta respondenter inte hade svårt att hitta den information de söker. I studie 

1 tyckte (60 %) att det inte var svårt att hitta rätt information. I studie 2 var det (53 %) som inte hade 

problem att hitta rätt information. 
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 E-post 

Korstabell 15. Skickade e-postmeddelanden. 

 Studie 1 Studie 2 

n  % n  % 

> 30 st. 0  0 3  20 

   30 st. 0 0 1  7 

   15 st. 10 50 8  53 

     5 st. 9 45 2 13 

  < 5 st. 1 5 1 7 

Summa 20 100 15 100 

Tolkning och analys av korstabell 

Eftersom mängden skickade e-postmeddelanden har ökat så enormt mellan studie 1 och studie 2 så 

gällde svaren i studie 1 ”antal skickade e-postmeddelanden per vecka” medan det i studie 2 gällde 

”antal skickade e-postmeddelanden per dag”. Vi kan i Korstabell 15 se att i studie 1 så skickade de 

flesta respondenterna (50 %) 15 e-postmeddelanden per vecka. I studie 2 så skickade de flesta 

respondenterna (53 %) 15 e-postmeddelanden per dag. Vi kan också notera att i studie 1 så skickades 

det aldrig (0 %) mer än 30 e-postmeddelanden per vecka. 

Korstabell 16. Mottagna e-postmeddelanden. 

 Studie 1 Studie 2 

n  % n  % 

> 30 st. 0  0 10 67 

   30 st. 2 10 4  27 

   15 st. 13 65 1  7 

     5 st. 5 25 0 0 

  < 5 st. 0 0  0 0 

Summa 20  100 15  100 

Tolkning och analys av korstabell 

Eftersom mängden skickade e-postmeddelanden har ökat så enormt mellan studie 1 och studie 2 så 

gällde svaren i studie 1 ”antal mottagna e-postmeddelanden per vecka” medan det i studie 2 gällde 

”antal mottagna e-postmeddelanden per dag”. Vi kan i Korstabell 16 se att i studie 1 så tog de flesta av 

respondenterna (65 %) emot 15 e-postmeddelanden per vecka. I studie 2 så tog de flesta av 

respondenterna (53 %) emot mer än 30 e-postmeddelanden per dag. Vi kan också notera att i studie 1 

så togs det aldrig (0 %) emot mer än 30 e-postmeddelanden per vecka. 
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Korstabell 17. Typ av e-postmeddelande 

 Studie 1 Studie 2 

n  % n  % 

Jag skickar mest arbetsrelaterade e-postmeddelanden 13 65 15 100 

Jag skickar mest sociala e-postmeddelanden 0 0 0 0 

Jag skickar både sociala och arbetsrelaterade 

e-postmeddelanden 
7 35 0 0 

Summa 20 100 15 100 

Tolkning och analys av korstabell 
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Korstabell 17 visar att de flesta respondenterna (65 %) i studie 1 skickade mest arbetsrelaterade e-

postmeddelanden. I studie 2 så skickade alla respondenter (100 %) mest arbetsrelaterade e-

postmeddelanden. I studie 1 så skickade (35 %) av respondenterna både sociala och arbetsrelaterade e-

postmeddelanden. En tänkbar förklaring kan vara att det skickades fler sociala e-postmeddelanden när 

e-post var ett relativt nytt kommunikationsmedium. 

Korstabell 18. Svarsförväntan på e-postmeddelande 

 Studie 1 Studie 2 

n  % n  % 

Jag förväntar mig ett svar samma dag 14 70 4 27 

Jag förväntar mig ett svar inom en vecka 5 25 8 53 

Jag förväntar mig ett svar när det passar mottagaren 1 5 3 20 

Summa 20 100 15 100 

Tolkning och analys av korstabell 

I  

Korstabell 18 kan vi se att de flesta respondenterna (70 %) i studie 1 förväntade sig att få svar på sitt e-

postmeddelande samma dag. I studie 2 så kan vi se att de flesta respondenterna (53 %) förväntade sig 

att få svar på sitt e-postmeddelande samma vecka. En tänkbar förklaring till detta kan vara att i studie 

1 så var de flesta inte vana vid e-post som kommunikationsmedium och därför hade stora 

förväntningar på att få svar samma dag. 

  



35 

 

Korstabell 19. Utformning av e-postmeddelande 

 Studie 1 Studie 2 

n  % n  % 

Jag förväntar mig att e-postmeddelandet är skrivet med 

en trevlig ton. 
3 15 5 33 

Jag förväntar mig att e-postmeddelandet är kort och 

koncist. 
15 75 9 60 

Jag förväntar mig att e-postmeddelandet är faktaspäckat. 2 10 1 7 

Summa 20 100 15 100 

Tolkning och analys av korstabell 
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Korstabell 19 visar att i båda studierna så förväntade sig de flesta respondenterna att ett 

e-postmeddelande ska vara kort och koncist. I studie 1 så förväntade sig de flesta respondenterna (75 

%) att ett e-postmeddelande ska vara kort och koncist.  Studie 2 visar att (60 %) förväntade sig att ett 

e-postmeddelande ska vara kort och koncist. Vi kan också se att i studie 2 så var det mer än dubbelt så 

många (33 %) jämfört med studie 1 (15 %) som tyckte att ett e-postmeddelande skall vara skrivet med 

en trevlig ton. Kanske ansåg respondenterna i studie 2 att många av de e-postmeddelanden som 

skickas idag är skrivna på ett otrevligt sätt.  

Korstabell 20. E-postens betydelse 

 Studie 1 Studie 2 

n  % n  % 

Jag skulle inte kunna utföra mitt arbete utan e-post 16 80 15 100 

Jag skulle klara mig lika bra utan e-post 4 20 0 0 

Summa 20 100 15 100 

Tolkning och analys av korstabell 

Korstabell 20 visar att i båda studierna så ansåg de flesta respondenterna att de inte skulle klara sitt 

arbete utan e-post. I studie 1 var det (80 %) som ansåg att de inte skulle klara sig utan e-post och i 

studie 2 så ansåg alla respondenter (100 %) att de inte skulle klara sitt arbete utan e-post. 

 Datorer 

Korstabell 21. Uppfattning om datorn 

 Studie 1 Studie 2 

n  % n  % 

Ett nödvändigt ont 1 5 0 0 

Ett verktyg som allt annat 13 65 7 47 

En väldigt mångsidig maskin som kan användas till 

nästan vad som helst 
6 30 8 53 

Summa 20 100 15 100 

Tolkning och analys av korstabell 

I Korstabell 21 kan vi se att de flesta respondenter (65 %) i studie 1 såg på datorn som vilket verktyg 

som helst. I studie 2 så kan vi se att de flesta respondenterna (53 %) såg på datorn som en väldigt 

mångsidig maskin som kan användas till nästan vad som helst. Vi kan också se att i studie 1 så var det 

(5 %) av respondenterna som såg datorn som ett nödvändigt ont. En orsak till detta skulle kunna vara 

att respondenten känner en viss datorrädsla. 

Korstabell 22. Datorerfarenhet 

 Studie 1 Studie 2 

n  % n  % 

Jag har relativt liten datorerfarenhet 10 50 1 7 

Jag har relativt stor datorerfarenhet 9 45 11 73 
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Jag har mycket stor datorerfarenhet, programmerar och 

blir ofta tillfrågad för att lösa kollegors datorproblem 
1 5 3 20 

Summa 20 100 15 100 

Tolkning och analys av korstabell 

I Korstabell 22 kan vi se att i studie 1 så var det ungefär lika många respondenter som tyckte att de 

hade en liten datorerfarenhet (50 %) som de som tyckte att de hade en stor datorerfarenhet (45 %). I 

studie 2 däremot så ansåg de flesta respondenterna (73 %) att de hade en stor datorerfarenhet och 

endast (7 %) av respondenterna ansåg att de hade en liten datorerfarenhet. En tänkbar förklaring till 

detta kan vara att respondenterna nu för tiden har en betydligt större datorvana. 

Korstabell 23. Microsoft Office programvara. 

 Studie 1 Studie 2 

n  % n  % 

Microsoft Office programsvit är pedagogisk och lätt att 

lära sig 

1 5 3 20 

Behärskar man ett av Microsoft Office programmen så är 

det lätt att lära sig ett annat 

15 75 12 80 

Microsoft Office programsvit är inte särskilt pedagogisk 

och ganska svår att lära sig 

3 16 0 0 

(Icke besvarade) 1 5 0 0 

Summa 19 100 15 100 

Tolkning och analys av korstabell 

Korstabell 23 visar att i studie 1 så ansåg de flesta respondenterna (75 %) att om man behärskar ett av 

Microsoft Office programmen så är det lätt att lära sig ett annat. I studie 2 var det (80 %) av 

respondenterna som ansåg att om man behärskar ett av Microsoft Office programmen så är det lätt att 

lära sig ett annat. Vi kan också se att i studie 2 så var det ingen (0 %) som tyckte att Microsoft Office 

programsvit var opedagogisk och ganska svårt att lära sig. Detta kan jämföras med studie 1 där (16 %) 

tyckte att Microsoft Office programsvit var opedagogisk och ganska svårt att lära sig. 

Korstabell 24. Datorhjälpbehov 

 Studie 1 Studie 2 

n  % n  % 

Jag konsulterar en kollega 8 40 12 80 

Jag tar fram användarmanualen 4 20 0 0 

Jag kontaktar mitt supportcenter eller motsvarande 7 35 3 20 

(Icke besvarade) 1 5 0 0 

Summa 20 100 15 100 



38 

 

  

Tolkning och analys av korstabell 

I Korstabell 24 så kan vi se att i studie 1 så tyckte de flesta respondenterna (40 %) att man skulle 

konsultera en kollega om man behövde hjälp med datorn. I studie 2 så tyckte dubbelt så många 

respondenter (80 %) att man skulle konsultera en kollega om man behövde hjälp med datorn. Det kan 

vara intressant att notera att ingen (0 %) i studie 2 tyckte att man skulle ta fram användarmanualen om 

man behövde hjälp med datorn. 

 Utbildning 

Korstabell 25. Utbildningsbehov arbete. 

 Studie 1 Studie 2 

n  % n  % 

Nej, jag önskar att jag hade möjlighet att utöka min 

utbildning 

5 25 0 0 

Ja, jag behärskar mitt arbete med den utbildning jag har 11 55 15 100 

Nej, men jag behärskar mitt arbete ändå 3 15 0 0 

(Icke besvarade) 1 5 0 0 

Summa 20 100 15 100 

Tolkning och analys av korstabell 

Korstabell 25 visar att i studie 1 så ansåg de flesta respondenterna (55 %) att de behärskade sitt arbete 

med den utbildning de hade. I studie 2 så ansåg alla respondenter att de behärskade sitt arbete med den 

utbildning de hade. I korstabellen kan det vara intressant att se att i studie 1 så var det (15 %) av 

respondenterna som inte tyckte att de hade tillräcklig utbildning men att de behärskade sitt arbete 

ändå. 

Korstabell 26. Utbildningsbehov datorer. 

 Studie 1 Studie 2 

n  % n  % 

Ja, min datorutbildning är fullt tillräcklig 8 40 13 87 

Nej, jag skulle behöva mer datorutbildning 12 60 2 13 

Summa 20 100 15 100 
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Tolkning och analys av korstabell 

Korstabell 26 visar att i studie 1 så ansåg de flesta respondenterna (60 %) att de skulle behöva mer 

datorutbildning. I studie 2 kan vi däremot se att (87 %) av respondenterna ansåg att de hade fullt 

tillräcklig datorutbildning. En tänkbar förklaring till detta kan vara att datorutbildning och datorvana är 

betydligt större idag än det var när studie 1 gjordes. 

Korstabell 27. Möjlighet att styra sina arbetsuppgifter 

 Studie 1 Studie 2 

n  % n  % 

(Icke besvarade) 1 5 0 0 

Ja, om jag vill och själv tar initiativet 12 60 5 33 

Ja, det har jag 7 35 10 67 

Nej, jag har inga möjligheter att göra det 0 0 0 0 

Summa 20 100 15 100 

Tolkning och analys av korstabell 

I n det var när studie 1 gjordes. 

Korstabell 27 kan vi se att de båda svarsalternativen ”Ja, om jag vill och själv tar initiativet” och ”Ja, 

det har jag” betyder i princip samma sak, därför så slog jag ihop dessa svar till ett svar som fick 

betyda ”Ja, jag har möjlighet att styra mina arbetsuppgifter själv”. Detta betyder att i studie 1 så 

ansåg (60 % + 35 % = 95 %) av respondenterna att de hade möjlighet att styra sina arbetsuppgifter 

själv och i studie 2 ansåg alla respondenter (33 % + 67 % = 100 %) att de hade möjlighet att styra sina 

arbetsuppgifter själv. Vidare så betyder detta att ingen av respondenterna (0 %) ansåg att de inte hade 

möjlighet att styra sina arbetsuppgifter själv. 
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 Mobiltelefon 

Tabell 28. Mobiltelefon användning (Endast studie 2) 

 Studie 2 

n  % 

< 15 min/dag 2 13 

   15-90 min/dag 7 47 

> 90 min/dag 6 40 

   Jag har inte tillgång till en mobiltelefon 0 0 

Summa 15 100 

 Tolkning och analys av tabellMobiltelefon 

Tabell 28 kan vi utläsa att de flesta respondenter (47 %) använde sin mobiltelefon 15-90 min/dag men 

nästan lika många (40 %) använde sin mobiltelefon mer än 90 min/dag. Man skulle kunna säga att (47 

% + 40 % = 87 %) av respondenterna använder sin mobiltelefon mellan 15 och 90 min/dag. Vi kan 

även se att ingen av respondenterna (0 %) har svarat att de inte har tillgång till en mobiltelefon. 

Tabell 29. Rangordning mobiltelefon användning (Endast studie 2) 

 Plats 

1 

Plats 

2 

Plats 

3 

Plats 

4 

Plats 

5 

Plats 

6 

Summa 

n  % n  % n  % n  % n  % n  % n  % 

Läsa/skriva e-post 4 26 2 13 1 7 6 40 1 7 1 7 15 100 

Surfa på internet 3 20 3 20 2 13 3 20 3 20 1 7 15 100 

Spela spel eller motsvarande 1 7 0 0 1 7 0 0 5 33 8 53 15 100 

Röstsamtal 4 26 5 33 4 26 0 0 1 7 1 7 15 100 

Sociala medier 1 7 1 7 4 26 3 20 3 20 3 20 15 100 

Läsa/skriva sms 2 13 4 26 3 20 3 20 2 13 1 7 15 100 

Tolkning och analys av tabell 

I Tabell 29 så kan vi utläsa att lika många av respondenterna (26 %) valde ”Läsa/skriva e-post” och 

”Röstsamtal” som de aktiviteter som mobiltelefonen användes mest till (markerat med gult i tabellen). 

Vidare så kan vi utläsa att (53 %) av respondenterna valde ”Spela spel eller motsvarande” som den 

aktivitet som mobiltelefonen användes minst till (markerat med grönt i tabellen). 
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4.3 Resultat och analys av kvalitativa data 

 Inledning 

I den här delen presenterar jag och analyserar jag de kvalitativa resultaten från båda studierna. Det vill 

säga här tolkas och analyseras svaren från de fyra öppna frågor som fanns i enkäterna. Den här delen 

följer samma tematisering som presenterades i kapitel (Teori och tidigare forskning). Det vill säga; 

Ständig inlärning av ny teknik, Teknik som krånglar eller är svår att hantera, Ständigt tillgänglig och 

nåbar, Oproportionerlig informationsmängd och Hantering av IKT-stress (Coping). Den tolkade och 

analyserade empirin har tillsammans med teorin använts för att besvara fråga 2 och 3 som följer 

nedan.  

2. Hur uppfattar och upplever medarbetarna IKT-stress på sin arbetsplats?  

3. Vilka strategier använder sig medarbetarna av för att hantera IKT-stress på sin arbetsplats? 

 

Generellt så framgår det av resultaten från de båda enkätundersökningarna att de flesta medarbetare på 

den här arbetsplatsen känner sig mer eller mindre IKT-stressade (se Korstabell 10 i tidigare avsnittet, 

Deskriptiv statistik av kvantitativ data). Det som respondenterna i studie 1 upplevde som mest 

stressande var att ny teknik inte fungerar som den ska och det var minst stressande var att alltid vara 

tillgänglig och nåbar. 

I studie 2 så tyckte respondenterna att det var mest stressande med de problem som uppstår när man 

får för mycket eller för lite information och även i denna studie så ansågs det vara minst stressande att 

alltid vara tillgänglig och nåbar.  

Vidare så har nästan alla respondenter uppgett att de känt något eller flera symptom av IKT-stress 

(Korstabell 11). De vanligaste symptomen som respondenterna har känt av var huvudvärk, retlighet 

och koncentrationssvårigheter.  

 Ständig inlärning av ny teknik 

I resultatet från de båda studierna så kunde vi se att det som upplevdes som minst stressande var allt 

nytt som måste läras in på grund av den nya tekniken. Men det handlar ändå om att (26 %) av 

respondenterna i studie 1 och (27 %) av respondenterna i studie 2 kände sig stressade av allt nytt som 

måste läras in på grund av den nya tekniken (Korstabell 10). Wang et.al (2008) menar att vissa 

människor känner oro, rädsla, ångest och känslomässig motvilja till att ta till sig ny kunskap när det 

gäller att lära sig använda ny informationsteknologi. Detta är något som bekräftas av respondent 

S1_R3 i undersökningen ”Stress orsakad av rädsla eller olust inför ny teknik.”  

Weil och Rosen (1997) menar att förmågan att ta till sig och lära sig ny teknik till stora delar beroende 

av vilken personlig inställning man har till ny teknik. De menar att befolkningen kan delas in i tre 

olika kategorier när det gäller att ta till sig och lära sig ny teknik: Ivrig sympatisör, Tveksam och 

Motståndare. Motståndarna känner sig rädda och obekväma med den nya tekniken och försöker 

undvika all form av ny teknik. Den här gruppen utgör ca.30-40% av befolkningen. 

Ragu-Nathan et.al (2008) skriver att användarna blir stressade av att informationsteknologin ständigt 

byts ut eller måste uppgraderas. Detta innebär i sin tur att användarna ständigt måste lära sig och 

utbildas i den nya teknologin. Respondent S2_R18 på den här arbetsplatsen skriver ”På företaget har 

vi ganska många IT plattformar som ständigt byts ut och ska läras in...”.  
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Vidare så menar Ragu-Nathan et.al. (2008) att den nya informationsteknologin gör att människor 

känner att dom har otillräckliga datorkunskaper och att dom tvingas spendera väldigt mycket tid och 

kraft för att lära sig att använda den nya tekniken. Trots att människan kan känna sig skrämda av den 

nya tekniken så är det oundvikligt att människan kontinuerligt vidareutbildar sig i den nya 

informationsteknologin. Ellström (1996) skriver att i dagens arbetsliv så gäller nya 

produktionskoncept på grund av en ökad komplexitet. Idag ställs krav på mångkunnighet, ökat 

självstyre och flexibilitet. Dessa förändrade kompetenskrav ställer nya krav på de anställdas 

möjligheter att upprätthålla och utveckla sin kompetens i arbetslivet. Vidare så menar Ellström att vi 

behöver ändra vårt lärande till ett livslångt lärande som pågår under hela arbetslivet. Lärandet skall 

pågå från vaggan till graven, och inte vara begränsat till de ca.25 år vi spenderar inom det formella 

utbildningssystemet (Ellström et al.1996).  

Ur företagets perspektiv så är det livslånga lärandet viktigt på grund av att man ser utbildning som en 

investering som skall öka företagets produktivitet (Nilsson, 1991). Men sett ur ett pedagogiskt 

perspektiv så är det livslånga lärandet även viktigt för den enskilda individen. Studier har visat att 

utbildning på arbetsplatsen skapar motivationella effekter hos medarbetarna. Främst så skapar 

utbildningen ett ökat intresse för arbetsområdet men också bättre allmänbildning, självutveckling och 

bättre självförtroende (Rönnqvist & Thunborg, 1996). 

När en människa ska ta till sig ny kunskap så är det viktigt att man tar hänsyn till individers olikheter 

när det gäller lärande och kunskapsutveckling. Respondent S1_R13 skriver ”… Det skall vara enkelt 

och begripligt efter kort utbildning”. Weil och Rosen (1997) menar att varje människa utvecklar sin 

egen personliga strategi för att ta till sig ny kunskap. Pedagoger kallar dessa strategier för lärostilar. 

Lärostilen innefattar hur en person tar in, lagrar och hämtar information. Även Gustavsson (1996) 

betonar att kunskapen måste vara förankrad i personligheten. Om kunskapen skall vara livslång så 

måste den vara personlig (ibid.).  

I det empiriska resultatet så kunde vi se i studie 1 att fördelningen mellan de som hade en 

eftergymnasial utbildning och de som inte hade en eftergymnasial utbildning var ungefär lika stora ( 

Korstabell 2). Denna fördelning ändrades drastiskt i studie 2. I studie 2 kunde vi se att andelen med 

eftergymnasial utbildning nu var betydligt större (87 %). Vidare så visar resultaten att (Korstabell 25) i 

studie 1 så ansåg ungefär hälften att de behärskade sitt arbete med den utbildning de hade. I studie 2 så 

ansåg nu alla respondenter att de behärskade sitt arbete med den utbildning de hade. En tänkbar 

förklaring kan vara att eftersom tekniken har blivit mer komplicerad så ställer företaget idag betydligt 

större krav på högre utbildning och det visar sig också bland medarbetarna som idag känner att de har 

den utbildning som arbetet kräver.  

Hantering av IKT-stress som orsakas av att ständigt behöva lära sig ny teknik 

Enligt Monat och Lazaruz (citerad i Wang et.al, 2008) så kan stresshanteringen delas upp i två 

kategorier: känslofokuserad hantering och problemfokuserad hantering. Problemfokuserad hantering 

innebär att man inriktar sig på att förbättra förhållandet emellan individen och dess arbetsmiljö. Till 

exempel så kan den som lider av teknostress försöka hitta praktiska lösningar för att hantera 

situationen och hindren. Detta till skillnad mot känslofokuserad hantering där man istället inriktar sig 

på att försöka lindra den känslomässiga stressen hos individen. Till exempel så kan den teknostressade 

individen försöka undvika att tänka på problemet, förtränga eller distansera sig från problemet. 

För att hantera stressen av att ständigt lära sig ny teknik så kan en strategi i det här fallet vara att 

använda sig av problemfokuserad hantering av IKT-stressen. Det vill säga att man försöker förbättra 
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förhållandet emellan individen och dess arbetsmiljö så att man underlättar inlärningen så mycket som 

möjligt för individen. Nedan följer ett par citat från undersökningens respondenter. 

S1_R8 ”… Inte försöka att lära dig allt och absolut inte på en gång.” 

 

S1_R13 ”… Det skall vara enkelt och begripligt efter kort utbildning”. 

 

Enligt Allwood (1991) så är kanske det vanligaste felet som görs vid personalutbildning är att 

utbildningen bedrivs alldeles för intensivt. Inlärnings psykologisk kunskap har visat att inlärning som 

är spridd över olika tillfällen ger en bättre minnesbehållning. Även Weil och Rosen (1997) har genom 

sina studier upptäckt att människor inte kan koncentrera sig åtta timmar om dagen, oavsett hur 

intressant ämnet är. Efter ungefär en timme så stänger hjärnan av och det blir i princip omöjligt att ta 

till sig ny kunskap. Detta är ur ett pedagogiskt perspektiv viktigt att ta hänsyn till. Nyare forskning har 

till exempel visat att man i vissa organisationer har börjat gå ifrån den klassiska lärarcentrerade 

klassrumsutbildningen som bedrivs under hela dagar till ett kollaborativt lärande där man lär sig av 

och tillsammans med andra. Och med hjälp av ny IKT teknik så kan lärandet istället ske i kortare 

sessioner och när man själv har tid att delta (Jena, R, 2015). 

 Teknik som krånglar eller är svår att hantera 

Resultatet från enkätundersökningen visade att (47 %) av respondenterna från studie 1 och (33 %) av 

respondenterna från studie 2 upplevde mest stress när tekniken krånglar eller är svår att hantera 

(Korstabell 10). Att ny teknik krånglar rent funktionsmässigt är tyvärr ganska vanligt. Även fast 

många tester görs under utvecklingen av ny teknik så kommer det alltid uppstå buggar och 

kompabilitetsproblem när man utvecklar ny komplex teknik. Det finns inte tid att testa tekniken 

ordentligt i den tuffa konkurrensen på marknaden. Så här skriver två respondenter från 

enkätundersökningen. 

S2_R3. ”Stress får jag bara när tekniken strular.  Kan vara otydlig användare gränssnitt, 

nätverk som kraschar, skrivare som ej funkar.” 

 

Men ett kanske större problem med den nya tekniken är att den inte är användarvänlig och därmed 

svår att hantera. Detta exemplifieras med följande citat från respondenterna. 

S2_R18”Oavsett hur avancerat program man tar fram, se till att det finns ett intuitivt och 

lättanvänt GUI [användargränssnitt]…” 

 

Ovanstående är något som Berg och Hård (1990) bekräftar när de skriver att från början så har 

användarinteraktion utvecklats på tekniken och teknikernas villkor och mindre utgått från användarens 

situation och de arbetsuppgifter som skall lösas. Detta menar Berg och Hård har lett till komplicerade 

och icke användarvänliga gränssnitt. Istället borde det vara stimulerande och roligt att arbeta med 

datorer. Respondent (S1_R13) formulerar sig på detta sätt ”… När man låter maskiner styra 

människan i stället för att maskinen skall vara människans verktyg.” 

Även Allwood (1991) menar att syftet med att använda datorer är att det skall bli lättare att utföra den 

uppgift vi förutsatt att göra. Meningen är att man skall slippa slösa tid på problem som har med datorn 

eller programmet att göra. Datorn skall hjälpa till att höja produktiviteten. En respondent (S1_R15) 

svarade så här ”… Gör tekniken väsentligt enklare att använda för slutanvändaren. Nu är det mesta 

utformat av "datanördar" för andra "datanördar" istället för att vara ett snabbt och enkelt 

arbetsredskap.” 
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Förutom att tekniken måste bli enklare att hantera och förstå så är det viktigt att medarbetarna känner 

att de har uppnått en viss digital mognad. Parasuraman (2000) har utvecklat en digital mognadsskala 

(eng. Technology Readiness Index, TRI) för att kunna mäta hur människor känner inför den nya 

tekniken. Med denna digitala mognadsskala så kunde han mäta både de positiva och negativa känslor 

som den nya tekniken skapar hos människan. Flexibilitet, bekvämlighet, effektivitet och underhållning 

var exempel på positiva egenskaper som den nya tekniken kunde bidra med. Exempel på negativa 

känslor eller farhågor med den nya tekniken kunde vara säkerhetsaspekter, opersonlighet och brist på 

kontroll. Det är dom positiva känslorna som driver människan mot den nya tekniken och farhågorna 

håller människan tillbaka (ibid.). Detta bekräftas av en respondent (S1_R10) som känner så här inför 

den nya tekniken. "Att tekniken skapar en situation där vi upplever att vi saknar kontroll. Vi känner 

oss styrda av tekniken och blir då stressade av kontrollbrist.”  

Parasuraman (2000) menar att den digitala mognadsskalan skulle kunna användas för att bestämma 

medarbetares digitala mognad. Detta är viktigt för att kunna göra kloka val beträffande utformning, 

införande och hantering av nya datorsystem. Ellström et.al. (1996) menar att orsaken till att anställda 

har små möjligheter att påverka sin arbetssituation och möjlighet till lärande är ofta brist på 

information. Lösningen kan då vara ett införande och utveckling av nya IT-baserade 

informationssystem. Då kan man involvera personalen i insamling, analys och värdering av 

information. Nedan följer ett citat från respondent (S1_R6) som sammanfattar detta problem. 

”Teknostress är för mig människans tillkortakommande mot den tekniska hysteri hon själv 

skapat! Denna typ av stress uppkommer framförallt när viljan att införa ny teknik är större än 

viljan att skapa förutsättningar för ett rationellt och humant användande av den.” 

 

När en medarbetare får problem med hanteringen av tekniken så är det viktigt att man få en snabb och 

adekvat hjälp för att lösa problemet och kunna fortsätta med sina arbetsuppgifter. I resultatet från 

enkätundersökningen så kunde vi se att i studie 1 så tyckte (40 %) av respondenterna att det var bäst 

att konsultera en kollega om man behövde hjälp med datorn. I studie 2 så tyckte dubbelt så många 

respondenter (80 %) att man skulle konsultera en kollega om man behövde hjälp med datorn 

(Korstabell 24). Detta är något som också bekräftas av Allwood (1991). Han menar att många 

människor tycker att det är lättare att få ett teknikproblem förklarat ansikte mot ansikte. Man kan fråga 

en kollega som har skaffat sig större kunskaper om ett visst program. Ett problem med detta kan dock 

vara att kollegan inte har tid, blir störd eller inte har tillräckliga kunskaper att lösa problemet (ibid.).  

På många arbetsplatser har man också därför möjlighet att kontakta en expert på ett supportcenter av 

något slag. I enkätundersökningen så kunde vi se att i studie 1 så var det (35 %) som valde att kontakta 

ett supportcenter. I studie 2 så kunde vi se att andelen som valde att kontakta ett supportcenter nu hade 

minskat till (20 %) en orsak till denna sänkning kan vara att det ofta kan vara svårt för parterna att 

göra sig förstådda på grund av att skillnaden i kunskapsnivå är väldigt hög (Allwood, 1991). Detta kan 

förmodligen framkalla en viss frustration som antyds i följande citat från respondent (S1_R15)  

”Jag är allmänt stresstålig sedan många år så jag känner ingen teknostress, men kan bli sur när 

den f-bannade pc,n inte gör vad jag vill och supporten inte heller förstår varför det inte 

fungerar.” 

Ett tredje svarsalternativ i enkätundersökningen var att använda sig av en användarmanual. I studie 1 

så var det (20 %) av respondenterna som valde detta svarsalternativ, men i studie 2 så kunde vi se att 

denna siffra hade sjunkit ner till (0 %). Enligt Allwood (1991) så beror detta förmodligen på att 

användare i allmänhet tycker att instruktionsmanualer är väldigt svåra att förstå. Det är vanligt att 

manualer är skrivna med en väldigt teknisk jargong och komplicerat språk. På grund av detta så är det 
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vanligt att användaren inte hittar den information dom söker. Trots att det hela tiden talas om 

användarvänlighet så är manualer till datorer förvånansvärt svåra att förstå (Brod, 1984).  

Hantering av IKT-stress som orsakas av att tekniken krånglar eller är svår att hantera 

För att hantera stressen som uppstår när tekniken krånglar eller är svår att hantera så är det en del 

respondenter som anser att man kan hantera den här typen av stress med en problemfokuserad 

hantering. Det vill säga att man försöker hitta praktiska lösningar för att hantera situationen och 

hindren (Monat & Lazaruz, citerad i Wang et.al, 2008). Nedan följer en del citat från respondenterna 

som stöder den problemfokuserade strategin. 

S1_R13. ”Påverka leverantörer och IT-etablissemanget. Acceptera inte omänskliga, 

ostrukturerade IT-system! Det skall vara enkelt och begripligt efter kort utbildning.” 

Men betydligt fler respondenter har nog resignerat en del från snabba teknikutvecklingen och förlitar 

sig mer på en känslofokuserad hantering av stressen. Känslofokuserad hantering innebär att man 

istället inriktar sig på att försöka lindra den känslomässiga stressen hos individen. Till exempel så kan 

den IKT-stressade individen försöka undvika att tänka på problemet, förtränga eller distansera sig från 

problemet (Monat & Lazaruz, citerad i Wang et.al, 2008). Nedan följer en del citat från 

respondenterna som stöder den känslofokuserade strategin. 

S1_R10. ”Göra sig medveten om problemen och sätta in avstressande åtgärder. Det kan vara 

svårt att stoppa teknik och information. Man måste arbeta på att lära sig leva i den nya 

situationen.” 

 

S2_R5. ”Man blir stressad av saker jag ej kan påverka. Försök ta det lugnt.” 

Problemfokuserad hantering brukar ses som en direkt metod till att angripa IKT-stress medan 

känslofokuserad hantering ses som en indirekt metod att angripa problemet Monat & Lazaruz (citerad 

i Wang et.al, 2008). 

 Ständigt tillgänglig och nåbar 

Tarafdar et.al. (2007) skriver att alltid vara nåbar via nätverk, mobiltelefoner och surfplattor gör att 

människor aldrig känner sig fria från teknologi och alltid känner sig övervakade och tillgängliga. 

I resultatet från enkätundersökningarna så kunde vi se att (21 %) av respondenterna från studie 1 och 

(20 %) av respondenterna från studie 2 upplevde det som mest stressande att alltid vara tillgänglig och 

nåbar (Korstabell 10). Respondent (S2_R13) skriver till exempel ”För mig innebär det att någon blir 

stressad av att alltid vara nåbar och måste konstant hålla sig uppdaterad.” 

Av de fyra svarsalternativ som respondenterna hade att välja på i den här frågan så var detta 

svarsalternativ det alternativ som respondenterna trots allt kände sig minst stressad av. En vanlig orsak 

till att människor känner sig stressade av att alltid vara tillgänglig och nåbar är mobiltelefonen. En 

tänkbar orsak till att mobiltelefonen inte upplevdes särskilt stressande kan vara att när studie 1 gjordes 

så fanns inga smartphones och ingen social media. Och mobiltelefoner var heller inte lika vanligt som 

det är idag.  

I studie 2 så var detta svarsalternativ fortfarande det alternativ som uppgavs vara minst stressande för 

respondenterna. Detta trots att nästan alla människor har en smartphone idag. En tänkbar förklaring till 

detta kan vara att människors inställning till smarta telefoner idag är tudelad. Den positiva sidan med 

dagens smarta telefoner är att de ofta används till underhållning och då kan den till och med lindra 

stress. Men baksidan är att användandet också kan leda till ett beroendeliknande användarbeteende 

som kan vara väldigt stressande (Thomée, Härenstam och Hagberg, 2011 citerad i Lee, Y., Chang, C., 

Lin, Y., & Cheng, Z., 2014). 



46 

 

Förutom att vara tillgänglig och nåbar via till exempel röstsamtal så är vi också nåbara via bland annat 

e-post. Resultatet i undersökningen har visat att mängden skickade och mottagna e-postmeddelanden 

har ökat explosionsartat mellan studie 1 och studie 2. Idag så skickas och mottas det ungefär lika 

mycket e-post per dag som det gjordes på en hel vecka i studie 1. Och idag så uppger (100 %) av 

respondenterna att de inte skulle klara sitt arbete utan e-post. I Johansson-Hidéns (2002) rapport ”IKT-

stress finns det?” så framkom det att telefonen var det kommunikationsmedium som upplevdes som 

mest stressande. Kraut och Attewell 1997 (citerad i Johansson-Hidén et.al, 2002) menar att 

anledningen till att telefonen upplevs som mest stressande beror på att telefonen kräver en synkron 

kommunikation det vill säga att både avsändare och mottagare måste vara närvarande samtidigt för att 

kunna kommunicera och det betyder att man måste avbryta det man för tillfället arbetar med. Vidare 

så menar Kraut och Attewell 1997 (citerad i Johansson-Hidén et.al, 2002) att e-post som 

kommunikationsform inte är lika stressande på grund av att e-post är ett asynkront kommunikations 

medium. Vilket betyder att kommunikation inte kräver en samtidig medverkan mellan avsändare och 

mottagare och det upplevs som mindre stressande hos individen. 

Den IKT-stress som framkallas av att alltid vara tillgänglig och nåbar kallar Ragu-Nathan et.al. (2008) 

för ”Techno-invasion” vilket betyder att man känner sig integritetskränkt och att man inte känner att 

man har kontroll över tekniken och situationen. Känslan av kontrollförlust är något som respondent 

(S1_R10) har reflekterat över och uttrycker sig så här. ”Att tekniken skapar en situation där vi 

upplever att vi saknar kontroll. Vi känner oss styrda av tekniken och blir då stressade av 

kontrollbrist.” Att känna att man har kontroll är enligt Allwood (1991) mycket viktigt. Allwood menar 

att individen själv måste ha möjlighet att bestämma hur en uppgift skall lösas. Detta för att det skall 

vara människan och inte datorn (tekniken) som bestämmer flödet i uppgiften. Även Ellström (1996) 

hävdar att det är viktigt att det finns en tydlig och klar definition på uppgiften och att man har ett väl 

formulerat mål som individen förstår och accepterar. Helst skall individen själv ha varit delaktig i att 

diskutera och formulera målet. 

Enligt Ragu-Nathan et.al. (2008) så innebär ”Techno-invasion” även att människan känner sig 

integritetskränkt. Det vill säga att de nya kommunikationsmedierna inkräktar på människans integritet 

och personliga sfär. Weil och Rosen (1997) hävdar att människor behöver dessa invanda personliga 

gränser för att upprätthålla sin identitet och integritet. Dessa gränser är mycket viktiga för vårt 

välbefinnande men är idag ständigt hotade av den nya tekniken. Vi blir till exempel konstant störda 

och avbrutna av den nya tekniken och vi känner att vi inte ens kan slappna av hemma. Det handlar om 

tids-, rums-, och roll-sfärer vilket gör att man t.ex. skiljer på arbetsroller och privata roller. Med de nya 

kommunikationsmedierna som datorer och mobiltelefoner så ändras eller rent av raderas dessa gränser 

Respondent S2_R16 uttrycker sig väldigt medvetet angående dessa gränser och sfärer och skriver 

följande ”Sätta tydliga gränser, olika datorer för arbete/privat, jobbar man hemma på kvällen så låt 

det ändå vara en schemalagd arbetstid med tydligt slut. Olika telefoner för privat- och jobbsamtal.” 

Respondent (S1_R19) svarar så här på enkätfrågan ”Vad betyder begreppet teknostress eller IKT-

stress för dig?”  
”Det är nog mest när ingenting fungerar, telefonen är död, datorn är nere. Detta är i och för sig 

ganska konstigt då jag samtidigt känner mest frustration över att alltid vara nåbar.” 

 

Weil och Rosen (1997) menar att denna känsla inte är så konstig utan kan förklaras på följande sätt. 

Trots att vi inkräktar på vår egen personliga sfär så har vi utvecklat ett starkt teknikberoende där vi att 

vi alltid måste vara uppkopplade. Trots att detta är störande och irriterande så känner vi oss otrygga 

om vi inte är ständigt tillgängliga och nåbara. 



47 

 

Hantering av IKT-stress som orsakas av att alltid vara tillgänglig och nåbar 

För att hantera stressen som uppstår när man alltid är tillgänglig och nåbar så är det intressanta att 

notera att nästan ingen respondent från studie 1 har uppgett någon strategi för att hantera denna typ av 

stress. Kanske kan orsaken vara att det inte fanns smartphones och sociala media när studie 1 

genomfördes och därför kände sig inte respondenterna stressades av denna relativt nya teknik. I studie 

2 däremot så har ett flertal respondenter uppgett en mängd strategier och metoder för att lindra den här 

typen av stress. Respondenterna använder sig alltså av problemfokuserad hantering föra att hantera 

den här typen av stress. Problemfokuserad hantering innebär att man försöker hitta praktiska lösningar 

för att hantera situationen och hindren. Detta till skillnad mot känslofokuserad hantering som innebär 

att man istället inriktar sig på att försöka lindra den känslomässiga stressen hos individen. Till exempel 

så kan den IKT-stressade individen försöka undvika att tänka på problemet, förtränga eller distansera 

sig från problemet Monat & Lazaruz (citerad i Wang et.al, 2008) Nedan följer en del citat från 

respondenterna som stöder den problemfokuserade strategin. 

S2_R6 ”Begränsa att datoranvändning, mobil mm. Stänga av helt och hållet i några timmar.” 

 

S2_R16 ”Sätta tydliga gränser, olika datorer för arbete/privat, jobbar man hemma på kvällen 

så låt det ändå vara en schemalagd arbetstid med tydligt slut. Olika telefoner för privat- och 

jobbsamtal. Acceptera att man inte kan ta hand om alla mail som kommer. Om man skickar 

mail, specificera vilken typ av åtgärd man förväntar sig, för info, kommentera, gäller endast dig 

som använder programmet XXXX, min fråga är. Stäng av alla notifieringar. Hantera inboxen 

enligt schema.” 

 

Respondenterna ovan har som sagt använt sig av en mängd olika strategier och metoder för att 

förhindra eller lindra stressen av att ständigt vara tillgänglig och nåbar. Man har främst påpekat att det 

gäller att begränsa sin teknikanvändning och för en stund helt enkelt stänga av tekniken och på det 

viset koppla av en stund. Precis som Weil och Rosen (1997) skriver så blir vi till exempel konstant 

störda och avbrutna av den nya tekniken och vi känner att vi inte ens kan slappna av hemma. Det 

handlar om tids-, rums-, och roll-sfärer vilket gör att man t.ex. skiljer på arbetsroller och privata roller. 

Men resultatet i studie 2 har visat att respondenterna nu börjat värna om sina personliga gränser och 

sin egen personliga integritet.  

 Oproportionerlig informationsmängd 

I resultatet från enkätundersökningen så kunde vi se att andelen som ansåg att informationsmängden 

var för stor hade ökat från (35 %) i studie 1 till (80 %) i studie 2. Vidare så tyckte ingen i studie 2 att 

informationsmängden var för liten (Korstabell 12). 

Att information är nödvändig och i det närmaste oumbärlig i dagens informationssamhälle är tämligen 

klart. Problemet uppstår när vi blir utsatta för mer information än vi kan hantera då reagerar vi med 

stressa. Att mängden information upplevs som stressande bekräftas av citat från följande respondenter. 

S2_R2 ”… informationsmängden är för stor i förhållande till vad man som individ klarar av att 

hantera/strukturerar...” 

 

S1_R19 ”… Att hitta det man söker är väl aldrig något problem utan kanske tiden som det tar 

då informationsmängden är för stor.” 

 

Man kan instinktivt tro att det är bra att ha tillgång till så mycket information som möjligt när man 

skall fatta beslut. Ingelstam och Sturesson (1993) menar dock att en människa upplever subjektivt att 

man fattar bättre beslut med ett större underlag av information, men objektivt så fattar man sämre 
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beslut eftersom man drabbas av så kallad ”information overload”. Information overload orsakar stress 

och förvirring hos människan (newworldencyclopedia, 2014). 

Vidare så menar Ingelstam och Sturesson (1993) att i den klassiska kommunikationsmodellen så utgår 

man ifrån att individer är rationella när dom samlar in och bearbetar information. Men psykologiska 

resultat har visat att vi kanske inte alltid är så rationella. När en människa utsätts för stress så 

försämras förmågan att ta till sig nyanserad information detta leder till att man filtrerar bort mer än 

man brukar av erhållna signaler och det kan i sin tur göra att man fattar beslut på ett för litet 

informationsunderlag. Man håller sig då hellre till tidigare gissningar och hanterar bara en liten mängd 

information samtidigt. 

Människan har svårt att beakta mer än 2–5 faktorer samtidigt och därför har det visat sig att människan 

fattar bättre beslut om man kan få informationen i komprimerad behandlad form istället för rådata 

(ibid.). För att kunna hantera det enorma informationsflödet i det moderna samhället så menar 

Ingelstam och Sturesson att det är viktigt att lära sig sovra och sålla informationen. Människor som har 

lättare att sovra bland informationen tar också lättare till sig informationen. Men människor som inte 

är lika snabba på att sovra i informationsmängden kommer att få svårare att hänga med. Nedan följer 

ett citat från en respondent som belyser detta problem. 

S2_R9 ”… Exempelvis lära sig att sortera oviktig information, prioritera info eller lära sig mer 

om hur vi människor reagerar på stora informationsflöden.” 

I resultatet från enkätundersökningen så kunde vi även se att ungefär hälften av respondenterna också 

hade svårt att hitta den information de söker. I studie 1 tyckte (40 %) att det var svårt att hitta rätt 

information. I studie 2 var det (47 %) som hade svårt att hitta rätt information (Korstabell 14). Att lära 

sig söka på rätt sätt är också något som nämns av respondent (S2_R6) ”Tydlighet med vad man vill söka. 

Allt betyder massor av "skräp" information.” 

E-post är det kommunikationsmedium som genererar mest information på arbetsplatser idag och är 

därmed den största orsaken till informationsöverflödet. Resultatet från enkätundersökningarna har 

visat att mängden skickade och mottagna e-postmeddelanden har ökat explosionsartat mellan studie 1 

och studie 2. Idag så skickas och mottas det ungefär lika mycket e-post per dag som det gjordes på en 

hel vecka i studie 1. Trots detta så uppger (100 %) av respondenterna i studie 2 att de inte skulle klara 

sitt arbete utan e-post. Respondenterna har uppgett många svar som handlar om hur man kan hantera 

den stora mängden e-post som de tar emot varje dag. Här följer ett exempel på detta från respondent 

(S1_R19) ”Man "deletar" [Raderar] de mail man TROR är ovidkommande direkt utan att läsa dem. 

Man kan också tala om för folk att sådana där mail behöver du inte skicka till mig i fortsättningen.” 

Ett intressant resultat från enkätundersökningarna är att respondenternas syn på e-postens innehåll och 

utformning ser ut att ha förändrats en del mellan studie 1 och studie 2. 

I  

  



49 

 

Korstabell 17 så kunde vi se att de flesta respondenterna (65 %) i studie 1 skickade mest 

arbetsrelaterade e-postmeddelanden. I studie 2 så skickade alla respondenter (100 %) mest 

arbetsrelaterade e-postmeddelanden. I studie 1 så skickade (35 %) av respondenterna både sociala och 

arbetsrelaterade e-postmeddelanden. Medan i studie 2 så skickades inga (0 %) meddelanden av social 

karaktär. Vidare så kunde vi utläsa ur   
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Korstabell 19 att i båda studierna så förväntade sig de flesta respondenterna att ett e-postmeddelande 

ska vara kort och koncist. I studie 1 så förväntade sig de flesta respondenterna (75 %) att ett e-

postmeddelande ska vara kort och koncist.  Studie 2 visar att (60 %) förväntade sig att ett e-

postmeddelande ska vara kort och koncist. Vi kan också se att i studie 2 så var det mer än dubbelt så 

många (33 %) jämfört med studie 1 (15 %) som tyckte att ett e-postmeddelande skall vara skrivet med 

en trevlig ton. Kanske ansåg respondenterna i studie 2 att många av de e-postmeddelanden som 

skickas idag är skrivna på ett otrevligt sätt. Detta kan bero på att vi fortfarande inte riktigt har lärt oss 

hur vi ska kommunicera effektivt med detta kommunikations medium. Detta är något som Johansson-

Hidén et.al. (2002) skriver om i deras rapport ”IKT-stress finns det?” de menar att normen för 

kommunikation mellan människor utgår från våra outtalade eller uttalade regler för hur 

kommunikationen ska utföras, till exempel att vi turas om när vi samtalar med varandra. Dessa regler 

och normer är i de nya kommunikationssystemen inte färdiga vad det gäller beteende och hantering. 

Även Brod (1984) menar att det normala sättet att umgås och kommunicera på ersätts av en opersonlig 

maskinell kommunikation. Dom vanliga etikettsreglerna försvinner när folk tvingas att jobba väldigt 

isolerat och nära datorer. 

Hantering av IKT-stress som orsakas av för mycket eller för lite information 

För att hantera stressen som kan uppstå när en individ belastas med för mycket eller för lite 

information så har svaren från respondenterna nästan uteslutande handlat om hur man kan praktiskt 

kan hantera den stora informationsmängden som de dagligen utsätts för. Respondenterna använder sig 

av problemfokuserad hantering föra att hantera den här typen av stress. Problemfokuserad hantering 

innebär att man försöker hitta praktiska lösningar för att hantera situationen och hindren. Detta till 

skillnad mot känslofokuserad hantering som innebär att man istället inriktar sig på att försöka lindra 

den känslomässiga stressen hos individen. Till exempel så kan den IKT-stressade individen försöka 

undvika att tänka på problemet, förtränga eller distansera sig från problemet Monat & Lazaruz (citerad 

i Wang et.al, 2008).  

Nedan följer en del citat från respondenterna som stöder den problemfokuserade strategin. 

S2_R9 ” … Exempelvis lära sig att sortera oviktig information, prioritera info eller lära sig mer 

om hur vi människor reagerar på stora informationsflöden.” 

 

S1_R6. Inte vara rädd för att sålla i informationsmängden. All information har en källa, gå direkt 

på den. Genom detta undviks tvetydiga budskap. Det handlar mycket om att skapa en personlig 

rutin för informationshantering, ett arbetssätt som fungerar för en själv. 

4.4 Sammanfattning av resultat och analys 

I det här kapitlet så har jag analyserat och presenterat dom resultat som inkommit från de två studier 

som genomförts; studie 1 (1998) respektive studie 2 (2016). I den första delen Deskriptiv statistik av 

kvantitativ data så jämfördes, analyserades och presenterades de kvantitativa resultaten från båda 

studierna i form av deskriptiv statistik. Det vill säga resultatet av det kvantitativa data som samlats in 

ifrån enkäternas slutna frågor. I resultatet så framgick det mycket tydligt att användandet av IKT på 

den här arbetsplatsen har ökat enormt mellan 1998 då studie 1 genomfördes och 2016 då studie 2 

genomfördes. Till exempel så kan vi när det gäller datoranvändning, informationsmängd och 

användandet av e-post se att resultaten i flera fall fördubblats. 

I den andra delen Resultat och analys av kvalitativ data så jämfördes, analyserades och presenterades 

de kvalitativa resultaten från båda studierna. Det vill säga resultatet av det kvantitativa data som 

samlats in ifrån enkäternas öppna frågor. I resultaten från de båda enkätundersökningarna så framgår 
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det till exempel att de flesta medarbetare på den här arbetsplatsen känner sig mer eller mindre IKT-

stressade. Det som respondenterna i studie 1 upplevde som mest stressande var att ny teknik inte 

fungerar som den ska. I studie 2 så tyckte respondenterna att det var mest stressande med de problem 

som uppstår när man får för mycket eller för lite information. Här kunde man se en ökning från (37 %) 

i studie 1 till (53 %) i studie 2. Respondenterna har bidragit med svar som bekräftar att de flesta 

känner sig stressade i något eller flera av de områden som jag tidigare tematiserat och beskrivit i 

kapitlet Teori och tidigare forskning. Det vill säga; Ständig inlärning av ny teknik, Teknik som 

krånglar eller är svår att förstå, Ständigt tillgänglig och nåbar och Oproportionerlig 

informationsmängd.  

Till sist så har även beskrivit hur respondenterna har använt sig av olika ”Coping” tekniker för att 

lindra eller eliminera deras IKT-stress. Resultaten har visat hur respondenterna har använt sig av olika 

sorts ”Coping” beroende på vilken typ av stress de utsatts för. Det vanligaste är att respondenterna har 

använt sig av problemfokuserad hantering men också känslofokuserad hantering av stress har 

tillämpats. De resultat som framkommit i det här kapitlet har tillsammans med de teorier och begrepp 

som jag redogjort för i kapitel Teori och tidigare forskning hjälpt till att teoretisera och belysa hur 

medarbetarna på en högteknologisk arbetsplats uppfattar fenomenet IKT-stress. 

 

5. Diskussion 

5.1 Resultat 

Syftet med den här studien har varit att studera och jämföra hur användandet av IKT (Informations och 

kommunikationsteknologi) har förändrats under en längre tidsperiod. Jag ville även undersöka hur 

medarbetare vid en högteknologisk arbetsplats uppfattar och upplever fenomenet IKT-stress. Till sist 

så ville jag även studera vilka metoder och strategier medarbetarna har använt sig av för att hantera 

IKT-stress på deras arbetsplats. För att kunna uppfylla detta syfte så formulerades följande tre 

frågeställningar. 

1. Hur ser medarbetarnas upplevelse av användande av IKT (Informations och 

kommunikationsteknologi) ut på en högteknologisk arbetsplats 1998 jämfört med 2016? 

2. Hur uppfattar och upplever medarbetarna IKT-stress på sin arbetsplats?  

3. Vilka strategier använder sig medarbetarna av för att hantera IKT-stress på sin arbetsplats? 

Här nedan presenteras och diskuteras de svar som jag kommit fram till angående ovanstående 

frågeställningar. 

 Hur ser medarbetarnas upplevelse av användande av IKT 

(Informations och kommunikationsteknologi) ut på en högteknologisk 

arbetsplats 1998 jämfört med 2016? 

I den här undersökningens resultat så har det mycket tydligt framgått att användandet av IKT på den 

här arbetsplatsen har ökat enormt mellan 1998 då studie 1 genomfördes och 2016 då studie 2 

genomfördes. Till exempel så har datoranvändning, informationsmängd och användandet av e-post 
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ökat väldigt mycket. Användandet av e-post som kommunikationsform har ökat enormt emellan de två 

studierna. Idag så skickas och mottas det ungefär lika mycket e-post per dag som det gjordes på en hel 

vecka i studie 1. Datoranvändningen speciellt på arbetsplatsen har också ökat väldigt mycket i studie 

2. Resultaten visar att nästan alla medarbetare använde sin arbetsdator mer än tre timmar per dag. 

Detta kan förklaras med att i dagens digitaliserade samhälle så utförs allt fler arbetsuppgifter med 

hjälp av datorn. Även andelen medarbetare som ansåg att informationsmängden var för stor hade 

nästan dubblerats emellan de båda studierna. Dessa resultat ser jag inte som särskilt förvånande. 

Användandet och utvecklingen inom IKT ökar för varje år och kommer förmodligen fortsätta göra det 

inom överskådlig framtid. Däremot så tror jag att det är mycket svårt för människan att hålla samma 

tempo som den tekniska utvecklingen utan att det uppstår problem. Detta är också något som 

Ingelstam, L. (1997) också beskriver med följande citat ”Det finns vissa naturliga rytmer för 

intellektuellt arbete, och när detta konfronteras med helt andra tempo så kan det bli problem.”  

 Hur uppfattar och upplever medarbetarna IKT-stress på sin 

arbetsplats? 

Trots att datoranvändning, informationsmängd och e-post kommunikation har ökat väldigt mycket 

mellan de båda studierna så verkar IKT-stressen på den här arbetsplatsen ha hållit sig förhållandevis 

konstant. De allra flesta medarbetare på den här arbetsplatsen känner sig mer eller mindre IKT-

stressade. Medarbetarna har uppgett att de känner sig stressade i någon eller flera av de fyra områden 

som jag har tematiserat som IKT-stressande, det vill säga; ”allt nytt som måste läras in”, ”att ny teknik 

inte fungerar som den ska”, ”att alltid vara tillgänglig och nåbar” och ”för mycket eller för lite 

information”.  

Det som jag ser som intressant är dock att i tre av de fyra områden som jag har tematiserat som 

områden som kan orsaka IKT-stress så har andelen medarbetare som känner sig stressade inför dessa 

områden inte förändrats särskilt mycket över tid. Det enda område där andelen stressade har ökat är 

”problem som uppstår med för mycket eller för lite information”. Undersökningen har visat att de 

medarbetare som ansåg att informationsmängden är för stor har mer än fördubblats i den andra 

studien. Detta tror jag beror på att informationsmängden i samhället har ökat betydligt snabbare än 

människan mäktar med. Men en tänkbar förklaring till att IKT-stressen inte ser ut att ha ökat så 

mycket i de övriga tre områdena tror jag kan bero på följande faktorer, som också bekräftas i 

resultaten. För det första så har medarbetarna idag en högre utbildning än när den första studien 

gjordes. Andelen med eftergymnasial utbildning har ökat kraftigt från (13 %) till (87 %). Allt eftersom 

tekniken har blivit mer komplicerad så har även kraven på högre utbildning ökat. För det andra så har 

resultatet visat att de flesta medarbetarna idag uppger att de har en stor datorerfarenhet. I den första 

studien så uppgav endast hälften av medarbetarna att de hade en stor datorerfarenhet. I den andra 

studien så hade resultatet ökat till att (73 %) uppgav att de hade en stor datorerfarenhet. För det tredje 

så anser inte medarbetarna idag att de är i lika stort behov av datorutbildning som de gjorde när den 

första studien gjordes. I den första studien så ansåg mer än hälften av medarbetarna att de var i behov 

av mer datorutbildning. I den andra studien däremot så ansåg nästan alla medarbetare att deras 

datorutbildning var fullt tillräcklig. Min åsikt är att alla dessa faktorer har inverkat för att ändå hålla 

IKT-stressen på en lägre nivå än den kanske hade varit om dessa förändringar inte hade ägt rum på den 

här arbetsplatsen. 

I undersöknings resultaten så har det även visat sig att ett stort problem med den nya tekniken är att 

medarbetarna inte känner att tekniken är användarvänlig och därmed svår att hantera. Medarbetarna 

menar att IT-miljön inte är intuitiv och att den är instabil. Medarbetarna eftersträvar en stabil 
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systemmiljö som fungerar och alltid är tillgänglig. Vidare så har resultaten visat att en stor del av 

respondenterna känner en viss frustration beträffande arbetsledningen när det gäller införandet av nya 

IT-system på arbetsplatsen. Ett flertal respondenter talar också om en brist på kontroll och insyn när 

nya IT-system ska introduceras i arbetsmiljön. Detta är ett problem som Ericsson, B. (1997) också 

beskriver i rapporten (IT i arbetsliv och samhälle - ett runda bords samtal med mänskliga perspektiv). 

Ericsson menar att ett av dom största felen som gjorts angående IT integrationen i arbetslivet är att 

man för länge har skilt på arbetsgivare och arbetstagare. Det är arbetsgivaren som har beslutat vilken 

teknik som skall användas i organisationen och arbetsgivaren upplever ofta att det bara blir problem 

med den nya tekniken. Men precis som Ericsson så anser även jag att utvecklingen har gått mot att 

arbetsgivare och arbetstagare blir ett i framtiden.  

Flera medarbetare ser förstås även det positiva med den nya tekniken och menar på att man bör 

utnyttja tekniken bättre, som att jobba hemifrån ibland för att få livspusslet att gå ihop. Att man skall 

dra nytta av den nya tekniken är även något som Weil och Rosen (1997) instämmer i. De menar att 

man inte skall undvika den nya tekniken utan snarare ta reda på hur människan kan dra fördel av den 

nya tekniken. Flera medarbetare har också uppgett att det är viktigt att man inte glömmer bort 

mänskliga behov som kontroll och social samvaro.  

Livslångt lärande 

Sett ur ett pedagogiskt perspektiv så har den här studien och tidigare forskning visat sig att en hög och 

gedigen utbildning har varit en av de viktigaste förutsättningarna för att hålla IKT stressen på en så låg 

nivå som möjligt. Ragu-Nathan et.al (2008) har i sin forskningsstudie visat att ju högre utbildade 

medarbetarna är desto mindre stressade blir de av att ständigt behöva lära sig nya IKT verktyg och de 

lär sig även snabbare än medarbetare med en lägre utbildning. Vidare så är det mycket viktigt att 

precis som Ellström et al.(1996) påpekar att vi på grund av den ökade komplexiteten och 

decentraliseringen på dagens arbetsplatser så behöver vi ändra vårt lärande till ett livslångt lärande 

som pågår under hela arbetslivet. Dessa förändrade utbildnings och kompetenskrav ställer nya krav på 

de anställdas möjligheter att upprätthålla och utveckla sin kompetens i arbetslivet. 

 Vilka strategier använder sig medarbetarna av för att hantera IKT-

stress på sin arbetsplats? 

Monat och Lazaruz (citerad i Wang et.al, 2008) teori om problemfokuserad respektive 

känslofokuserad hantering av IKT-stress har visat sig passa väldigt bra för att beskriva hur 

medarbetarna hanterar den stress som kan uppstå vid användandet av IKT. Den problemfokuserade 

hanteringen innebär att man försöker förbättra förhållandet mellan individen och dess arbetsmiljö. Till 

exempel att försöka hitta praktiska lösningar för att hantera situationen och hindren. Detta till skillnad 

mot den känslofokuserade hanteringen där man istället inriktar sig på att försöka lindra den 

känslomässiga stressen hos individen. Till exempel så kan den teknostressade individen försöka 

undvika att tänka på problemet, förtränga eller distansera sig från problemet Monat och Lazaruz 

(citerad i Wang et.al, 2008). I min undersökning så har det visat sig att den vanligaste metoden för att 

hantera IKT-stress var med hjälp av den problemfokuserade metoden. Känslofokuserad hantering 

användes endast inom området ”när ny teknik inte fungerar som den ska”. Detta tror jag kan bero på 

att man som användare av ny teknik idag har resignerat inför tekniken och är luttrad och van inför det 

faktum att ny teknik inte alltid fungerar problemfritt. Att medarbetarna helst använde sig av en 

problemfokuserad hantering av IKT-stressen tror jag kan bero på att medarbetarna på denna 

högteknologiska arbetsplats har en hög utbildning och erfarenhet av datorer och ny teknik. En annan 

orsak kan vara att medarbetarna har en mer pragmatisk syn på att lösa problem. De har i sin dagliga 
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arbetssituation en större vana att hantera tekniska problem än man kanske har på andra arbetsplatser 

som inte är lika tekniskt inriktade. Det har också varit intressant att notera nästan ingen medarbetarna 

från den första studien har uppgett någon strategi för att hantera för att hantera den typ av stress som 

kan uppstå när man alltid är tillgänglig och nåbar. Kanske kan orsaken vara att det inte fanns 

smartphones och sociala media när den första studien genomfördes och därför kände sig inte 

medarbetarna stressade av till exempel de mobiltelefoner som fanns då. I den andra studien däremot så 

har ett flertal medarbetare uppgett en mängd strategier och metoder för att lindra just den stress som 

uppstår när man alltid är tillgänglig och nåbar. Dessa metoder och strategier som medarbetarna 

skildrar ser jag som viktig kunskap kring hur IKT-stress kan hanteras på en modern arbetsplats idag. 

Andersen (1994) säger att ett resultat visar på hög validitet när man mäter hela det fenomen som man 

avsett att mäta och inget annat. På grund av följande brister i undersökningen så anser jag att 

validiteten i den här underökningen kanske inte är så hög som den hade kunnat vara. En brist i den här 

undersökningen kan vara en del frågor i enkäten har varit tvetydiga eller inte tillräckligt utförligt 

formulerade. Detta kan ha ökat risken för missförstånd hos respondenterna. En annan brist, som jag 

visserligen har uppgett som en avgränsning i syftet till den här uppsatsen är att undersökningen inte 

har studerat människans påverkan av smartphones och sociala media med avseende på IKT-stress.  

5.2 Metod 

I stort så anser jag att tvärsnittsdesign som forskningsmetod har fungerat bra för att genomföra den här 

typen av studie. Tvärsnittsdesign innebär att man samlar in data från mer än ett fall. Detta gör man för 

att få in en stor mängd kvantitativa data som man sedan kan analysera och eventuellt hitta samband 

mellan olika variabler Bryman (2011). Det data jag har samlat in har jag sedan analyserat med hjälp av 

en komparativ forskningsdesign. Det vill säga att jag med hjälp av korstabeller så har jag jämfört de 

två urvalsgrupperna studie 1 från 1998 och studie 2 från 2016. Detta är en metod som på ett tydligt och 

enkelt sett visat på skillnaderna emellan de två studierna. Dock så anser jag att jag inte använt mig av 

den komparativa metoden fullt ut eftersom man då skall genomföra sina tvärsnittsundersökningar vid 

ungefär samma tillfälle Bryman (2011). Jag har alltså använt mig av en kombination av modifierad 

komparativ design och tvärsnittsdesign.  

En annan forskningsdesign som jag hade tänkt att använda mig av och som brukar användas vid den 

här typen av undersökningar är så kallad longitudinell design. Skillnaden mellan en tvärsnittsdesign 

och longitudinell design är inte så stor. Longitudinell design innebär att man först studerar en 

urvalsgrupp vid ett specifikt tillfälle och att man vid ett annat tillfälle studerar samma urvalsgrupp. Det 

vill säga att man studerar samma individer vid två olika tillfällen Bryman (2011). Denna väsentliga 

skillnad gjorde dock jag inte kunde använda den här typen av forskningsdesign. Visserligen så fanns 

det fem respondenter i urvalsgrupperna som fick svara på samma frågor vid två olika tillfällen. Men 

jag bedömde det som att underlaget var för litet för att hävda att jag använder mig av en longitudinell 

design. 

I den här undersökningen så har jag främst använt mig av kvantitativ metod. Enkätundersökningen 

som jag skickade ut till respondenterna bestod av både slutna och öppna frågor. Med svaren från de 

slutna frågorna så fick jag in kvantitativa data som jag sedan kunde analysera och presentera i form av 

deskriptiv statistik som visar på skillnaden i användning av IKT såg ut emellan de två urvalsgrupperna 

på den här arbetsplatsen. Statistiken som jag fick fram använde jag även som bakgrundsmaterial när 

jag analyserade svaren från enkätens öppna frågor. Svaren från enkätens öppna frågor har jag använt 

som kvalitativ data som jag har analyserat och tematiserat. Att använda sig av kvantitativ metod har 
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fungerat bra, dock så hade jag önskat betydligt större urvalsgrupper för att höja validiteten på den här 

undersökningen.  

Enligt Cohen och Manion (1994) så bör en enkät bestå av enkla frågor i början av enkäten, 

mittendelen skall bestå av svåra frågor och slutfrågorna skall vara frågor som respondenterna har ett 

stort personligt intresse att svara på. I enkätkonstruktionen så har jag försökt att följa denna 

uppdelning av frågornas karaktär. Min uppfattning var dock att respondenterna skulle känna ett 

personligt intresse att svara på de öppna frågorna i slutet av enkäten. I efterhand så anser jag att jag 

borde ha placerat dessa frågor i mitten av enkäten eftersom jag tror att dessa frågor kan upplevas svåra 

att svara på. Svarsvilligheten på de öppna frågorna var nämligen relativt låg. Detta kan bero på att 

respondenterna kan ha drabbats av en viss enkättrötthet när det var dags att skriva svar på de öppna 

frågorna i slutet av enkäten.  

Ett annat problem med enkätfrågorna var att eftersom den första studien gjordes 1998 och den andra 

studien 2016 så har jag på grund av den mycket snabba teknikutvecklingen varit tvungen att formulera 

om en del frågor. Detta problem framgick också tydligt i den pilotundersökning som jag gjorde innan 

den slutgiltiga enkäten skickades ut. Ett tydligt exempel på detta är e-post användning. I studie 1 hade 

jag en fråga angående hur mycket e-post en respondent skickar per vecka. På grund av den enorma 

ökningen av e-post så ändrade jag denna fråga till att istället handla om hur mycket e-post som skickas 

per dag i studie 2. 

I den här typen av enkätundersökningar så är det vanligt att man använder sig av den så kallade 

Likertskalan när man vill mäta intensitet av känslor eller upplevelser inom ett specifikt område 

(Bryman 2011). När jag formulerade frågorna till min första enkätundersökning så var syftet att endast 

genomföra en deskriptiv analys av det kvantitativa materialet och därför så hade jag inte använt mig av 

någon Likertskala under enkätkonstruktionen. Ifall jag hade använt mig av en Likertskala så hade jag 

kunnat använda mitt kvantitativa data på ett mer effektivt sätt och med hjälp av statistikprogram så 

hade jag kunnat göra regressionsanalyser mellan olika variabler för att finna korrelationer. 

Avslutningsvis så anser jag att det var rätt att använda en kvantitativ metod för att jämföra och 

analysera data mellan de två studierna. Med hjälp av detta resultat så har jag på ett bra sätt kunnat 

besvara min första forskningsfråga (Hur ser medarbetarnas upplevelse av användande av IKT 

(Informations och kommunikationsteknologi) ut på en högteknologisk arbetsplats 1998 jämfört med 

2016?). Men för att på ett på ett uttömmande sätt kunna besvara forskningsfråga två (Hur uppfattar 

och upplever medarbetarna IKT-stress på sin arbetsplats?) och forskningsfråga tre (Vilka strategier 

använder sig medarbetarna av för att hantera IKT-stress på sin arbetsplats?) så anser jag så här i 

efterhand att det förmodligen hade fungerat bättre att använda sig av en kvalitativ metod och intervjuer 

för att få en djupare förståelse kring fenomenet IKT-stress. Ett skäl till att jag inte valde en kvalitativ 

metod har att göra med att båda mina undersökningar kom att göras i december månad och jag fick 

veta av min kontaktperson på företaget att respondenterna tyvärr inte skulle ha tid att medverka vid 

intervjuer den tiden på arbetsåret. I den här undersökningen så övervägde fördelarna med en 

enkätundersökning nackdelarna. Enkätundersökningar är en relativt snabb och billig metod som var 

lätt att administrera. Det var också en fördel att respondenterna fick gott om tid att tänka efter när dom 

besvarade frågorna. 



56 

 

5.3 Slutsatser 

Syftet med den här studien har varit att studera och jämföra hur användandet av IKT (Informations och 

kommunikationsteknologi) har förändrats under en längre tidsperiod. Jag ville även undersöka hur 

medarbetare vid en högteknologisk arbetsplats uppfattar och upplever fenomenet IKT-stress. Till sist 

så ville jag även studera vilka metoder och strategier medarbetarna har använt sig av för att hantera 

IKT-stress på deras arbetsplats. För att kunna uppfylla detta syfte så formulerades följande tre 

frågeställningar.  

1. Hur ser användandet av IKT (Informations och kommunikationsteknologi) ut på en 

högteknologisk arbetsplats 1998 jämfört med 2016? 

2. Hur uppfattar och upplever medarbetarna IKT-stress på sin arbetsplats?  

3. Vilka strategier använder sig medarbetarna av för att hantera IKT-stress på sin arbetsplats? 

Här nedan presenteras de som jag anser ha varit de viktigaste resultaten och slutsatserna man kan dra 

från den här undersökningen. 

 Hur ser användandet av IKT (Informations och 

kommunikationsteknologi) ut på en högteknologisk arbetsplats 1998 

jämfört med 2016? 

Mitt svar och slutsats på den här frågan är att, precis som Digitaliseringskommisionen (2016) visat så 

har det även framkommit i min undersökning att utvecklingen av den nya digitala tekniken nu sker 

med mycket hög hastighet och detta ställer krav på människans flexibilitet och anpassningsförmåga. 

Även Ek, Widerstedt och Bager-Sjögren, (2016) har konstaterat att IKT sektorn är i dagens samhälle 

en av de snabbast växande sektorerna i näringslivet. Av resultaten i den här undersökningen så 

framgår det också mycket tydligt att användandet av IKT har under tiden som förflutit mellan de två 

studierna (studie 1, 1998) och (studie 2, 2016) ökat explosionsartat inom alla områden men mest inom 

datoranvändning, informationsmängd och e-post användning.  

 Hur uppfattar och upplever medarbetarna IKT-stress på sin 

arbetsplats? 

Likt tidigare forskning som till exempel Brod (1984) och Weil & Rosen (1997) som menar att 

människor blir stressade av all ny teknik och överflöd av information så har det även framgått tydligt 

av resultaten från den här undersökningen att medarbetarna har känt sig stressade inom alla de 

områden som har diskuterats i den här undersökningen, det vill säga; ”allt nytt som måste läras in”, 

”att ny teknik inte fungerar som den ska”, ”att alltid vara tillgänglig och nåbar” och ”för mycket eller 

för lite information”. Förutom inom området ”för mycket eller för lite information” så uppfattar och 

upplever medarbetarna IKT-stressen på i stort sätt samma sätt och i nästan exakt samma proportioner i 

de två studierna. Detta är något som jag anser vara ett mycket intressant resultat. Mitt svar och slutsats 

till detta är att medarbetarna med tiden har fått betydligt högre utbildning, datorerfarenhet och vana i 

arbetet med informationsteknologi och på grund av detta så tror jag att IKT-stressen hållit sig relativt 

konstant och inte ökat nämnvärt inom just dessa IKT-stress områden. Däremot vad det gäller området 

”för mycket eller för lite information” där resultatet visar att stressen mer än fördubblats så drar jag en 

annan slutsats. Att informationsmängden i allmänhet ökar otroligt mycket bekräftas också av företaget 

EMC som skriver i sin senaste rapport (”The Digital Universe of Opportunities: Rich Data and the 

Increasing Value of the Internet of Things”) att mängden data nu fördubblas vartannat år och 2020 så 
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beräknas mängden data uppgå till 44 trillioner gigabyte varav företag står för 85 % av denna 

datamängd. (EMC Digital Universe study, 2014).  Även om medarbetarna i den här studien har 

uppgett ett flertal strategier och metoder för att hantera informationsöverflödet som att till exempel bli 

bättre på att sovra, sortera och sålla information så är mitt svar och slutsats att av alla de källor till 

IKT-stress som har diskuterats i den här undersökningen så är just den enorma informationsmängden 

den enskilt största anledningen till IKT-stress på den här arbetsplatsen. En sista slutsats som jag vill 

dra av den här studien är att en hög utbildning och kontinuerligt lärande på arbetsplatsen är några av 

de viktigaste faktorerna för att hålla IKT stressen på en låg nivå. En lägre IKT stress leder i sin tur att 

medarbetarna får lättare att lära sig ny teknik och därmed så kan även arbetsplatsen gynnas av nöjdare 

medarbetare och en högre produktivitet (Tarafdar et.al, 2007). 

 Vilka strategier använder sig medarbetarna av för att hantera IKT-

stress på sin arbetsplats? 

Precis som Wang et.al. (2008) menar så har det även i den här studien framkommit att en del 

medarbetare känner oro, rädsla, nervositet och ångest när de försöker lära sig använda datatekniken. 

För att hantera dessa känslor så har det av resultaten i min undersökning framgått att ett flertal 

medarbetare har använt sig av olika strategier och metoder för att hantera sin IKT-stress. Det har visat 

sig att den vanligaste strategin har varit att använda sig av en problemfokuserad hantering för att hitta 

praktiska lösningar för att lindra stressen.  Men även känslofokuserad hantering har tillämpats på 

områden där medarbetarna kanske känner att dom inte själva kan påverka, som till exempel när ny 

teknik inte fungerar som den ska. I dessa fall är det vanligare att man tar till andra metoder som att till 

exempel, ta avstånd från tekniken under en period eller använda sig av olika avslappningstekniker. 

Mitt svar och slutsats är att jag tror att dessa strategier fungerar bra för att lindra IKT-stress under 

förutsättning att man verkligen tillämpar dom. 

5.4 Fortsatt forskning 

Under arbetet med denna undersökning så har jag upptäckt att det finns en hel del områden inom IKT-

stress där det skulle behövas mer och djupare forskning. Här nedan så följer en del av de förslag jag 

ser som intressanta för vidare forskning inom området. 

 I studie 1 så valde jag att avgränsa studien till att endast innefatta datorer, programvara, e-post 

och internet. I studie 2 så var det endast ett fåtal frågor som handlade om smartphones och 

sociala media. För fortsatt forskning inom detta inom IKT-stress så ser jag det som viktigt att 

nya studier innefattar betydligt mer av den moderna tekniken som existerar idag.  

 Den här studien har genomförts på en högteknologisk arbetsplats där medarbetarna innehar en 

hög teknisk utbildning och har stora kunskaper och erfarenhet av ny teknik. Hur ser IKT-

stressen ut i andra branscher och arbetsplatser där utbildning och teknisk kunskap inte är lika 

hög? 

 Hur ser den moderna medicin och psykiatri forskningen på fenomenet IKT-stress? Finns det 

samband eller likheter med andra psykologiska tillstånd och sjukdomar. 

 Hur kommer fenomenet IKT-stress se ut i framtiden? Kommer IKT-stressen att öka eller är 

IKT-stress ett övergående fenomen när människan lärt sig leva med den nya tekniken. 
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7. Bilagor 

7.1 Bilaga 1, Missivbrev studie 1 
Hej mitt namn är Jörgen Åström och jag har läst Multimedialinjen vid Stockholms Universitet.(120 p). 

Jag skriver nu min C-uppsats och vore mycket tacksam om ni ville svara på min enkät undersökning. 

 

Jag skriver om ett begrepp som kallas Teknostress. Syftet med denna enkät är att få en uppfattning om 

hur ni ser på begreppet teknostress, information samt kunskaper och inlärning på er arbetsplats. 

 

Markera era svar genom att sätta ett kryss mellan hakparenteserna efter varje fråga. 

Innan ni börjar Välj i menyn "Reply".  Då får ni möjlighet att skriva in era svar. 

När ni är klara så är det bara klicka på ikonen skicka. 

 

Min förhoppning är att ni svarar på denna enkät senast den 22/12. 

Svaren på frågorna behandlas strikt konfidentiellt. 

 

Stort tack på förhand. 

 

Jörgen 

7.2 Bilaga 2, Missivbrev studie 2 
Hej  

 

Mitt namn är Jörgen Åström, för ett antal år sedan så studerade jag Multimedia programmet vid 

Stockholms Universitet. Då det var dags att skriva kandidatuppsats så valde jag att undersöka 

fenomenet teknostress (eller IKT-stress, Informations & Kommunikations Teknologi stress som det 

brukar benämnas idag) på en högteknologisk arbetsplats.  

 

Vid detta tillfälle så genomförde jag en empirisk enkätundersökning på ert företag. Det jag vill göra 

idag är att följa upp den här empiriska enkätundersökningen genom att be er att svara på nästan exakt 

samma frågor som jag ställde vid det första tillfället.  

 

Med hjälp av era svar kan jag då genomföra en komparativ studie där jag kan jämföra och analysera 

hur uppfattningen av begreppet IKT-stress har förändrats på er arbetsplats under den tid som har 

förflutit. Jag vill även undersöka hur inlärning och kunskapsutveckling eventuellt kan komma att 

påverkas hos er om eller när man känner sig IKT-stressad.   

 

Jag vore mycket tacksam om ni tog er tid att svara på min webbaserade enkätundersökning. Enkäten 

tar ca 10 minuter att besvara.  Era svar kommer behandlas anonymt och strikt konfidentiellt och endast 

användas till detta examensarbete. Det är helt frivilligt att delta och ni kan närsomhelst avbryta er 

medverkan. 

 

Jag vore väldigt tacksam om ni besvararar denna enkät snarast möjligt, dock senast den 1/12 2016. 

 

Om ni har några frågor så är ni välkomna att kontakta mig via e-post jorgen.astrom.ja@gmail.com 

eller telefon 0709-124504.  

 

Stort tack på förhand. 

Jörgen 

mailto:jorgen.astrom.ja@gmail.com
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7.3 Bilaga 3, Enkätfrågor studie 1 
Här nedan följer enkätfrågorna som jag skickade ut 1998.  
 
Sätt ett kryss i rutan som stämmer in bäst på dig och din situation.      
 
1. Kön 

a) Man.                 
b) Kvinna 

 
2. Ålder 

a) Yngre än 20 
b) 21-30 
c) 31-40 
d) 41-50 
e) 51-60  
f) Äldre än 60    

 
3. Er titel eller motsvarande är.  

a) Chefspost 
b) Tjänsteman 
c) Övrigt 

 
4. Utbildning 

a) Folkskola/Grundskola 
b) Gymnasium/Komvux 
c) Akademiska enstaka kurser 
d) Akademisk Examen 
e) Annat nämligen… 

 
5. Var har du tillgång till dator? 
 (Kryssa i fler alternativ om nödvändigt). 

a) Hemma. 
b) På jobbet. 
c) Annat nämligen… 

 
6. Hur mycket använder du datorn/dag? 
 Hemma. 

a) Mindre än 15 min/dag. 
b) 15 min – 1.5 timmar/dag. 
c) Mer än 1.5 timmar/dag. 

 På Jobbet. 
a) Mindre än 15 min/dag. 
b) 15 min - 3 timmar/dag. 
c) Mer än 3 timmar/dag. 

 På annan plats. 
a) Mindre än 15 min/dag. 
b) 15 min – 1.5 timmar/dag. 
c) Mer än 1.5 timmar/dag. 

 
7. Vad använder du datorn till hemma? 
    Sätt en etta i den ruta som motsvarar det du mest använder datorn till och en tvåa i den ruta 
    som är näst mest och så vidare. Ända till siffran 6 som är det som du minst använder datorn till. 

a) Läsa/skriva e-post. 
b) ”Surfar” på Internet. 
c) Spela spel eller dylikt. 
d) Jag använder den i mitt arbete. 
e) Ordbehandling eller liknande. 
f) Avancerad programmering. 
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8. Vid teknostress så är det vanligt att man känner sig stressad inför olika aktiviteter. 
     Markera om det är något/några aktiviteter som du känner dig stressad av. 

a) Allt nytt som måste läras in på grund av den nya tekniken. 
b) Att ny teknik inte fungerar som den ska.    
c) Det faktum att alltid vara tillgänglig och nåbar. 
d) Problem som uppstår när man får för mycket eller för lite information. 

 
9. Vanliga symptom på att man är teknostressad kan vara av olika slag. 
    Markera om du känner av något/några av följande symptom. 

a) Håglöshet 
b) Teknoångest/ångest. 
c) Retlighet 
d) Sömnlöshet/Mardrömmar. 
e) Koncentrationssvårigheter. 
f) Huvudvärk. 
g) Minnessvårigheter. 
h) Utbrändhet/Intellektuell utmattning. 

 
10. Tycker du att informationsmängden (generellt sett) på ditt arbete är… 

a) För stor.                 
b) Alldeles lagom.               
c) För liten.                 

 
11. Tycker du att den information som du får ta del av är… 

a) Till största delen irrelevant eller ej riktad till dig.             
b) Till största delen relevant.                                              
c) Till största delen varken relevant eller riktad till dig.         

 
12. Anser du att det är för svårt att hitta den information du söker.? 

a) Ja       
b) Nej 

 
13. Hur många meddelanden/e-post skickar du per vecka, tror du? 

a) Nästan inga.      
b) 5    
c) 15   . 
d) 30    
e) mer.       

 
14. Hur många meddelanden/e-post mottager du per vecka, tror du? 

a) Nästan inga.  
b) 5                     
c) 15                         
d) 30                   
e) mer.                

 
15. Vilken typ av meddelanden/e-post skickar du mest? 

a) Mest arbetsrelaterade meddelanden.               
b) Mest meddelanden av social karaktär.        
c) Både och.                                                        

 
16. När du skickar meddelanden/e-post så förväntar du dig att få svar… 

a) Samma dag.                                          
b) Inom en vecka.                              
c) När det passar mottagaren. 

           
17. När du får meddelanden/e-post så förväntar du dig att den är… 

a) Trevligt skriven.                  
b) Kort och koncis.                   
c) Mest fakta/information.            
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18. Hur stor roll spelar e-post som kommunikationsform i ditt arbete? 
a) Skulle ej kunna utföra mitt arbete utan den.   
b) Skulle klara mig lika bra utan den.   

 
19. Vad är din generella åsikt om datorn som maskin? 

a) Ett nödvändigt ont.      
b) Ett verktyg som allt annat.    
c) En mycket nödvändig maskin som kan användas till nästan allt.  

 
20. Hur ser du själv på din datorvana? 

a) Jag är inte så jätte bevandrad i ämnet men jag ordbehandlar och läser/skriver e-post. 
b) Jag är ganska van vid datorer och behärskar operativsystemet och dom vanligaste 

programmen.         
c) Jag är mycket van vid datorer och skriver egna program och blir ofta tillfrågad för att lösa 

arbetskamraters eller bekantas datorproblem. 
 
21. Microsofts program d.v.s. Word, Excel, Power-Point etc. är… 

a) Lätta att lära sig.(mycket pedagogiska)     
b) Kan man ett av dom, så lär man sig lätt ett annat.   
c) Är svåra att behärska.(ej så pedagogiska) 

   
22. Om du ”kör fast” när du arbetar med din dator, så begär du hjälp av… 

a) En kollega.    
b) Tar fram manualen.     
c) Ringer ”support center” eller dyl. 

    
23. Anser du att du har en adekvat utbildning för att klara ditt arbete? 

a) Nej, jag önskar att jag hade möjlighet att utöka min utbildning.    
b) Ja, jag klarar mitt arbete med den utbildning jag har.   
c) Nej, men jag klarar mitt arbete ändå.    

 
24. Anser du att du har en adekvat utbildning för att arbeta med datorer 
       och att söka information? 

a) Ja, den är fullt tillräcklig.     
b) Nej, jag skulle behöva mer utbildning. 

    
25. Tycker du att du har möjligheter att själv styra/påverka din arbetssituation 
        (vad det gäller sättet att utföra arbetsuppgifterna på)? 

a) Nej, jag har inga möjligheter att göra det.    
b) Ja, det har jag.     
c) Ja, om jag vill och själv tar initiativet.    

 
Följande frågor får ni gärna svara fritt på… 

1) Vad är teknostress för dig? 
2) Vad kan man göra för att undvika teknostress?  
3) Vad kan man göra för att hantera den ständigt ökande informationsmängden 

(och kunna hitta det man söker)? 
4) Hur skall man använda informationsteknologi för att skapa en bättre och mer utvecklande 

arbetsmiljö? 
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7.4 Bilaga 4, Enkätfrågor studie 2 
Här nedan följer enkätfrågorna som jag skickade ut 2016.  
 
1. Ange kön 

a) Man                
b) Kvinna 

 
2. Ange din ålder. 

a) < 20 år. 
b) 21-30 år. 
c) 31-40 år. 
d) 41-50 år. 
e) 51-60 år. 
f) > 60 år.    

 
3. Ange din yrkesroll.  

a) Chef/Ledare 
b) Tjänsteman 
c) Övrigt 

 
4. Ange högsta genomgången utbildning. 

a) Grundskola/Folkskola. 
b) Gymnasium/Vuxenstudier (Komvux). 
c) Akademiska enstaka kurser. 
d) Akademisk examen 

 
5. Var har du tillgång till dator (inkludera inte smartphone eller surfplatta)? 

a) Hemma. 
b) Arbetet. 
c) Både på arbetet och hemma. 

 
6. Hur mycket använder du datorn hemma per dag? 

a) < 15 min/dag. 
b) 15 – 90 min/dag. 
c) > 90 min/dag. 

 
7. Hur mycket använder du din arbetsdator per dag? 

a) < 15 min/dag. 
b) 15 – 180 min/dag. 
c) > 180 min/dag. 

 
8. Rangordna följande aktiviteter efter hur du använder datorn hemma? 

Markera 1 som den aktivitet som du använder datorn mest till. 
Fortsätt sedan att markera 2 för den aktivitet som motsvarar näst mest och så vidare till aktivitet 6 
som är den aktivitet du minst använder datorn till. 
a) Läsa/skriva e-post. 
b) Surfa på internet. 
c) Spela spel eller motsvarande. 
d) Arbete. 
e) Avancerad programmering 
f) Ordbehandling eller motsvarande programvara. 
g) Sociala medier. 

 
9. Hur mycket använder du din smartphone per dag? 

a) < 15 min/dag. 
b) 15 – 90 min/dag. 
c) > 90 min/dag. 
d) Jag har inte tillgång till en smartphone. 
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10.  Rangordna följande aktiviteter efter hur du använder din smartphone? 
 Markera 1 som den aktivitet som du använder datorn mest till. 
 Fortsätt sedan att markera 2 för den aktivitet som motsvarar näst mest och så vidare till 
 aktivitet 6 som är den aktivitet du minst använder datorn till. 
a) Läsa/skriva e-post. 
b) Surfa på internet. 
c) Spela spel eller motsvarande. 
d) Ringa. 
e) Sociala medier. 
f) Läsa/skriva sms. 

 
11.  Nedan följer några situationer där det är vanligt att känna sig IKT-stressad. 

 Markera de omständigheter/situationer där du kan känna dig stressad. 
a) Allt nytt som måste läras in på grund av den nya tekniken. 
b) Att ny teknik inte fungerar som den ska.    
c) Det faktum att alltid vara tillgänglig och nåbar. 
d) Problem som uppstår när man får för mycket eller för lite information. 

 
12. Här nedan visas ett antal symptom som kan antyda att man är IKT-stressad. 
      Markera om du känner av något eller några av dessa symptom. 

a) Håglöshet 
b) Teknoångest/Ångest. 
c) Retlighet 
d) Sömnlöshet/Mardrömmar. 
e) Koncentrationssvårigheter. 
f) Huvudvärk. 
g) Minnessvårigheter. 
h) Utbrändhet/Intellektuell utmattning. 

 
13. Hur upplever du att användandet av sociala medier inverkar på IKT-stress? 

a) Sociala medier minskar min IKT-stress.   
b) Sociala medier ökar min IKT-stress. 
c) Sociala medier varken ökar/eller minskar min IKT-stress. 
d) Jag använder inte sociala medier.            

 
14. Hur uppfattar du informationsmängden på ditt arbete? 

a) Informationsmängden är för stor.   
b) Informationsmängden är lagom.            
c) Informationsmängden är för liten.   

 
15. Vad är din åsikt om den information som du får ta del av på ditt arbete? 

a) Informationen är irrelevant eller inte riktad till mig.            
b) Informationen är högst relevant för mig. 
c) Informationen är varken relevant eller riktad till mig. 

 
16. Upplever du att det är svårt att finna den information du söker? 

a) Ja       
b) Nej 

 
17. Ungefär hur många e-postmeddelanden skickar du per dag? 

a) < 5 st.      
b) 5 st.    
c) 15 st.   . 
d) 30 st.    
e) > 30 st.       
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18. Ungefär hur många e-postmeddelanden tar du emot per dag? 
a) < 5 st.  
b) 5 st.                    
c) 15 st.                         
d) 30 st.                  
e) > 30 st.                

 
19. Vilken typ av e-postmeddelanden skickar du oftast? 

a) Jag skickar mest arbetsrelaterade e-postmeddelanden.               
b) Jag skickar mest sociala e-postmeddelanden.  
c) Jag skickar både sociala och arbetsrelaterade e-postmeddelanden.    

 
20. När förväntar du dig ett svar efter att du skickat ett e-postmeddelande? 

a) Jag förväntar mig ett svar samma dag.              
b) Jag förväntar mig ett svar inom en vecka.      
c) Jag förväntar mig ett svar när det passar mottagaren. 

           
21. Vad är din främsta förväntan när du tar emot ett e-postmeddelande? 

a) Jag förväntar mig att e-postmeddelandet är skrivet med en trevlig ton.         
b) Jag förväntar mig att e-postmeddelandet är kort och koncist.   
c) Jag förväntar mig att e-postmeddelandet är faktaspäckat.    

    
22. Hur stor betydelse har e-post som kommunikationsform i ditt arbete? 

a) Jag skulle inte kunna utföra mitt arbete utan e-post.   
b) Jag skulle klara mig lika bra utan e-post.  

 
23. Vad är din subjektiva åsikt om datorn som maskin? 

a) Ett nödvändigt ont.      
b) Ett verktyg som allt annat.    
c) En väldigt mångsidig maskin som kan användas till nästan vad som helst.  

 
24. Hur bedömer du själv din datorerfarenhet? 

a) Jag har relativt liten datorerfarenhet. 
b) Jag har relativt stor datorerfarenhet. 
c) Jag har mycket stor datorerfarenhet, programmerar och blir ofta tillfrågad för att lösa kollegors 

eller bekantas datorproblem. 
 
25. Ur ett inlärningsperspektiv, vad är din subjektiva åsikt angående 
      Microsoft Office programsvit? 

a) Microsoft Office programsvit är pedagogisk och lätt att lära sig. 
b) Behärskar man ett av Microsoft Office programmen så är det lätt att lära sig ett annat. 
c) Microsoft Office programsvit är inte särskilt pedagogisk och ganska svår att lära sig. 

   
26. Vad gör du först om du skulle behöva hjälp när du arbetar med din dator? 

a) Jag konsulterar en kollega.    
b) Jag tar fram användarmanualen.    
c) Jag kontaktar mitt supportcenter eller motsvarande. 

    
27. Anser du att du din utbildningsnivå är tillräcklig för att behärska ditt arbete? 

a) Nej, jag önskar att jag hade möjlighet att utöka min utbildning.    
b) Ja, jag behärskar mitt arbete med den utbildning jag har.   
c) Nej, men jag behärskar mitt arbete ändå.    

 
28. Anser du att du har tillräcklig datorutbildning för att arbeta med datorer 
      och att söka information? 

a) Ja, den är fullt tillräcklig.     
b) Nej, jag skulle behöva mer datorutbildning. 
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29. Tycker du att du har möjlighet att själv styra eller påverka hur dina arbetsuppgifter 
       ska utföras? 

a) Nej, jag har inga möjligheter att göra det.    
b) Ja, det har jag.     
c) Ja, om jag vill och själv tar initiativet. 

 
I den här andra och sista delen av enkäten så ber jag er att besvara fyra så kallade öppna frågor som 
behandlar begreppet IKT-stress. 
 
Jag hoppas att ni kan ta er lite tid och besvara dessa frågor, då era svar är väldigt viktiga för den 
kvalitativa aspekten av denna undersökning. 
    
30. Vad innebär begreppet IKT-stress för dig? 
 
31. Vad anser du att man kan göra för att undvika att bli IKT-stressad? 
 
32. Vad anser du att man kan göra för att hantera och att kunna söka rätt information 
       i den ständigt ökande informationsmängden? 
 
33. Hur skulle man kunna använda informationsteknologi för att skapa en bättre 
      och mer utvecklande arbetsmiljö? 
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