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Abstract 
 

Hedqvist, S. (2019). A survey about industrial workers perceived IT-related stress. 

Bachelor thesis in Public Health Science. Department of Occupational and Public 

Health Science. Faculty of Health and Occupational Studies. University of Gävle, 

Sweden. 

 

Background: Information technology (IT) is today a large part of our everyday life and 

it is here to stay, develop and become an even larger part of our society. Today's 

industries are investing to digitize the industry for a sustainable future for both man and 

the environment. IT-stress begins to become a more familiar concept that emphasizes 

that we humans are affected by IT. Aim: To investigate industrial workers perceived IT-

related stress and whether they feel that education received has been appropriate and 

that their competence development is enough for managing the implementation of 

industry 4.0. Method: Inductive approach with exploratory goals. A qualitative semi-

structured interview was conducted on 6 respondents followed by a manifest content 

analysis. Result: The digitization generates several aspects that affect the individual 

and can lead to stress. Conclusions: More research is needed to ensure how 

implementation of industry 4.0 can be done with reduced IT-related stress 

 

 

Keywords: Industry 4.0, IT stress, IT related stress, digitization of industry, Industrial 

workers and IT stress,  

  



 

 

  



 

 

Sammanfattning 
 

Bakgrund: Informationstekniken (IT) är idag en stor del av vår vardag och den är här 

för att stanna, utvecklas och blir en ännu större del av vårt samhälle. Dagens industrier 

satsar idag för att digitalisera industrin för en hållbar framtid för både människan och 

miljön. IT-stress börjar bli ett mer känt begrepp som understryker att vi människor 

påverkas av IT. Syfte: Undersöka industriarbetares upplevda IT-relaterade stress och 

om de upplever att kompetensutvecklingen varit ändamålsenlig för att hantera 

implementeringen av industri 4.0. Metod: Induktiv ansats med explorativa mål. En 

kvalitativ semi-strukturerad intervju utfördes på 6 respondenter därefter en manifest 

innehållsanalys. Resultat: Digitaliseringens förändringar medför flera aspekter som 

påverkar individen. Slutsats: Mer forskning behövs för att säkerställa hur 

implementering av industri 4.0 kan ske med minskad IT-relaterad stress.  

 

Sökord: Industri 4.0, IT-stress, IT-relaterad stress, digitaliseringen av industrin, 

Industriarbetare och IT-stress. 
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Digitalisering av industrin  

Sverige är en framgångsrik nation inom informationsteknik (IT) och digitalisering, och 

har varit det länge, det bekräftar World Economic Forums internationella jämförelse där 

Sverige är rankad trea (Bossen & Ingemansson 2016). Digitalisering är ett begrepp som 

beskriver när material som bild och text omvandlas för att kunna bearbetas av en dator 

(NE u.å). Digitalisering har länge varit en del av människors liv genom e-handel, mobilt 

internet och sociala medier (Bossen & Ingemansson 2016). Nu gör den ett kraftigt 

genomslag i industriföretagen genom produktutveckling, tillverkningsmetoder och 

logistikstyrning (ibid). Ordet industri härstammar från latin och betyder sysselsättning, i 

grova drag kännetecknar en verkstadsindustri en industri som tillverkar färdiga 

produkter från råmaterial (Industri 2019). Tillverkningsindustrin är en bred kategori och 

innefattar bland andra bilindustrin, textil- och processindustrin (ibid).  

 

Digitaliseringen idag 

Digitala lösningar är för många företag idag en naturlig del av verksamheten (Bossen & 

Ingemansson 2016). En drivkraft till att anamma digitala lösningar inom 

tillverkningsindustrin handlar om fördelarna som kan uppnås genom omfattande 

uppkoppling av utrustning. Internet of things (IoT) är ett begrepp som syftar till 

uppkopplingen av maskiner, produkter och andra enheter. Med IoT är enheter ständigt 

uppkopplade, skickar och tar emot data. Samtidigt som allt flera maskiner kopplas upp 

utrustas även enheterna med sensorer och processorer som ger dem förmågan att 

registrera, bearbeta information och kommunicera med omvärlden.  

 

Tillverkningsindustrin i Sverige, sysselsätter idag omkring 650 000 personer utöver 

dessa arbetar cirka 350 000 personer i industrinära tjänsteföretag. 

Tillverkningsindustrins BNP är nästan 17 procent av Sveriges totala BNP (Bossen & 

Ingemansson 2016). Antalet arbetstagare minskar eftersom industrin till stor del 

automatiseras och effektiviseras med robotar och avancerad teknik (Ledarna u.å). 

 

Industrins utveckling historiskt 

Industrins utveckling delas in i fyra block som hänvisar till den tidslinje som industrin 

utvecklats i (Anggraeni 2018; Khoshafian 2017; Marr 2016). Industri 1.0 började år 

1784, Mekanisk produktion som drivs med ånga och vatten. Industri 2.0 år 1870, 

massproduktion, löpande band som drivs av elektricitet. Industri 3.0 började År 1969, 

https://index.sindonews.com/blog/2329/rina-anggraeni
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med en mer automatiserad produktion med hjälp av elektronisk utrustning och datorer 

som inte var uppkopplade till nätverk. Industri 4.0 idag, intelligent produktion med 

hjälp av nätverk, cloudtjänster, cyberstyrning, Internet of Things och stora mängder data 

(Anggraeni 2018; Khoshafian 2017; Marr 2016). Årtalen är inga exakta brytpunkter 

utan de hänvisar till när de började att implementera olika tekniker eller arbetssätt som 

när elektriciteten kom byttes inte alla de mekaniska maskinerna ut på en gång (Marr 

2016). Det går inte att överskatta vikten av ångmaskinen, elektriciteten och 

elektroniken, de tre första industriella revolutionerna då det förändrade industrins 

förutsättningar i stort (Isberg 2018). Till skillnad från de tidigare industrierna handlar 

den fjärde inte om en enskild komponent utan är ett samlingsnamn på ett flertal 

teknologier och koncept inom automation. Den fjärde industriella revolutionen eller 

industri 4.0 representerar en kombination av Internet of systems, Internet of Things och 

cyber-fysiska system (Marr 2016).  

 

Styrkor och utmaningar  

Sveriges främsta styrkor i digitaliseringen är, en hög utbildningsnivå, 

branschöverskridande samarbetsförmåga samt samverkan mellan näringsliv, akademi 

och offentlig sektor. En utmaning är kompetensförsörjning, både tillgång och 

kvalifikationer. Kvalificerad arbetskraft är en bristvara i och med att 

utbildningssystemet tappat konkurrenskraft samt att intresset hos unga är lågt gällande 

naturvetenskap. Digitaliseringen sker i regel inom teknikområden som är nya för små 

och medelstora företag inom svensk tillverkningsindustri. Av den anledningen är det en 

stor utmaning att säkerställa att företag får tillgång till kunskap och kompetens inom 

digitaliseringens teknikområden (Aladaga, Demirdögend & Isikc 2016; Ledarna u.å). 

 

Övergripande problem som antas med industri 4.0 är att förhastade besluts tagits för att 

”hänga med” i utvecklingen och vara kvar i ”spelet” (Broomé & Renström 2018). 

Förundersökningar har undvikits att genomföras, säljare har presenterat 

framgångsberättelser och visat otestade modeller. På grund av att digitaliseringen inte 

fått tillräckliga förberedelser har det skapat en osäkerhet, det är en av de stora 

utmaningarna med industri 4.0 (ibid). När förberedelserna inte är tillräckliga skapar det 

osäkerhet i arbetet som kan leda till stress hos individer (Bergstedt u.å; Rostila & 

Toivanen 2012). Utvecklingen till industri 4.0 är av stor betydelse för konkurrenskraften 

globalt sett. Cirka 60 procent av ledare inom industrin anser att utvecklingen är viktig. 

https://index.sindonews.com/blog/2329/rina-anggraeni
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Om 5 år uppskattas det ha ökat till 90 procent som anser att industrins utveckling till 4.0 

är viktig för att ha en möjlighet att kunna konkurrera globalt (Enerbäck 2015). 

 

Förväntad utvecklingen  

Antalet uppkopplade enheter fördubblas varje år, år 2020 uppskattas antalet 

uppkopplade enheter globalt vara 50 miljarder. Den snabba utvecklingen de senaste åren 

har flera orsaker, tillverkningsindustrin behöver anpassa produkterna till IoT-

utvecklingen för att erbjuda bland annat styrning på distans. Inom industrin förväntas 

IoT generera betydande effektiviseringar (Bossen & Ingemansson 2016).  

 

Industrins utveckling  

Begrepp som beskriver skillnader från förr till idag 

Tillverkningsprocesserna i verkstadsindustrin är numera i stor utsträckning 

högautomatiserade (Ellström & Hultman 2004). Det vill säga att de analoga verktygen i 

verkstäderna i stor utsträckning har ersatts av digitala. Skillnaden från den tidigare 

industrin och den högteknologiska kan beskrivas med begrepp som närhet och distans, 

vilka påvisar att en maskinoperatör tidigare arbetade i direkt närhet till en maskin och 

produktprocess. Flera begrepp som påvisar skillnader i operatörers utveckling är direkt 

och indirekt, som syftar till övergången från analoga instrument som lästes av i direkt 

anslutning till maskinen eller processen (Ellström & Hultman 2004). Nu är funktioner 

flyttade till mera centrala enheter. Konkret och abstrakt, är begrepp som syftar till att 

information tidigare hämtades direkt ute vid olika processavsnitt eller en maskin och i 

dag presenteras informationen i digitala abstrakta grafiska former. Operatörerna ska nu 

mera tolka processtillstånd utifrån olika diagram, kurvor eller numeriska presentationer. 

Praktiskt till teoretiskt kan ses som sammanfattade begrepp för de ovanstående 

förändringsprocesser av produktionsformer i och för den högteknologiska industrin. 

Förändringen beskrivs som en informatisering av operatörsarbetet, då en ökad 

användning av information (teori) och mindre praktik avses komma med förändringen 

(Ellström & Hultman 2004).  

 

CNC-maskiner förr och idag 

Inom verkstadsindustrin var närheten till maskinen viktig, en svarvare eller en fräsare 

lämnade sällan sin maskin förrän arbetsstycket var färdigt. Idag är industriella 

arbetsuppgifter till stor del koncentrerade till kontrollrum som kan vara belägna med 
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distans till själva processanläggningen. En maskinoperatör kan idag sköta en hel grupp 

av avancerade Computerized Numerical Control meskiner (CNC-maskiner), samtidigt 

som diverse för och efterarbeten hanteras (Ellström & Hultman 2004). En CNC-maskin 

är namn på ett datasystem som är skapat för att styra verkstadsmaskiner eller maskiner 

som programmeras med nummer (Westman 2002).  

 

Industrins utveckling och AI 

I Sverige går forskning inom artificiell intelligens, AI, fort framåt vilket är avgörande 

för industrin (Lakemond & Holmberg 2018). De tekniska framstegen påverkar andra 

områden där etik och människans roll uppmärksammas, konsekvenser för organisation 

och ledning har inte belysts i samma utsträckning (ibid). 

 

Utvecklingsinriktat lärande i industrin  

Medarbetarnas motsättningar och frågor, angående förändringar i verksamheten, 

behöver inte vara ett hinder för lärande. Lärande förutsätter snarare ett ifrågasättande 

från arbetare som leder till en diskussion (Ellström & Hultman 2004). Klara och tydliga 

mål för en verksamhet är viktigt för att främja medarbetares motivation och möjligheter 

till lärande inom ramen för utvecklingsinriktat lärande. (Aladaga, Demirdögend & Isikc 

2016; Rampersad, Plewa & Troshani 2012). 

 

Vid Förändringar och nya implementeringar i industrin 

Vid förändringar i industrin är det viktigt att ledningen aktivt stödjer och stimulerar de 

anställda att engagera sig i lärande och utvecklingsaktiviteter som är kopplade till det 

vardagliga arbetet (Ellström & Hultman 2004). För att utveckling och lärande ska 

fungera behövs både resurser och stöd för att den skapa trygghet och tillit som behövs 

för att balansera osäkerhet och oro som varje kollektiv och individ upplever vid 

genomgripande förändringar (ibid). I en studie med fokusgrupp med 5–10 deltagare 

som undersökte förutsättningar och utmaningar med utvecklingen av IT inom 

byggindustrin framkom det att viktiga faktorer för att lyckas var; väl förberedande och 

planering kring utvecklingen och implementeringen av ny teknik. I fokusgruppen deltog 

respondenter som var kunniga inom IT och respondenter med 15 års erfarenhet inom 

byggindustrin. Resultatet visade att samarbete, kommunikation och ett effektivt 

ledarskap var det viktigaste för att utvecklingen skulle implementerats på bästa sett. 
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Utmaningarna ansågs vara tekniska brister som kunde bli ett hinder i arbetet (Aladaga, 

Demirdögend & Isikc 2016). 

 

För att teknologiska verktyg ska implementeras på bästa sätt är det viktigt att se till de 

anställdas attityder kring verktygen (Rampersad, Plewa & Troshani 2012). I en studie 

som undersökte implementering av IT-verktyg med en fokusgrupp och 16 stycken 

semistrukturerade intervjuer visade resultatet att för bästa framgång är det viktigt att 

kommunicera, rapportera eventuella brister samt att attityderna emot IT förbättrades 

med utbildningar och förberedande inför IT-uppdateringar. Negativa åsikter och 

attityder gällande IT och teknologi kan bero på tidigare upplevelser av gamla system 

(ibid). 

 

Stöd vid förändringar i industrin 

Några faktorer som är viktiga i lärande och kompetensutveckling i arbetslivet är; de 

anställdas inställning- och motivation till lärande, anställdas delaktighet i beslut om 

verksamhetens utformning, ledningens stöd samt formellt stöd i form av utbildning 

(Bondarouk & Rüel 2008). En explorativ intervjustudie med 83 deltagare visar att 

arbetstagare som blir inkluderade i implementering av IT-system kommer använda IT-

verktyget på ett mer lämpligt sätt samt vara mer engagerad i att använda det (ibid). 

 

Utan stöd på arbetsplatsen är risken högre att drabbas av stress (Ljungblad & Näswall 

2009) och om kompetensen inte är tillräcklig eller kraven är högre än stödet, är risken 

större att uppleva stress (Theorell 2012). Kompetensen inom IT är en utmaning för 

framtiden (Bossen & Ingemansson 2016) och stress som är relaterat till IT drabbar 

människor idag (Bergstedt u.å). 

 

Vad är stress?  

När ordet stress används inom medicin är ordet värdeneutralt och syftar till en 

frisättning av adrenalin i kroppen (Karolinska institutet 2012) och stressreaktioner som 

pågår i månader och utan återhämtning blir skadlig. En situation eller händelse som 

framkallar stress kallas för stressor eller stressorer och är inte farlig när reaktionen är 

kortvarig. (Ekman & Arnetz. 2005; Karolinska institutet 2012). World health 

organization (WHO) anser att kronisk stress är en av 2000-talets största utmaningar. 

Stress ligger till grund för flertal sjukdomssymtom (Ekman & Arnetz 2005), metabola 
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syndromet (Brunner & Marmot 2006), symtom från mag- och tarmkanalen som 

uppblåst och orolig mage, utmattningssyndrom, hjärt- och kärlsjukdomar och högt 

blodtryck (Ekman & Arnetz 2005). Psykologiska stressorer på arbetsplatsen har visat 

sig vara direkt kopplat till metaboliskt syndrom och hjärtproblem (Brunner & Marmot 

2006). Högt blodtryck är en av de vanligaste civilisationssjukdomarna som kom med 

den industriella utvecklingen i och med en bredare arbetsbörda, högt blodtryck anses 

även vara den sjukdomen som är farligast eftersom den medför organskador (Ekman & 

Arnetz 2005). Finns det minst tre olika stressorer på en arbetsplats ökar risken för att 

drabbas av sjukdomssymtom (Brunner & Marmot 2006: Ljungblad & Näswall 2009) 

 

Effekten av stress 

Långvarig stress har i tidigare forskning visat sig leda till utmattning, depression, 

sömnproblem och fysisk ohälsa (Ljungblad & Näswall 2009). Utmattningsdepression 

blev den första benämningen i Sverige på vad som låg till grund för en stor ökning av 

långtidssjukskrivningar runt sekelskiftet (Åsberg, Wahlberg, Wiklander & Nygren 

2011). Vilken typ av ohälsa som drabbar människan beror på vilken typ av stress denne 

utsätts för där utmattningssyndrom är en effekt av att ha exponerats för långvarig stress 

(ibid). 

 

Begrepp och upplevelse av stress 

Stress som begrepp används både för att beskriva exponering till exempel ”jag är utsatt 

för mycket stress i mitt arbete” och för att beskriva ett tillstånd i kroppen till exempel 

”jag känner mig stressad” (Rostila & Toivanen 2012, s. 240). Stress kan även ses som 

ett samspel mellan omgivningen och en individ, till exempel ”Jag anstränger mig till det 

yttersta för att möta de många krav jag ställs inför i vardagen” (ibid, s. 240).  

Upplevelsen av stress innebär för de flesta något negativt som orsakas av för högt 

tempo, tidsbrist, för mycket att göra och konflikten mellan olika krav eller av en annan 

form av överbelastning.  

 

Kortvarig och Långvarig stress 

Vanligtvis är stressbelastningen tillfällig och orsakar inte några hälsoproblem. Då kan 

den vara ett skydd och en hjälp i pressade situationer genom att prestationen förbättras 

och uppmärksamheten skärps. Efter att ha exponerats för stress återgår kroppen till sitt 

normala tillstånd (ibid). Det finns en annan form av stress som är långvarig och svår att 
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frigöra sig ifrån (Rostila & Toivanen 2012). Långvarig stress handlar ofta om oro inför 

kommande händelser och krav, tillexempel förändringar på arbetsplatsen, ohanterliga 

krav, kommande omorganisationer eller bearbetning av tidigare händelser (ibid).  

 

Implementeringen av industri 4.0 har skapat förutsättningar för osäkerhet på grund av 

bristande planering och förberedande (Broomé & Renström 2018). Långvarig 

stressbelastning som grundar sig i bland annat osäkerhet i framtiden leder ofta till 

stressrelaterade symtom. Kroppens skydd och hjälp börjar över tid skada kroppen 

(Rostila & Toivanen 2012). 

 

Digitaliseringen och IT-stress 

Stress relaterat till informationstekniken kallat IT-stress, drabbar idag människor i de 

flesta branscher i större eller mindre utsträckning. IT-stress handlar om att när 

informationsmängden blir för stor blir den svår att hantera (Bergstedt u.å). Teknik som 

inte fungerar, mejl som kräver svar och att ständigt vara uppkopplad och aktiv på 

sociala medier. Orsakerna kan vara många till IT-stress i ett samhälle med ett redan högt 

tempo. IT-relaterad stress påverkar som annan negativ stress både psyke och kropp. 

Människan kan få svårare att ta till sig ny information, bli nedstämda, få ett förhöjt 

blodtryck och sömnstörningar (Bergstedt u.å). 

 

Tekniska system 

I digitaliseringens framfart köps dyra tekniska system utan att vara är kopplade till de 

förutsättningar människor arbetar med (Bergstedt u.å). Flera tekniska system är inte 

framställda för att passa hur de anställda arbetar i verkligheten. Vilket leder till en 

minskad effektivitet och en lägre produktivitet på arbetsplatserna (ibid). Utbildningar 

och kompetensutveckling påverkar hur vida produktiviteten ökar eller minskar i arbetet 

(Ellström & Hultman 2004). Forskning visar att IT-relaterad stress är ett problem för 

företag eftersom de minskar sin effektivitet och för att individernas hälsa drabbas 

(Bergstedt u.å). Tillräcklig kunskap finns om skydd mot IT-stress ändå förändas inte 

situationen på arbetsplatserna utan problemen snarare ökar (ibid). 
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Ökad medvetenhet om IT-stress 

Medvetenhet om IT-stress ökar hela tiden och det är viktigt att kunskapen inte stannar 

hos forskarna utan förmedlas till arbetsgivare och används praktiskt ute på 

arbetsplatserna (Bergstedt u.å). Inköpen av teknik måste anpassas efter de anställdas 

behov (Rampersad, Plewa & Troshani 2012). Arbetsgivarna bör även ansvara för att de 

medarbetare som använder tekniken får utbildning i systemet (ibid). Med en bredare 

kunskap inom IT blir stressen mindre, vilket i sin tur leder till en högre kvalitet på 

arbetet (Bergstedt u.å). Problem med IT-stressen ökar och med mer forskning ökar 

kunskapen i ämnet. Medarbetarna bör vara tydliga med sina kunskapsbehov och ha en 

öppen diskussion, angående IT-stress, i sin arbetsgrupp och föra diskussionen vidare till 

sin chef (ibid).  

 

Komplexa IT-system minskar effektiviteten 

En studie med semistrukturerade intervjuer visade att beroende på typen av IT-problem 

som uppstod påverkade det arbetstagarna på olika sätt (Addas & Pinsonneault 2015). 

Komplexa och långsamma IT-system minskar effektiviteten eftersom uppmärksamhet 

tas från det huvudsakliga arbetet och det påverkade individen negativt genom att 

överbelasta kognitiva förmågor. Planerade IT-avbrott för uppgraderingar eller 

återställningar påverkade inte effektiviteten eller individen på ett negativt sätt (ibid).  

 

Anledningar till IT-relaterad stress 

Svenska institutet för opinionsundersökningar (sifo) gjorde en undersökning som 

belyste anledningarna till IT-stress och fann att den största anledningen till IT-relaterad 

stress berodde på tekniska problem (Almgren 2016). Det framkom att en stor del av IT-

relaterad stress berodde på oro över vad kollegorna använde för IT-verktyg, om de 

använde samma eller andra verktyg, samt om de besatt bättre eller sämre kunskap än 

sina kollegor gällande de olika IT-verktygen. Flera anledningar till IT-stress var 

relaterade till osäkerhet om hur – och vilket verktyg som skulle användas. Det visade 

sig även att personer under 35 år inte drabbades i lika hög grad av IT-relaterad stress 

(ibid). 

 

Stöd och skydd 

Målområde 7 i svensk folkhälsopolitik lyfter fram skydd mot stressfyllda och krävande 

situationer (Strandhäll 2017). Regeringens bedömning är att kontroll och inflytande är 
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faktorer som bygger den enskilde individens självförtroende och självkänsla. Vid 

avsaknad av kontroll upplever individen en känsla av utanförskap och maktlöshet. I 

psykologisk forskning skrivs det ofta om copingförmåga som syftar till individens tilltro 

till sig själv att hantera olika situationer samt dennes upplevda möjligheter att hantera 

svårigheter och utmaningar (Noronha & D’Cruz 2007; Strandhäll 2017). 

Copingförmågan är till stor del beroende av situationen runt människan (Noronha & 

D’Cruz 2007). Det har visar sig att socialt stöd, kunskapsutveckling och att ha trygghet 

och tilltro på sig själv är goda förutsättningar för coping, att hantera stress (ibid). 

 

Socialt stöd 

Socialt stöd från kollegor och chefer är starka resurser för att minska stress och öka 

välmående på arbetsplatsen (Ljungblad & Näswall 2009: Noronha & D’Cruz 2007). På 

en längre sikt kan kunskap om stöd som resurs leda till en minskad arbetsrelaterad stress 

som i sin tur leder till minskade sjukskrivningar. Det finns flera olika stressorer som 

influerar arbetsrelaterad stress så som en hög arbetsbelastning och otydliga mål. Stöd på 

arbetsplatsen kan visa sig olika, en individ med låg arbetsbelastning och högt stöd har 

en lägre sannolikhet att drabbas av ohälsa (Ljungblad & Näswall 2009). Kollegornas 

stöd hjälper oftast att minska risken för sömnproblem på grund av stress. Socialt stöd är 

vanligen en uppskattad känsla emellertid kan hur stödet ges bero på hur vida det 

uppskattas eller inte, om det blir påtvingat kan det tolkas som misstroende och leda till 

en sämre självkänsla (ibid). En studie som undersökte stress och välmående i 

förhållande till sitt IT-relaterade arbete som telefonförsäljare visade det sig av de 

ostrukturerade telefonintervjuerna att kollegor och atmosfären på arbetsplatsen skapade 

välbefinnande som en motsats till de situationer respondenterna upplevde stress 

(Noronha & D’Cruz 2007). Flera situationer som bidrog till välmående och skydd var 

möjlighet till kompetensutveckling, kunskapsutveckling och stöd från organisationen 

samt att lita på sig själv och med det vara självgående (ibid).  

 

Krav och kontrollmodellen 

Krav-kontrollmodellen är en teoretisk modell som handlar om relationen mellan yttre 

fysiska och psykiska krav, möjlighet att fatta beslut samt om stöd som människan har i 

sin miljö. Modellen av krav och kontroll betonar fyra extremsituationer (Theorell 2012). 

Den första är ”avspänd” vilket innebär att kraven inte är extremt höga och att 

beslutsutrymmet är högt, att det finns goda möjligheter att utöva kontroll. Den ”passiva” 
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innebär att beslutsutrymmet är litet och att kraven är låga, den här typen av situation kan 

också framkalla stress (ibid). Den tredje är den ”spända” som även den har ett litet 

beslutsutrymme däremot också har höga krav. Den ”spända” är den situationen som 

forskning visar ökar risken för sjukdom. Många vetenskapliga forskningar visar att med 

ett bra stöd på en arbetsplats minskar risken för sjukdom och med stöd menas både 

känslomässigt och praktiskt som tillexempel utbildning. Socialt stöd och ett socialt 

nätverk har en stor betydelse för hälsan då de är ett skydd mot skadliga effekter av 

stressorer (Theorell 2012). Den fjärde kallas aktivt arbete och innebär en hög mental 

belastning med stort beslutsutrymme, en situation som inte är ”spänd” utan ”tänd” 

(Ekman & Arnetz 2005). I den ”tända” situationen är arbetet mer en utmaning än en 

börda för arbetstagaren (ibid).  

 

Stress och kontroll ligger nära varandra då vi människor tenderar att få en stressreaktion 

när vi riskerar att förlora kontrollen över en situation och kämpar för att behålla den 

(Theorell 2012). När kontrollen är förlorad tappas även intresset att kämpa. Kroppen 

ställer in sig på att spara energi och blir passiv. Att ha kontroll och förlorandet av 

kontroll har en viktig roll i förhållandet till stress. Egenmakt och utövandet av kontroll 

är nyckelbegrepp när ojämlikheter i ohälsa beskrivs, som att människor med kort 

utbildning och låg inkomst har högre sjuklighet och dödlighet än andra (ibid). 

 

Globala & svenska mål som utvecklar industrin 

De förenta nationerna (FN) tog 2015 steg för att föra världen in på en hållbar och 

motståndskraftig väg, genom att forma mål på en global, regional och nationell nivå för 

en hållbar utveckling; Att förändra vår värld: Agenda 2030 (Statistiska Centralbyrån 

(SBC) 2017). Mål nio benämns såsom hållbar industri, innovationer och infrastruktur 

och riktar sig till att bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en 

inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation. Digitaliseringen kan 

verka som en grundsten för att uppnå målet genom innovativa lösningar (Ledarna u.å). 

Målet syftar till att världen i stort lägger högre krav på en hållbar industriell utveckling 

vilket innebär tillgång till ekonomiskt överkomliga, hållbara, moderna och tillförlitliga 

energitjänster. Det handlar även om hög kvalitet, transporter och att stödja människors 

välbefinnande, med fokus på rättvis tillgång för alla (SCB 2017), med en utvecklad 

användning av IT-verktyg kan transporter minska så som tjänsteresor och frakt av 

information (Bossen & Ingemansson 2016). Målområde sju berör som mål nio hållbara 



 

11 

 

energitjänster som i sin tur påverkar industrin. Ännu ett mål som är kompletterande och 

berör industrin är mål 12, hållbar konsumtion och produktion. Målet pekar på 

produktionsmönster som behöver en rad olika verktyg för att utvecklas (SCB 2017). 

Något som kommer utvecklas med industri 4.0 och digitaliseringen av industrier 

(Broomé & Renström 2018).  

 

Målområde fyra av de globala målen är fokuserat på utbildning (SCB 2017). Mål fyra 

lägger vikt på utbildning som avser att skapa en hållbar utveckling genom ett livslångt 

lärande. Utbildningen ska främja kunskaper, värderingar, färdigheter och 

kunskapsinhämtning under hela livet, särskilt kopplat till deltagande i arbets- och 

samhällsliv (ibid). I Sverige har flera åtgärder lyfts fram inom utbildning och kunskap 

för att öka intresset för naturvetenskapliga ämnen redan i grundskolan. Syftet är att det 

svenska utbildningssystemet ska anpassas till det framtida behovet (SCB 2017) av 

kvalificerad arbetskraft som uppstår i och med digitaliseringen av industrin (Bossen & 

Ingemansson. 2016). 24% av Europas befolkning arbetar inom industrin och som 

påverkas av utvecklingen med digitaliseringen av industrin (Julius 2017). 

 

Sveriges mål mot en jämlik hälsa  

I Sverige har regeringen format 8 målområden för en god och jämlik hälsa, två av målen 

är relaterade till arbetsförhållanden (Strandhäll 2017). Målområde tre berör arbetet, 

arbetsförhållanden och arbetsmiljö. Kunskapsförmedling, forskning, utveckling och 

utbildning är viktiga delar i att ta till vara på den befintliga kunskapen på varje 

arbetsplats (ibid). Målområde sju lägger vikt på Delaktighet, inflytande och kontroll 

med inriktning på arbetsplatsen (Strandhäll 2017). Några viktiga delar för att främja en 

god arbetsplats inom industrin är kunskapsutveckling samt delaktighet och involvering 

vid förändringar och implementeringar av bland annat IT (Bondarouk & Rüel 2008; 

Broomé & Renström 2018; Rampersad, Plewa & Troshani 2012). 

 

Problemformulering 

FN:s Agenda 2030 framhåller vikten av en hållbar industri och utbildning för ett 

livslångt lärande, för att skapa en hållbar värld. Digitaliseringen är en stor del i 

utvecklingen för en hållbar industri. Med Agenda 2030s mål som bas för utveckling gör 

digitaliseringen ett kraftigt genomslag i industrin. Industriarbetarna i Europa räknas vara 

24% av befolkningen, vilka kommer att beröras av förändringen av industrin. 
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Arbetsuppgifter kommer att förändras och arbetarna kommer att flytta från maskinen till 

ett kontrollrum där IT blir en stor del av arbetet. Idag drabbas människor av IT-relaterad 

stress i de flesta branscher och IT-stress, som annan negativ stress, påverkar både kropp 

och psyke vilket gör det svårare att ta till sig ny information. Stress i arbetet uppstår av 

olika anledningar, några av dem är när kraven är för höga och kompetensen inte är 

tillräcklig. När stödet är bristfälligt och det uppstår en osäkerhet kring vilka verktyg 

som ska användas samt en osäkerhet inför vad som ska komma. För att förebygga IT-

relaterad stress är det viktigt med kompetensutveckling, tydlighet kring vilka verktyg 

som ska användas och varför de används. Att personalen som använder verktygen vet 

varför de används och hur de ska användas. Stöd från chefer och ledning i form av 

tydlighet, mål och kompetensutveckling är grundläggande för att förebygga stress på 

arbetsplatsen. Kollegornas stöd har även visat sig vara av stor vikt. Sverige står inför en 

utmaning där IT-relaterad stress är ett växande problem. Det är av stor vikt att utveckla 

kunskap kring hur de anställda inom industrin upplever IT-stress samt utveckla en 

djupare kunskap om hur personalen upplever stöd från ledning och kollegor gällande IT 

i det vardagliga arbetet.  

 

Syfte 

Syftet är att undersöka upplevelsen av IT-stress hos industriarbetare samt om de 

upplever att kompetensutvecklingen varit ändamålsenlig för att hantera 

implementeringen av industri 4.0.  

 

Frågeställningar 

• Upplever industriarbetarna att kompetensutvecklingen gällande digitaliseringen 

och industri 4.0 varit tillräcklig? 

• I vilka situationer upplever industriarbetare stress i förhållande till IT-relaterade 

arbetsuppgifter?  

• Hur upplever industriarbetare förändringarna från industri 2.0, 3.0 och till 4.0?  

• Hur känner industriarbetare sig förberedda och involverade i omorganisationen 

till industri 4.0? 
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Metod 

Design  

Ansatsen i studien var induktiv (Steinar & Brinkmann 2014) eftersom syftet var att få 

en djupare förståelse för industriarbetares upplevda IT-stress. Genom att använda en 

induktiv ansats skapades förutsättningar för att forma teorier om ett fenomen genom att 

öppet granska materialet (Bryman 2011). Studien var explorativ då syftet var att 

undersöka IT-stress som fenomen och hur det påverkar individen (Olsson & Sörensen 

2011) samt att kunskapen kring IT-stress och industriarbetare inte är välkänt (Björklund 

& Paulsson 2013). 

 

Urval 

Urvalet var sex industriarbetare som i sin tjänst skulle ha IT-relaterade arbetsuppgifter. 

Urvalet gjordes genom ett meningsfullt urval genom att söka efter informationsrika 

respondenter (Patton 1990) med hjälp av exklusions- och inklusionskriterier. Det första 

kriteriet för att delta i studien var att ha arbetat på samma industri/ verkstad i minst 10 

år. Andra kriteriet var att de ska ha arbetat med samma huvudsakliga arbetsuppgift 

under sin anställning, med hänsyn till arbetets utveckling. Respondenterna skulle ha 

upplevt industri 2.0 utvecklats till 3.0 eller ett tidigt industri 3.0 som hade börjat 

implementerat industri 4.0. Kriterierna tog hänsyn till om verkstaden var kvar i industri 

3.0 då respondenterna började sitt arbete däremot att de arbetade med maskiner från 

industri 2.0. Inga kriterier kring kön eller ålder var väsentligt. Respondenterna som 

deltog hade olika tjänstetitlar och var från 3 olika verkstäder inom industrin under olika 

ledning. 

 

Antal år i industrin Upplevt olika industrier 

15–44 år 3 respondenter 3.0–4.0 

1 respondent 2.0–4.0 

1 respondent 2.5–4.0 

1 respondent 2.0–3.5 
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Datainsamling – genomförande 

Metoden som ansågs mest lämpad för att få svar på frågeställningarna var en kvalitativ 

semistrukturerad intervju för att på bästa sätt svar på studiens syfte (Bryman 2011). 

Metoden gav förutsättningar att skapa en struktur runt frågeställningarna och få svar på 

om det finns upplevd IT-stress hos industriarbetare samt för att skapa utrymme för 

flexibilitet i svaren rörande respondenterna upplevelser i industrins utveckling (ibid). 

Insamlingsmetoden valdes för att alla respondenter skulle få samma huvudfrågor och 

genom att använda metoden öppnades möjligheter för en fördjupad analys (Gillham 

2008) rörande IT-stress hos industriarbetare.  

 

Intervjuguiden (bilaga 2) skapades genom att undersöka tidigare undersökningar 

gällande IT-stress på arbetsplatser (Almgren 2016; Prevent u.å). Frågorna formades och 

sedan granskades de av handledaren och uppdaterades av studenten inför en ny 

granskning av handledaren innan en pilotintervju genomfördes. För att säkerställa att 

intervjufrågorna skulle ge svar på frågeställningarna och att respondenterna förstod 

frågorna gjordes en pilotintervju, därefter anpassades frågorna till viss del i formulering 

och ordningen i intervjuguiden. Pilotstudien användes inte i resultatet.  

 

Information skickades ut via mejl till chefer för tre olika verkstäder inom industrin. I 

mejlet bifogades ett informationsbrev (bilaga 1) som cheferna delade ut till flera 

industriarbetare som uppfyllde kriterierna. Företaget stod för arbetarnas betalda tid och 

plats då säkerhetsreglerna var viktiga att uppfylla inom industrins område. Tid och plats 

bokades av cheferna och de som var intresserade av att delta i studien kom till intervjun 

på utsatt tid och plats. 

 

På plats fick respondenterna läsa informationsbrevet igen och fick därmed information 

om studiens syfte, frågeställningar samt kontaktuppgifter till intervjuaren och 

handledare (Gillhan 2008). De fick underteckna informationsbrevet innan intervjun 

startade. Intervjun spelades in med en applikation på en smartphone. Intervjuerna tog 

mellan 15 till 45 minuter. 

 

Dataanalys 

Efter att intervjuerna var utförda transkriberades de utifrån inspelningen som skedde 

under intervjun. Humm och öhm ljud censurerades ner till ”…” för att få en bättre 
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överblick i texten. När transkriberingen var utförd utfördes en kvalitativ innehållsanalys. 

Meningsbärande enheter markerades ut i texten som berörde undersökningens syfte och 

frågeställningar (Tolley, Ulin, Mack, Robinson & Succop 2016). Innehållsanalysen har 

gjorts med ett manifest förhållningssätt, det vill säga att det som undersökts är vad som 

direkt sagts och har transkriberats till text (Graneheim & Lundman 2003). Någon form 

av tolkning görs alltid av en text, tolkningen kan emellertid vara mer eller mindre 

omfattande (ibid). De 269 meningsbärande enheterna som valdes ut ur materialet 

överfördes in i en tabell där de kortades ner till förkortade meningsbärande enheter som 

representerade tyngden ur orginalmeningen (Hsieh & Shannon 2005). Koder skapades 

som ska svara på frågan ”vad”. Därefter parades relaterade koder ihop och en ytterligare 

analys gjordes utifrån kodernas namn vilket formade namnen på 6 kategorier och 

därefter analyserades kodernas innebörd för att bli placerade in i underkategorier 

kategorierna skulle också svara på frågan ”vad”. Koderna och kategorier är kopplade till 

syftet och frågeställningen, se exempeltabell nedan (Graneheim & Lundman 2003). När 

alla koder blivit indelade i olika kategorier formades resultatet efter kategorierna.  

 

Meningsbärande enhet Förkortad 

meningsbärande 

enhet 

Kod 

Vad?  

Kategori 

Vad? 

1… det var väl svårt I 

början, jag är ju 

liksom inte uppväxt 

med internet och det 

här IT men det är väl 

inga problem så länge 

det fungerar. Men när 

det bli krångel på är en 

annan körd. 

Men när det bli 

krångel på är en 

annan körd. 

Brist på 

kunskap då 

blir det 

Krångligt 

Kompetensutveckling 

är ej tillräcklig 

 

Forskningsetiska överväganden  

Studien har följt etiska riktlinjer från Vetenskapsrådet (2017). Informationskravet 

uppfylldes genom att tilldela respondenterna information om studien innan intervjuerna 

(Bryman 2011). Informationsbrevet (bilaga 1) innefattade information om studiens syfte 

och frågeställningar, kontaktinformation till studenten och handledare, hur uppgifterna 

skulle hanteras samt att de hade möjlighet att avbryta sitt deltagande i studien under 

tiden och senast en vecka efter utförd intervju. Respondenterna informerades även om 

att deras uppgifter skulle hanteras konfidentiellt samt vilka som kommer att ha tillgång 
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till materialet (Gillham 2008). Respondenternas personuppgifter och svar behandlades 

utifrån konfidentialitetskravet, utanför obehörigas räckvidd. Eftersom cheferna 

tillhandla höll lokal för intervjuerna blev inte konfidenten fullvärdig. Samtyckeskravet 

uppfylldes då respondenterna själva bestämde över sin medverkan.  De uppgifter som 

samlades in användes enligt nyttjandekravet, endast för forskningsändamålet (Bryman 

2011). För att säkerställa respondenternas medvetenhet och deras samtycke ombads de 

underteckna informationsbrevet vid intervjutillfället och blev informerade om att det 

slutgiltiga arbetet publiceras i DivA-portal. 

 

Resultat 

Resultatet som framställts från intervjuerna presenteras med kategorier och 

underkategorier som formats utifrån studiens syfte och frågeställningar. Kategorierna 

och underkategorierna presenteras i tabellen nedan. Citat från respondenterna framställs 

i resultatet och varje respondent representeras med en siffra, ett till sex. Datorsystem 

eller namn på företag eller andra enheter benämns med ”xxx”. 

Huvudkategori Underkategori 

Industrins utveckling Övergången Respondenterna 

berättar om hur 

arbetet var förr 

Hur arbetet 

förändrats 

till idag 

Förberedande inför digitaliseringen   

Kompetensutvecklingen Vad som varit bra 

med 

kunskapsutvecklingen 

Brist på kompetens 

och kunskap 

Varierande kompetens och intresse 

i arbetslaget 

Attityder och kunskap Fördel att vara ung 

IT som verktyg Erfarenhet 

och tankar 

om IT 

IT effektivt 

som verktyg  

 

problem med 

IT som 

verktyg 

Socialt stöd Starkt socialt stöd Bristfälligt socialt 

stöd 
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Industrins utveckling 

Här presenteras svaren på frågeställningarna: Hur upplever industriarbetare 

förändringarna från industri 2.0, 3.0 och till 4.0?  och Hur känner industriarbetare sig 

förberedda och involverade i omorganisationen till industri 4.0? 

 

Övergången 

Respondenterna beskriver den övergripliga utvecklingen till den mer digitaliserade 

industrin som att manuella moment har försvunnit, att flera saker styrs från kontrollrum 

och att redskapen har blivit bättre. Verkstäderna har blivit mer automatiserade. I början 

arbetade de som hantverkare och nu är de snarare observatörer av robotar. Robotarna 

gjorde stor skillnad i arbetet och det fortsätter att utvecklas hela tiden. Arbetet ansågs 

fortfarande vara relativt lika däremot att det försvunnit en del moment och tillkommit 

andra arbetsuppgifter. Det fanns en enighet gällande att utvecklingen var bra om än lite 

motig ibland och de tror att färre anställda kommer att behövas för att driva verkstaden. 

Det är ett måste att vara beredda att utbilda sig mot en automationsutveckling och att 

göra arbetet på ett annat sätt. 

 

” Mhmm så det har kommit bort lite manuella moment kan man säga.” (3) 

 

”Det enda negativa med det är väl att det behövs, mindre människor som jobbar. 

Mycket mer robotar och dator och grejer så är det ju” (5) 

 

” Ja det går inte ens att jämföra, vi gick som en hantverkare, en digital…” (4) 

 

Respondenterna berättar om hur arbetet var förr 

De använde sig av CNC-maskiner även tidigare i sitt arbete emellertid på att annat sätt 

än idag, då var det en automatisk maskin. Några berättar att det inte fanns datorer alls 

när de började sin tjänst och att när de väl kom så var det ett användarsystem. I början 

var inte IT till någon hjälp. Innan maskinerna kopplades till nätverk menar de att om ett 

program raderades på en dator var det katastrof för att det tog en lång tid att lösa 

problemet eftersom hjälp behövde tillkallas som kom och kopplade in kablar i maskinen 

för att lägga in programmet på nytt. De berättar om att papper och pärmar har försvunnit 

med att datorerna kom. Att vara stillastående ett helt arbetspass var inte ovanligt förr 

eftersom operatörerna arbetade med sin maskin och sitt hantverk under hela arbetspasset 

samtidigt beskriver de arbetet förr som att de arbetade mer med kroppen. 
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”Det är säkert 25 år sedan men så stod det en man på ett ställe och så körde man.” (2) 

 

”Förut i tiden när jag började, vi hade en CNC-maskin då, automatmaskin.” (4) 

 

”Så var det ju, mindre datorer. Mer pappersjobb då.” (5) 

 

Hur arbetet förändrats till idag  

Respondenterna berättar att idag är alla maskiner beroende av nätverk och är komplexa. 

Maskinerna styrs av komplexa datasystem som kör flera maskiner samtidigt samt att de 

styrs från ett kontrollrum i anslutning till verkstaden. Idag måste en industriarbetare ha 

kunskap inom IT för att arbeta i verkstäderna eftersom datorer finns överallt. Arbetet 

har blivit mer rörligt i och med att det stillastående arbetet övergick till robotar. Ännu är 

inte allt digitaliserat utan vid vissa maskiner arbetas det fortfarande i närhet till 

maskinen. Idag menar de att det är väldigt mycket datoranvändande i arbetet och med 

det tycker de att det är skönt att slippa leta i pärmar och papper. När respondenterna 

tänkte efter uttrycker de att de inser hur bred utvecklingen är och vilken stor skillnad det 

har blivit. Många positiva inställningar om utvecklingen och hur roligt det är att ha varit 

med om den. 

 

”Aaa nu är det ju hemskt mycket datamässigt då va, så att de… ibland kan det ju vara 

hela dagar asså.” (6) 

 

Vi kan ju trycka in en knapp på maskin så kan de läsa av de nere i Tyskland vad det är 

för felsökning och så där.” (2) 

 

”Sakta men säkert du blir van och det blir någonting nyttigt och positivt.” (4) 

 

Förberedande inför digitaliseringen 

I den här kategorin presenteras svaren på frågeställningen: Hur känner industriarbetare 

sig förberedda och involverade i omorganisationen till industri 4.0? 

 

Respondenterna menar att utvecklingen går fort, väldigt fort och det bara är att hänga 

med i utvecklingen om en vill ha sitt jobb. När det började komma datorer och IT så 

gick det sakta till en början och takten ökade eftersom. En deltagare menar att tempot 

för utvecklingen ökade och tillslut var de ett av världens mest utvecklade företag.  

 

Intresset för IT var lågt menade flera och att det var lite ansträngande när det kom och 

med det tog arbetet längre tid. De behövde inte ha kunskap om allting inom IT ändå 
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tillräckligt för att klara sitt arbete. En deltagare funderar högt om bristen på styrning 

från chefer kan vara en faktor till att förberedelsen inför digitaliseringen blivit 

bristfällig.  

”Man är inte så där superladdad så att säga” (2) 

 

”Det går fort och ja när man inte håller på med det dagligen mer än vad jag vet att 

jag… vet att jag ska använda den till men det finns ju så mycket mer så jag tycker att 

det är lite jobbigt… anstränga sig lite.” (3) 

 

Flera känner att de blivit tillräckligt insatta i IT för att hantera den delen av IT som de 

använder i sitt arbete. Samtidigt önskar de att ledningen hade hjälpt till lite mer med 

kompetensen inom IT, upplevelsen var att cheferna verkade mest intresserad av att 

operatörerna bara skulle klara sitt arbete. De menade att bristen på det egna intresset för 

IT kan ha påverkat hur vida ledningen tagit ställning till mer förebyggande 

kompetensutveckling inför digitaliseringen. Ibland menar de att de inte fick någon 

förberedelse alls av nya IT uppdateringar.  

 

”…Ibland är det; ”nu ska vi göra så här”.” (3) 

 

”Det kanske beror lite på mig själv också, jag kan väl kanske gå in till min chef och 

säga nu får du fixa flera kurser…” (1) 

 

Först i början av digitaliseringen var många som arbetade i industrin skeptiska och 

trodde inte att utvecklingen och framtidsversionerna var möjliga att genomföra berättar 

respondenterna. Däremot menar respondenterna att de hade lite på känn att något skulle 

förändras. Några blev förberedda genom projektgrupper och att vara delaktig i 

implementeringen av nya system.  

 

”…började med robotar och tänkte: vad fan är detta?” (2) 

 

”Jo jag var med i xxxreferensgruppen då när man höll på och byggde upp det där å 

eftersom jag då höll på och använde som just kalibreringar så fick man vara med och 

styra lite grann…” (6) 
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Kompetensutvecklingen 

I den här kategorin presenteras svaren på frågeställningarna: Upplever industriarbetarna 

att kompetensutvecklingen gällande digitaliseringen och industri 4.0 varit tillräcklig? 

Och Hur känner industriarbetare sig förberedda och involverade i omorganisationen till 

industri 4.0? 

 

Vad som varit bra med kunskapsutvecklingen 

Respondenterna berättar att de fått gå på kurser för att förbättra sin kompetens gällande 

IT och digitaliseringen. Om det varit stora förändringar och nya system har de ibland 

fått åka iväg på kurs och andra gånger mindre kurser för att utveckla sin kunskap inom 

IT. De gånger de inte blivit erbjudna kurser har utvecklingen skett genom att arbetslaget 

delar information sinsemellan eller med genomgångar och förklaringar. 

Kompetensutvecklingen har varit lärorika och väl förklarande. De känner att de har fått 

en tillräcklig utveckling för att hantera den IT som ingår i deras arbete. 

Kunskapsutvecklingen har kommit de senaste åren med IT genom att upptäcka fel 

eftersom menar en deltagare. 

 

”Ja vi fick utbildningar och grejer i xxx så fort det kom nya saker fick vi utbildningar.” 

(5) 

 

”Men det brukar alltid vara ganska bra förklaringar varför.” (2) 

 

”Aaa alltså jo insatt i den ytan som, som jag använder, det som mina uppgifter.” (4) 

 

Brist på kompetens och kunskap 

Några kände att kompetensutvecklingen var medioker emellertid att den var tillräcklig 

för att hantera den digitala utvecklingen av sitt arbete. Flera kurser önskades och en 

bättre kompetensutveckling. Någon kurs hade ställts in och inte blivit upptagen igen av 

ledningen. En respondent funderade över vem som skulle sköta dennes arbete om hen 

blev sänd på kurs. Ledningens intresse att skicka arbetstagarna på kurs förändrades med 

tiden. Kurserna var först obligatoriska för de anställda vilket förändrades när ny 

personal anställdes, kurserna var då inte lika viktiga att delta på för ledningen. De frågar 

sig själva om IT kanske inte är så svårt ändå eftersom de blivit informerade. 

Respondenterna vet inte riktigt varför de gör vissa saker med IT eller hur de ska förklara 

sin digitala tillvaro i arbetet. Flera menar att de har lärt sig det mesta om IT och datorer 
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själva genom att testa sig fram. Om de kan lösa IT-problem själva gör de det, blir det 

däremot krångel är de kört.  De stressar inte med IT-strul eftersom de själva saknar 

behörighet att lösa problemet själva. Det tar tid att lära sig de komplexa program de 

använder i arbetet idag menar respondenterna.  

 

”Egentligen skulle jag behöva kunna lite mer men jag klarar mig, det gör jag.” (3) 

 

”Nääe jag är i stort sett självlärd och har fått gått runt och frågat mig fram.” (1) 

 

”Självlära sig mycket här. Testa sig fram.” (5) 

 

Varierande kompetens och intresse i arbetslaget 

Attityder och kunskap 

Respondenterna menade att kompetensen var varierad i arbetslaget. Några menade att 

de fanns äldre personer som inte ville utvecklas när digitaliseringen började och att de 

ville behålla sitt gamla arbetssätt. Och de menade att det fanns en ovilja och en rädsla 

för den nya utvecklingen. Alla hänvisade till att de som är yngre hjälper de äldre, att de 

som är unga kan IT på ett helt annat sätt. De arbetade som ett fotbollslag och att allt inte 

behövde vara experter, att det alltid fanns någon kunnig att fråga och på så sätt brukade 

de alltid lösa problem som uppkommit. Intresset var en stor anledning till vilka som var 

de kunniga och att de hade en välbalanserad kompetens i sitt arbetslag. Några tyckte att 

det var problematiskt med att kompetensen var så väldigt varierad eftersom de personer 

som kunde mindre skulle då få svårigheter att vara själv i arbetet.  

 

”Din maskin stannar, vi är alla där, min maskin stannar, vi är alla där.” (4) 

 

”Vi har ju alltid någon som är ganska klipsk och kommer på någonting vi jobbar ju som 

ett lag den ena kan de och den andra kan de. Så det lite så vi löser grejerna” (2) 

 

”Såklart han vill inte liksom gå vidare han vill inte utveckla, han är rädd, han är nöjd” 

(4) 

 

Fördel att vara ung 

Alla respondenter anser att en ung ålder är en stor fördel när det kommer till IT och 

några menade att om de själva varit unga skulle det varit lättare med IT, eller att 

åldrandet i sig gör det svårare att leta i menyer på datorer. Någon menade att hen och 

flera kolleger i samma ålder behövde flera kurser än de yngre medarbetarna eftersom de 

som är närmare 20 år var IT mer självklart.  
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I funderingar över den tidiga digitaliseringen menade respondenterna att det var skillnad 

då eftersom de var unga själva och med det gick förändringen enklare. Nu menar de att 

de varit med för länge och att intresset och nyfikenheten svalnat.  Någon önskade att de 

var yngre eftersom hen funnit ett intresse i IT och önskade att hen kunnat studera ämnet. 

 

”Det var lättare om man hade varit 20 och man är med i skallen.” (2) 

 

”Aaaa… det jag inte kan det frågar jag nån yngre” (3) 

 

IT som verktyg 

Här presenteras svaren på frågeställningarna: I vilka situationer upplever 

industriarbetare stress i förhållande till IT-relaterade arbetsuppgifter?  Och hur upplever 

industriarbetare förändringarna från industri 2.0, 3.0 och till 4.0?  

 

Erfarenhet och tankar om IT 

Respondenterna är tydliga med att IT inte är deras arbete, inte deras huvudsyssla, även 

om användandet har ökat markant och att allting numera är digitaliserat. IT är roligt 

hemma och IT ska vara ett hjälpmedel, det bara ska fungera var några av åsikterna. Vid 

vissa uppgraderingar i IT-system blir det ibland sämre och ibland bättre däremot över 

lag upplever de att IT som verktyg blir bättre och bättre. De upplever ingen stress över 

saker de själva inte kan påverka och menar att de är beroende av tekniker som hjälper 

dem med IT. 

 

”Det blir mest uppgraderat helat iden, de blir bättre å bättre så är det ju men ibland 

blir det ju även till det sämre tycker jag.” (1) 

 

”Nääe jag upplever nog inte nå stress här nere inte, de är fan inte nått vi kan påverka 

så nääe.” (2) 

 

IT effektivt som verktyg 

Respondenterna ansåg att det var bra att IT och digitaliseringen tagit bort en del av de 

manuella arbeten som tidigare fanns i verkstaden. Upplevelsen var att IT inte förde med 

sig några större problem och det sällan blev krångel. När IT fungerade så upplevs den 

som ett tidseffektivt verktyg i arbetet, att saker som tidigare tog flera timmar tar idag 
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några minuter. De flesta hade en god helhetsupplevelse av digitaliseringen och tyckte att 

IT behövde utvecklas mer och förbättras.  

 

”Mycket av de här manuella jobben är ju bra att de försvinner.” (3) 

 

”För det mesta är det jättebra, så länge det fungerar.” (1) 

 

”För det mesta fungerar det faktiskt.  Så det är väldigt sällan vi behöver krångla med 

det där faktiskt.”  (5) 

 

Problem med IT som verktyg 

Flera berättar om att när det uppstår små fel med IT så kan det bli väldigt tidskrävande, 

det kan ta en hel dag att lösa ett problem. Ibland kan de inte utföra sina vardagliga 

arbetssysslor för att IT inte fungerar eller att arbetet blir stört. Deltagare menar att 

arbetet blir problematiskt och att de blir låsta när nätverket ligger nere. De menar även 

att när IT strular blir det många personer inblandade för att lösa problemet som 

egentligen skulle ta tagit några minuter. De berättar att när IT-problem uppstår blir 

arbetet extra ansträngande och det skapar extra arbete vilket i sin tur är tidskrävande. En 

deltagare berättar att hen drabbades av IT-problem och blev av med sin arbetsdator i en 

vecka eftersom inte IT-supporten kunde lösa problemet vilket skapade problem för hela 

arbetslaget då de fick dela på den dator som fanns tillgänglig.  

 

”Allting ligger ju på samma server liksom och när den kraschar blir det ju 

problematiskt” (5) 

 

”Men de kan bli såna här grejer som är världens enklaste sak att göra på 10 minuter 

det kan man få hålla på med en hel dag innan det blir löst.” (1) 

 

”Och det är ju så jävla komplexa saker nu så det tar tid innan det fastnar vilka vägar 

man ska gå.” (2) 

 

IT som direkt påverkar respondenternas arbete menar någon att de kan upplevas 

stressande. Frustrationen är för stunden och att det bara är att vänta ut att det ska lösa 

sig. Känslor som besviken, irriterad och stressad kom upp när IT-problem beskrevs. 

Känslorna blev starkare om de hade mycket på arbetet just när IT-problem uppstod. 

Mindre krångel med IT uppkom ofta däremot de större problemen uppstår endast då och 
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då. En deltagare menade att IT-problem stressade personer i andra positioner mer än 

operatörerna själva.  

 

”Jag kan tänka mig att annat folk blir stressad. Som sitter I andra positioner.” (2) 

 

Flera berättade om att de ville ha en vidareutveckling av sina IT-system för att de gamla 

systemen var en stor del av frustrationen mot IT, att de inte var moderna nog. De 

menade att gammal teknik inte var ett hjälpmedel i arbetet utan är en belastning som 

kräver mer tid. Andra kände sig bortglömda i digitaliseringens utveckling och fick 

program och system när de redan hunnit bli utdaterade.  Erfarenhet om arbetet är en 

fördel eftersom i många fall handlar det om att vara förberedd, att inte alltid leva i nuet 

och inte förlita sig fullt ut på IT.  

 

”…Känslan var att vi var bland som sista med xxx å gick inte mer än kanske något år 

så var det föråldrat.” (6) 

 

Socialt stöd 

Här presenteras resultat gällande socialt stöd som är en stor del i hur vida en individ 

upplever stress och med det svarar på frågeställningen: I vilka situationer upplever 

industriarbetare stress i förhållande till IT-relaterade arbetsuppgifter?  

 

Starkt socialt stöd 

Flera upplever att de får ett bra stöd får ledningen genom att de var generösa med att 

erbjuda utbildningar samt att cheferna var öppna för förfrågningar om flera kurser inom 

IT vilket respondenterna upplevde som en trygghet. Flera kände sig trygga med vem 

eller vilka utanför arbetslaget de skulle kontakta vid problem med IT, de berättade om 

en kontakt som kom så fort hen hade möjlighet samt att de fanns en hel avdelning som 

de fick hjälp och stöd av med IT-frågor. Majoriteten av respondenterna vet vem som har 

rätt behörighet som de kan ringa när IT-problem uppstår.  

 

”Vi behöver ju inte hålla på och strula, det finns ju alltid någon att ringa som jobbar 

med det.” (5) 

 

”… ja ren IT då har vi en kille som vi ringer, han går ju dagtid så att säga. Då vet vi att 

vi får hjälp.” (2) 
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En respondent berättade om stöd och hjälp som kom från utlandet och hjälpte till vid 

justeringar av en maskin, tekniker som stannade i månader för att hjälpa och stödja 

arbetslaget med den nya maskinen. Majoriteten känner ett stort stöd i sitt arbetslag där 

de kan fråga fritt och få hjälp vid problem. De berättar att arbetslaget är som en familj 

som hjälper, visar och stöttar både fysiskt och psykiskt samt om stöd i form av 

utbildning från ledning vid behov.  

 

”Alla hjälper varandra… Vi stöttar varandra psykiskt, fysiskt.” (4) 

 

”Ja men absolut, är det någon som behöver utbildning så får dom det.” (5) 

 

Bristfälligt socialt stöd 

I kontrast till bra stöd från ledningen upplevde vissa respondenter att ledningen visade 

brister i att ge stöd i form av kurser och kompetensutveckling. Ledningen visar brist i 

stöd genom att inte finns tillgängliga när problem har uppstått samt att när stöd sökts för 

att förbättra olika arbetssituationer med IT har de blivit nekade på grund av ekonomi 

eller som en deltagare menade om problemet inte var viktigt så gavs det ingen energi. 

 

”Ja det finns ju vissa grejer som inte är så där riktigt hundra men vi är, har ju försökt 

så många gånger å få dom å… men de vill ju inte lägga energi på om det inte är hemskt 

jätteviktigt att det måste göras va.” (6) 

 

Respondenterna upplevde att det var lite oklart vem som skulle kontaktas vid olika IT-

problem samt att det var mer tidskrävande att inte veta vem som var behörig. En 

deltagare kände sig ensam i sin kunskap gällande IT och hade önskat att någon annan 

fanns att dela ansvaret med. Till stor del har de skapat ett stöd och ett kontaktnät själva 

genom att ta hjälp av de runt om. 

 

”Nääe det där har alltid varit lite luddigt” (2) 

 

”Ja att det är någon som visat och lärt upp en och liksom man hade fått ärvt ett 

kontaktnät av människor… Nu har jag byggt upp det där själv då.” (1) 

 

Resultatdiskussion  

Respondenterna berättar att arbetet har förändrats från att vara ett mer automatiserat 

arbete från tidigare där många delar av det manuella arbetet har försvunnit i likhet med 

vad beskrivits tidigare i studien (Ellström & Hultman 2004). Resultatet visar även att 



 

26 

 

antalet som arbetar i verkstäderna har minskat med automatiseringen något som också 

statistiken visar att det ser ut i industrier i hela Sverige (Ledarna u.å; SCB 2017). I 

resultatet framgick att attityderna mot IT och digitaliseringen var mer positiva när 

respondenterna hade fått tillgång till kompetensutveckling och när de varit involverade i 

projekt rörande implementering av nya IT-verktyg. I likhet med tidigare studier som 

visade på att attityderna förändrades beroende på involvering och utbildning (Aladaga, 

Demirdögend & Isikc 2016; Rampersad, Plewa & Troshani 2012). Respondenterna 

uttryckte att digitaliseringen är ett måste och att den bör utvecklas och ser att IT är en 

stor del av framtiden så som rapporter och undersökningar också visar (Bossen & 

Ingemansson 2016; SCB 2017). 

 

Det ansågs till en viss grad att arbetet tog längre tid att utföra när intresset för IT var lågt 

vilket Bergstedt (u.å) understryker är vanligt att produktiviteten blir lägre när IT inte är 

kompatibel med personen som använder det. Tidsbrist kan vara en orsak som leder till 

stress (Rostila & Toivanen 2012). Flera upplevde att de varit involverade i utvecklingen 

till en digitaliserad industri, om än skeptiska, något som är av stor vikt för att 

arbetstagarna som använder utrustningen eftersom tidigare studier menar att genom att 

vara involverade bygger en bättre attityd till utrustningen (Aladaga, Demirdögend & 

Isikc 2016). Respondenterna beskriver att utvecklingen gick fort och det hade önskat 

mer utbildning inom IT något som Bossen & Ingemansson (2016) samt Rampersad, 

Plewa & Troshani (2012) menar är en utmaning med utvecklingen av industrin och 

teknologi. Av vad respondenterna berättar kan det tolkas som att målen varit otydliga 

om vart utvecklingen skulle landa något som Ellström & Hultman (2004) menar inte 

främjar lärande och motivation inom industrin. Den snabba framfarten med 

digitaliseringen kan framkalla stress utan att den är IT-relaterad och uppkommer med de 

stora förändringarna som digitaliseringen innebär (Rostila & Toivanen 2012).  

 

Det kan uppfattas i resultatet som att utbildningar har blivit tilldelade samtidigt har de 

inte blivit tillräckligt införstådda med hur slutmålen för verkstaden ska komma att se ut. 

När förberedelser inte är tillräckliga skapar det osäkerhet som kan leda till stress 

(Almgren 2016; Bergstedt u.å; Rostila & Toivanen 2012). Kontroll och inflytande 

bygger individers självförtroende och självkänsla (Strandhäll 2017). Något som 

respondenterna visade gott om när de berättade om att de löste till stor del problem på 

egen hand.  
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Flera berättade att de fått flera utbildningar samt tillgång till att välja själva att utbilda 

sig mera inom det ämne av IT som berör deras arbete vilket tyder på involvering och en 

tillgänglig kompetensutveckling som är en av utmaningarna (Bossen & Ingemansson 

2016; Rampersad, Plewa & Troshani 2012). 

 

Respondenterna berättade om vilka känslor IT-verktygen frambringade och det var ofta 

frustration, irritation eller uppgivenhet när det inte ”bara fungerade” något som sifo-

undersökningen visade var ett av de största stressmomenten med IT, tekniska problem 

(Almgren 2016). Upplevelsen var även att det var tidskrävande och svårt med IT och att 

IT inte är deras arbete vilket kan tolkas som ett bristande på intresse som försvårar 

användandet något som kan återses i andra studier (Aladaga, Demirdögend & Isikc 

2016; Rampersad, Plewa & Troshani 2012). Komplexa och gammalmodiga IT-system 

ansåg respondenterna var en motgång med IT som verktyg. Tidigare studier visar att 

komplexa och gammalmodiga IT-system försämrar effektiviteten i arbetet (Addas & 

Pinsonneault 2015). Resultatet visade att den förutfattade meningen var att IT är de 

ungas verktyg och att de som inte var runt 20år var i fel generation när det gällde IT-

kunskap. Sifos undersökning rörande stress och IT visade även att personer under 35 

inte drabbades i samma grad av IT-relaterad stress som äldre (Almgren 2016). Den 

tidigare generationen har behövt anpassa sig till den nya generationens arbetssätt genom 

att arbetet i sig gjort en ”klassresa” som även Ellström & Hultman 2004 och Ledarna 

u.å skriver om gällande digitaliseringen. Från att vara ett hantverksarbete där en praktisk 

utbildning krävs har det idag förändrats till att vara en högre klassificering på arbetet i 

och med att det krävs en högre utbildning för att hantera arbetet (Bossen & 

Ingemansson 2016; Rampersad, Plewa & Troshani 2012). Utvecklingen till en mer 

digitaliserad verkstad innebär en stor omställning och om förändringarna upplevs som 

ohanterliga krav kan en stressreaktion uppkomma (Rostila & Toivanen 2012).  

 

Respondenterna uttryckte ingen påtaglig stress eller stress som hade förutsättningarna 

att bli långvariga som den skadliga form av stress som människor kan drabbas av 

(Brunner & Marmot 2006; Ekman & Arnetz 2005; Ljungblad & Näswall 2009; Åsberg, 

Wahlberg, Wiklander & Nygren 2011). Majoriteten upplevde ett stort socialt stöd från 

ledningen och chefen över sin verkstad genom att de var generösa med utbildningar och 

möjligheten till utveckling.  Några berättade däremot att de kände sig ensamma när IT 

skapade problem i vardagen något som i sig kan leda till stress (Ljungblad & Näswall 
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2009; Åsberg, Wahlberg, Wiklander & Nygren 2011). Alla upplevde att stödet från 

kollegor var det absolut starkaste och att de litade på att det alltid fanns någon som 

kunde mer än dem eller som kunde hjälpa på bästa sätt, något som Ljungblad & 

Näswall (2009) menar är ett starkt skydd mot stress. Om en individ upplever att de inte 

har kontroll över sin situation så kan de drabbas av en känsla av maktlöshet och 

utanförskap (Strandhäll 2017) något som respondenterna inte påvisade, snarare 

motsatsen att de berättade om en otrolig gemenskap och familjekänsla i sitt arbetslag 

vilket Theorell (2012) menar är en starkt skydd mot stress. 

 

Metoddiskussion 

Ett tillförlitligt resultat bör granskas i fyra delar vilka är beroende, trovärdighet, 

överförbarhet och bekräftelsebarhet (Morse, Barrett, Mayan, Olson & Spiers 2002; 

Rolfe 2006). 

 

Valet av metod 

Valet av design, en induktiv ansats (Steinar & Brinkmann 2014), ansågs vara optimalt 

för att undersöka industriarbetares upplevda IT-stress eftersom en empirisk 

undersökning granskar verkligheten och skapar möjligheten för att nå djupare förståelse 

av ett relativt nytt problem (Bryman 2011) och anses därav skapa goda 

förutsättningarna för att vidare forma teorier om IT-stress och industriarbetare 

(Björklund & Paulsson 2013). Med sex intervjuer kan det anses vara ett lågt antal för att 

vara kartläggande mellan IT-stress och industriarbetare.  

 

En kvantitativ studie skulle inte gett samma djup i analysen, en fokusgrupp skulle 

möjligen givit liknande svar däremot kanske förhindrat respondenterna att tala fritt om 

ett ganska känsligt ämne (Graneheim & Lundman, 2003).  

 

Ett meningsfullt urval gjordes med informationsrika respondenter för att öka 

trovärdigheten genom att de sex slutgiltiga respondenterna skulle representera en grupp 

av industriarbetare som upplevt flera steg av industrin. Genom att välja industriarbetare 

från olika verkstäder ökade möjligheten att få en bredare och djupare förståelse om 

studies syfte och frågeställningar (Graneheim & Lundman, 2003).  
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Tillvägagångsätt och utförande 

En semistrukturerad intervju användes som datainsamlingsmetod för att öka 

trovärdigheten genom att använda en metod som ger svar på syftet och 

frågeställningarna (Graneheim & Lundman, 2003).  En enkätundersökning skulle inte 

gett samma djupa förståelse samt att studiens syfte aldrig varit att mäta eller ställa olika 

fenomen och situationer emot varandra (ibid).  Resultatet och råmaterialet formades 

efter frågeguiden och de tillkommande frågorna något som visar att en semistrukturerad 

intervju var en väl val av metod för att uppfylla studiens syfte.  

 

Cheferna var väldigt engagerade och att hjälpa till i större utsträckning än planerat, 

genom att engagera sig för att ge tillstånd till intervjuaren att tillträda området, delade ut 

information till flera möjliga respondenter samt tillhandahålla med lokal och arbetarnas 

betalda tid.  Respondenternas svar kan ha påverkats genom att tolka situationen som att 

företaget skulle få ta del av materialet, oberoende av att respondenterna blivit 

informerade om att inte obehöriga fick ta del av materialet utan endast av det färdiga 

examensarbetet. En brist i konfidentialitetsavtalet (Bryman 2011) kan undersökas i och 

med att cheferna bokade lokal som intervjun genomfördes i vilket skulle kunna betyda 

att cheferna vet vilka som deltagit i studien emellertid bör det inte gå att utläsa utifrån 

resultatet vilka som deltagit.  

 

Intervjuaren var ovan och till viss del obekväm med den nya situationen och kan ha 

påverkat respondenterna till att inte vara lika öppen och bekväma (Gillham 2008).  

 

Analysprocessen 

För att få ett tillförlitligt och trovärdigt resultat gjordes dataanalysen genom en 

innehållsanalys med ett manifest förhållningssätt och med det menas att materialet, efter 

transkribering, granskades öppet för att undvika tolkningar av texten i så hög grand som 

möjligt (Kvale & Brinkmann 2009; Yin 2011). Manifest innehåll syftar till att 

granskaren ser vad som är yttrat utan att göra en egen tolkning (Graneheim & Lundman 

2003). Studenten utförde transkriberingen på ett noggrant sätt och när koderna var klara 

så granskades de av handledaren för att undersöka att skribenten inte var för nära 

materialet och att eventuell bias uppstått (Patton 2015) samt för att granska att 

kategorierna har en koppling till koderna och att citaten i resultatet är korrekta 
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(Graneheim & Lundman, 2003). Citaten i resultatet stärker trovärdigheten för läsaren 

(Bryman 2009). 

 

För att tillförlitligheten ska vara optimal ska alla delar i studien vara väl dokumenterade 

och resultatet ska stämma överens med råmaterialet. Det vill säga att de 

meningsbärande enheterna ska stämma överens med studiens syfte och frågeställningar 

samt att de inte ska vara för korta då det ger utrymme till egen tolkning, de ska heller 

inte vara för långa eftersom då kan flera tolkningar göras av den meningsbärande 

enheten (Graneheim & Lundman 2003). Dokumentationen har genom hela studien varit 

grundlig samt att råmaterialet har granskats ett flertal gånger. I analysprocessen 

flyttades koder till andra kategorier för att bättre stämma överens med den slutgiltiga 

formen i resultatet. Långa koder delades upp och blev flera koder och några som 

framstod som korta blev extra granskade för att det skulle framgå att de verkligen 

berättade i vilken kategori de bör hamna i.  

 

Analysprocessen formulerades på ett tydligt sätt för att läsare ska kunna följa hela 

dataanalysen och själv avgöra om resultatet är trovärdigt (Rolfe, 2006). Genom en god 

dokumentation genom hela analysprocessen ökar studien överförbar till andra grupper 

och kan därav anses tillförlitlig (Morse, Barrett, Mayan, Olson & Spiers, 2002). Läsaren 

kan med lätthet följa studiens bakgrund, syfte och alla delar i metoden är väl 

dokumenterade för att de ska öka möjligheten till ett direkt överförande på en annan 

grupp.  

 

Slutsats 

På grund av respondenternas höga sociala stöd, kapacitet att lära sig själv i arbetet samt 

förlita sig på sin erfarenhet om arbetet framstod den digitala stressen inte som ett direkt 

hot mot deras hälsa. Det finns flera aspekter ur förändringen som digitaliseringen 

medför som kan anses stressande för individen något som bör beaktas vid 

implementeringen av IT. Mer forskning behövs för att styrka relationen mellan 

utbildning, kunskap, erfarenhet och IT-relaterad stress samt för att säkerställa hur 

implementering av industri 4.0 kan ske med en lägre grad av IT-relaterad stress. 

Studenten rekommenderar en kvantitativ enkätstudie som når ut till flera respondenter 

och med det ger en större informationsbas.  
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Bilaga 1.  

 

Informationsbrev 

 

Industrins digitalisering - arbetarnas upplevda IT-stress 

 

Hej. Jag heter Sara Hedqvist och studerar sista terminen i Hälsopedagogiska 

programmet på Högskolan i Gävle. Nu planerar jag att göra mitt examensarbete och är 

väldigt intresserad att göra min studie hos er våren 2019.  

Min studie har i syfte att undersöka om/hur IT (informationsteknik)-stress påverkar 

industriarbetare i samband med digitaliseringen av industrin och kommande industri 

4.0. IT-stress är en relativt ny term och fokuserar oftast på kontorsarbetare och de med 

ett mera administrativt arbete. Av den anledningen vill jag se hur det påverkar dem som 

inte har IT som sin huvudsakliga arbetsuppgift.  

 

Jag planerar att göra en intervjustudie där jag fokuserar på frågor kring IT och hur 

industriarbetarna upplever förändringen av industrin och implementeringen av IT. Om 

kompetensutveckling, allmänt kunnande och trygghet i användandet av IT.  Intervjun 

kommer ha många öppna frågor för att deltagarna ska få berätta så mycket som möjligt 

av deras upplevelser. Intervjun kommer att spelas in och förväntas att ta ca 60 minuter.  

 

Jag söker sex stycken industriarbetare att delta i intervjun. Kriterier jag söker är:  

1. De som arbetat med samma huvudsakliga arbetsuppgift, under 10 år eller mer. 

Det skulle uppskattas om deltagarna har upplevt industri 2.0 eller delar av den. 

För att få en tydlig bild av deras upplevelse av organisationens utveckling. 

2. De ska ha delvis IT-relaterade arbetsuppgifter (alternativt fylla I digitala 

formulär eller annan digital information). 

3.  Kön eller ålder är inte av betydelse. 

 

Förtydligande av de olika begreppen på industrin: 

Industri 1.0: År 1784. Mekanisk produktion som drivs med ånga och vatten. 

Industri 2.0: År 1870.Massproduktion, löpande band som drivs av elektricitet.  



 

 

Industri 3.0:  År 1969.Automatiserad produktion med hjälp av elektronisk utrustning 

och datorer.  

Industri 4.0: År 2019. Intelligent produktion med hjälp av nätverk, cloudtjänster, 

cyberstyrning, Internet of Things och stora mängder data.  

 

Forskningsetiska överväganden 
Inom forskning finns några etiska regler som är till för att du som deltagare ska känna 

dig trygg med att din information inte används på annat sätt än det som berör studien du 

valt att delta i. Du ska känna att du fått tillräcklig information om studien och veta att 

dina uppgifter kommer att hanteras med respekt och ej utanför studiens syfte. 

Deltagandet är anonymt och frivilligt och du har rätt av att avsluta ditt deltagande när du 

vill under intervjuns gång och en vecka efter att den är utförd utan att uppge en 

anledning. Vid intervjutillfället kommer du att få ta del av denna information igen och 

bli ombedd att ge din underskrift.  

Vid frågor eller intresse att delta I studien tveka inte att höra av er. Vid intresse bokar vi 

in en tid för intervju. Deltagandet är anonymt och frivilligt och vid mötet ges mer 

information om hur alla uppgifter kommer att hanteras med största försiktighet.   

Tack för din tid! 

 

Jag ger mitt medgivande till författaren och till Högskolan i Gävle 

Ort ………………………… den …. / …. 2019  

 

…………………………………………………………………………  

Namnteckning  

 

…………………………………………………………………………  

Namnförtydligande  

 

Mvh      Handledare: 

Sara Hedqvist     Maria Savela 

076–1489955    070–4929060 

hkf10shs@student.hig.se               Maria.Savela@hig.se 

mailto:hkf10shs@student.hig.se


 

 

Bilaga 2.  

 
Intervjuguide 

Datum: ________________ 

Bakgrundsfrågor 
1. Vad är din tjänstetitel? 

2. Hur länge har du arbetat här? 

3. Kan du beskriva hur dina arbetsuppgifter såg ut när du började arbeta här? 

4. Vad är dina arbetsuppgifter idag?  

5. På vilket sätt skiljer sig arbetsuppgifterna jämfört med nu? 

6. Vilken av industrierna 1.0, 2.0, 3.0 (Visa bild) skulle du säga att verkstaden du 

började arbeta i passade in på?  

7. Vilken industri av 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 skulle du säga att din verkstad tillhör idag?   

IT – informationsteknik  
1. Hur länge har IT funnits i den verkstad du arbetar? 

2. Beskriv hur du använder IT I ditt vardagliga arbete?  

3. Hur upplevde du det när IT först kom till din arbetsplats? 

4. Upplever du att du blev tillräckligt insatt i IT och på vilket sätt det skulle bli en 

del av ditt dagliga arbete?  

Om ja 

-Hur blev ni insatta?  

Om nej 

-Hur kunde ni ha blivit bättre förberedda?  

5. Har din arbetsgivare erbjudit dig kurser för att förbättra din kompetens när det 

gäller IT?  

Om ja  

-Har du genomfört dessa kurser?  

Om ja 

- Beskriv hur den kompetensutvecklingen har sett ut.  

Om nej  

-Förklara varför du inte genomgått dessa kurser? 

Om nej på nr 5  

-Har arbetsgivaren erbjudit andra metoder än kurser för kompetens-

/kunskapsutveckling gällande IT?  

6. Har ni haft samma IT-system sedan det kom eller har ni haft flera olika? 

-Om Ja till flera olika.  

-Har du blivit erbjuden kompletterande kurser vid byte/uppdatering av 

systemen/programmen? 

7. Upplever du att du är nöjd med den kompetensutvecklingen du fått?  

Om nej  

-Vad tycker du har saknats för att du skulle bli nöjd?  

8. Upplever du att kunskapsutvecklingen varit tillräcklig med tanke på de 

arbetsuppgifter du har inom IT? 



 

 

Om nej  

-Hur skulle du vilja att kunskapsutvecklingen sett ut?  

IT-Stress 

1. Beskriv en typisk situation på arbetet när IT inte fungerar för dig i din 

arbetsvardag  

-Hur Upplever du en sådan situation?  

2. Upplever du att du på egen hand kan hantera situationen? 

Om ja/nej 

-Förklara varför. 

3. Upplever du att det finns tillräcklig kompetens i arbetslaget för att hantera 

typiska situationer på arbetet när IT inte fungerar? 

Om ja/nej 

-Förklara varför? 

4. Upplever du att det finns personal utanför arbetslaget som kan stödja er vid en 

IT situation som ni själva inte kan hantera? Vet du vem du ska ringa när ITn inte 

fungerar?  

Om ja/nej 

-Förklara varför? 

5. Hur ofta upplever du att du har dessa ej fungerande IT situationerna på arbetet? 

6. Beskriv hur du mår när du har en ej fungerande IT situation på arbetet? 

7. Upplever du att arbetsgivaren erbjuder stöd för att förbättra IT-frågor? 

-Berätta gärna lite mer om hur arbetsgivaren stöttar inom IT-frågor. 

8. Hjälper och stöttar ni varandra i arbetslaget när det gäller IT-uppgifter?  

Om ja 

-Hur hjälper ni och stöttar varandra?   

Om nej 

- Varför inte tror du?  

9. Vad tycker du om IT och digitaliseringen av industrin?  

-Berätta. 


