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Idag utlöses stress i arbetslivet till stor del av psykosociala faktorer. Den 
ökade användningen av IT sedan 70-talet har lett till att nya faktorer kan 
utlösa stress. Syftet med denna studie var att undersöka vilka faktorer 
som eventuellt skulle kunna ha samband med stress kopplat till IT-
användning. 75 besvarade enkäter låg till grund för analysen. Resultatet 
av faktoranalysen blev tre faktorer, varav två var kopplade till stress. 
Den ena var Kvantitativa krav och den andra var Brist på kontroll. De 
anställda upplevde en hög grad av stöd. Detta är positivt då stöd kan 
reducera stress, men på längre sikt är det viktigt att komma åt orsaken 
till stress som är brist på kontroll. 

 
Nyckelord: Stress, IT-användning, kvantitativa krav, brist på kontroll 

 
 

I n l e d n i n g  
 
Det finns olika innebörder när man talar om stress. Vissa menar att stress är själva interaktionen 
mellan människan och dess omgivning (Passer & Smith, 2001). Andra menar stress som stimuli, 
medan en tredje uppfattning är att stress är själva responsen, som en reaktion på stimuli 
(Währborg, 2002).  
 
Idag bedrivs stressforskningen till stor del psykobiologiskt, så kallat tvärvetenskapligt. Man 
undersöker vilka samband som finns mellan olika fysiska och psykiska faktorer. Forskningen 
bedrivs även på olika nivåer, t.ex. på individ-, organisations- samt samhällsnivå. Det var först 
kring mitten av 1900-talet som denna tvärvetenskapliga forskning började, innan dess hade den 
biologiska och den psykologiska forskningen varit åtskild. Idag ser man även på stress ur ett 
sociologiskt perspektiv (Lundberg & Wentz, 2004).  
 
Förr var stress ett sätt att överleva hot i människans och djurens omgivning. Kroppens reaktioner 
var ett måste för överlevnad (Währborg, 2002). I dagens samhälle och arbetsliv utlöses stress i 
högre grad av psykosociala faktorer. Enligt Lundberg och Wentz (2004) samt Karasek och 
Theorell (1990) kan dessa faktorer vara allt högre arbetstempo, högre krav i arbetet, brist på 
inflytande och kontroll i arbetet samt bristande socialt stöd. Till skillnad mot den stress som 
människan ibland upplevde förr i tiden kan vi nu uppleva en stress som belastar oss hela tiden. 
Det är denna typ av stress som är farlig (Währborg, 2002). Förr kunde människan antingen fly 
eller bekämpa problemet, vilket inte är möjligt på samma sätt idag (Währborg, 2002).  
 
 
* Tack till min handledare, fil.dr. Birgitta Hellström för din handledning och ditt engagemang 
kring min uppsats. Ett tack också till de deltagare som besvarade min enkät. 
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Enligt Karasek och Theorells modell (figur 1) kan obalans mellan arbetskrav och kontroll över 
arbetet leda till stress. Höga krav samt låg kontroll kan leda till att individen blir spänd. I denna 
situation upplever individen stress och därmed en ökad risk för sjukdomar, speciellt hjärt-och 
kärlsjukdomar. Höga krav i kombination med hög kontroll bidrar däremot till att individen blir 
aktiv och har en motivation att utvecklas. Vid låga krav samt låg kontroll blir individen passiv. 
När individen har låga krav, men med hög kontroll känner den sig avspänd. 
 
Karasek och Theorell (1990) menar att kvantitativa samt kvalitativa krav kan leda till stress i 
kombination med låg kontroll. Kvantitativa krav är till exempel att man får fler arbetsuppgifter 
och/eller att mängden krav ökar, medan kvalitativa krav innebär svårare arbetsuppgifter. De 
människor som tror sig kunna hantera situationen ser den som en chans till utveckling, medan 
andra som inte tror sig kunna klara av situationen upplever negativ stress (Lundberg & Wentz, 
2004). 

 
 
Figur 1. Krav – kontroll modellen (Karasek & Theorell, 1990) 
 
Den coping-stil människor använder, dvs sättet att hantera stress på, skiljer sig mellan olika 
individer och olika situationer. Det finns tre olika sätt att hantera stressen på. Problemfokuserad 
coping handlar om att man tar tag i problemen och löser dem, känslofokuserad coping handlar om 
att minska det emotionella lidandet medan det tredje sättet att hantera stress på är att söka socialt 
stöd (Passer & Smith, 2001).  
 
Hög stressnivå under en längre tid kan leda till utbrändhet. Det är en reaktion på överbelastning. 
Upplevd arbetsbelastning och tidspress är relaterade till utbrändhet. Enligt Maslach, Schaufeli och 
Leiter (2001) är utbrändheten högre hos personer som inte får tillräckligt med respons samt har 
litet inflytande i arbetet. Människor som har en ”extern locus av control”, dvs upplever att 
kontrollen ligger utanför deras möjlighet att påverka har en högre risk för utbrändhet än de som 
har en ”intern locus av control”, dvs upplever att de kan påverka situationen själva (Maslach et al, 
2001). 
 
År 2001 använde ca 3 miljoner människor i Sverige, vilket är 66 % av arbetskraften i Sverige, 
datorer i sitt arbete (Arbetsmiljöverket, 2001). Dessa siffror har ökat snabbt sedan 70-talet då 
datoriseringen av arbetsplatser började (Åborg, 2002).  
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Enligt Ekman och Arnetz (2002) har tillväxten av informations- och kommunikationstekniken 
(IKT) lett till en förändrad karaktär på arbeten, förändrade arbetsvillkor samt arbetsmiljö. 
Fördelarna med ökningen av informationsteknik är att den underlättar flexibilitet, utveckling, 
målstyrning. för företagen som är viktiga för att följa med i konkurrensen. Dessa kan dock 
medföra ett antal negativa konsekvenser för de anställda. Risken med det arbete som utförs på 
distans från arbetsplatsen är att man inte får det stöd från kollegor som man får i det vanliga 
kontorsarbetet samt att man förlorar värdefulla kontakter. En annan följd av användningen av IKT 
är att den mentala belastningen tenderar att öka. När man utför arbetsuppgifter som inte kräver 
ens fulla koncentration använder man denna tid till att göra flera saker samtidigt. Att bli avbruten i 
sin arbetsuppgift orsakat av till exempel inkommande samtal, sms samt e-post skulle också kunna 
bidra till en ökad mental belastning (Ekman & Arnetz, 2002). 
 
Konsekvenserna av datoriseringen är olika för olika yrkesgrupper. För många har datorn blivit ett 
redskap som lett till effektivitet samt möjlighet till utveckling, medan den för andra har blivit 
något som minskar deras kontroll över arbetet och variationen av deras arbetsuppgifter (Aronsson 
& Dallner, 1994). Ett problem är att den mentala arbetsbelastningen tenderar att öka när nya IT-
system introduceras. 
 
Enligt Johansson och Aronsson (1984) fick anställda vid oförutsedda avbrott i datoranvändandet 
högre blodtryck som ett tecken på stress. Oförutsedda avbrott innebar att arbetstagarna hade låg 
kontroll över arbetet samtidigt som arbetskraven ökade när avbrottet väl var över. Stress och 
belastning i datoriserat arbete kan motverkas genom att minska varaktigheten och frekvensen av 
avbrott i arbetet. Mental belastning, krav på uppmärksamhet och koncentration hade ökat i och 
med ökningen av datorarbete. I och med datorisering och därmed central styrning försvinner 
kontrollen alltmer utanför arbetstagarens område. Att inte själv kunna ha kontroll över 
datorsystemet kan i sin tur leda till stress (Johansson & Aronsson, 1984).  
 
Varför många problem finns kring användning av IT beror delvis enligt Arnetz (1997) samt 
Währborg (2002) på att IT-området har utvecklats snabbt samtidigt som människan inte kunnat 
anpassa sig lika snabbt tills dessa förändringar. Idag kan ett felmeddelande på datorn tyckas vara 
ett hot som vår kropp reagerar på genom att förbereda sig för kamp eller flykt (Währborg, 2002). 
Enligt arbetsmiljölagen ska tekniken anpassas till arbetstagaren för att minska riskerna för ohälsa 
och olyckor (Ericson & Gustafsson, 2002). Dock verkar det idag som att mycket av den teknik 
som införs kan påverka dess användare negativt och på sikt skada dem (Åborg, 2002). 
 
I en studie där en jämförelse gjordes mellan två grupper visade det sig att arbetstagare med 
införande av ny informationsteknik upplevde mer stress än en kontrollgrupp utan införande av ny 
teknik (Korunka, Zauchner & Weiss, 1997). Arbetstagarna med mer kvalificerade arbetsuppgifter 
upplevde en ökad arbetstillfredsställelse till skillnad från vissa andra arbetstagare där tekniken 
ledde till utveckling i arbetet. De arbetstagare vars konsekvenser var negativa till följd av 
införandet av informationsteknik var de i ”spända” arbeten, dvs de som hade arbeten med höga 
krav samt låg kontroll. 
 
Pressen av att ”hänga med” i IT utvecklingen har framhävts som en faktor bakom stress kopplat 
till människa-dator interaktion (Rajeswari, 2005). Det finns ett samband mellan träning och 
förmåga. Träning i teknisk förmåga, inre motivation på arbetet och självförtroende när det gäller 
den egna förmågan att hantera datorer kan öka den upplevda känslan av kontroll i datorarbetet. 
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Detta kan minska de negativa konsekvenserna av stress (Rajeswari, 2005). När programmen byts 
ut allt oftare måste de anställda lära sig dessa nya program allt snabbare (Korunka et al, 1997). 
För att motverka dessa negativa konsekvenser som införandet av ny informationsteknik kan få bör 
utbildning ges till användarna. Människor kan uppleva stress utifrån olika faktorer (Ekman & 
Arnetz, 2002). För höga krav, för lite kontroll samt för lågt stöd kan finnas i många olika former 
och situationer. Då IT-användningen är omfattande bland arbetskraften i Sverige är det är viktigt 
att identifiera vilka faktorer som har samband med stress kopplat till IT (Sandblad, 2005).  
 
Syftet med denna uppsats är undersöka vilka faktorer som har samband med upplevd stress 
kopplat till IT-användning. IT i denna uppsats avser användning av datorer, dess program och 
system, samt Internet för att söka efter, ta emot och förmedla information.  

 
 

M e t o d 
 
Undersökningsdeltagare 

 
Totalt delades ca 90 enkäter ut till anställda i tre olika grupper där de två första grupperna bestod 
av två olika arbetsplatser medan den tredje gruppen bestod av bekanta. Av dessa besvarade 75 
personer enkäten, varav 58 kvinnor och 17 män. Medelåldern för kvinnor var 43 år (sd 12,6) och 
medelåldern för män var 40 år (sd 11,5). 
 

Material 
 
Den enkät med tillhörande följebrev som uppsatsen baseras på (se Appendix) behandlar ett antal 
faktorer som ansågs vara av intresse för stress kopplat till IT-användning. Enkäten består av 33 
frågor. De första fem frågorna är sakfrågor där bakgrundsvariabler som ålder, kön, utbildning, 
befattning samt antal år med användning av IT i arbetet tas upp. Dessa följs av en fråga med 
rangordning från ett till åtta. Där ett var mest stressande och åtta var mest stressande.  Resterande 
frågor rör beteendet vid IT-användning i arbetet. De frågor som ska undersökas om de har något 
samband med upplevd stress kopplat till IT-användning tas upp. Svarsalternativen är 
skattningsalternativ på en skala ett till fem och i två fall ett till fyra. Där 1 = Aldrig eller Inte alls, 
2 = Sällan eller Lite, 3 = Ibland eller Något, 4 = Ganska ofta eller Ganska mycket och där 
svarsalternativ 5 = Mycket ofta eller I hög grad. 
 
Frågorna som ställdes kan kopplas till krav, kontroll och stöd i arbetet. Utifrån relevant forskning 
på området har frågor formulerats som berör detta område.  
 
Enkäten som används är prövad i en pilotstudie genom att låta respondenter fylla i den samt 
berätta hur de tolkade de olika frågorna. På grund av att vissa av frågorna som skulle undersökas 
inte fanns i någon färdig enkät eller test konstruerades en enkät för att kunna besvara denna 
uppsats syfte. 
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Procedur 
 
På den första arbetsplatsen besvarades 63 enkäter, på den andra besvarades sju och gruppen med 
bekanta besvarade fem enkäter. 
 
Enkäter delades ut till de anställda där tillåtelse gavs av chef eller ansvarig för avdelningen att 
lämna ut enkäten. Dessa uppmanade de anställda att besvara den. På grund av 
arbetsorganisatoriska skäl skedde utdelningen av enkäter på olika sätt till olika avdelningar och 
arbetsplatser. En del enkäter delades ut i varje deltagares postfack, vissa deltagare samlades ihop 
till ett möte för att fylla i den, medan vissa andra fick enkäten skickad till sig via e-post. De 
besvarade enkäterna samlades in via inlämning i postfack eller insamling direkt efter att den 
besvarats. Merparten av enkäterna samlades in inom en till två dagar, men då ett antal inte hade 
fyllt i enkäten vid insamlingstillfället samlades en del även in vid ett senare tillfälle.  
 
Statistisk analys 

 
En roterad faktoranalys, ”principal component analysis”, användes för att få fram faktorer som 
skulle kunna ligga bakom stress kopplat till IT-användning. Endast frågor med egenvärde över 1 
inkluderades. 16 frågor ingick i analysen. Två frågor som skulle ha ingått i faktoranalysen togs 
bort pga att bortfallet på dessa frågor var stort. Dessa var hur ofta de fick utbildning innan 
införande av ny IT samt hur ofta denna följdes upp.  
 
Reliabiliteten mättes med Cronbachs alpha. Faktorer som hade en reliabilitet under .60 uteslöts. 
Totalt fanns sex faktorer, dock endast tre med en reliabilitet över .60. För att undersöka vilka 
faktorer som hade samband med stress vid IT-användning togs korrelationer fram med hjälp av 
Pearsons korrelationskoefficient. 
 
Rangordningsfrågan i enkäten användes inte vid analys av data. Detta pga att frågan inte var väl 
formulerad och att en del respondenter därmed hade misstolkat hur man skulle svara på den. Den 
hade också låg reliabilitet när denna mättes med Cronbachs alpha.  

 
 

R e s u l t a t 
 

De anställda hade i genomsnitt en erfarenhet av IT-användning på 14,2 år. (sd = 8,5). De arbetade 
ca 37,7 timmar per vecka (sd = 6,6) vilket motsvarar ungefär 7,5 timmar per dag. Av dessa 
använde de IT i genomsnitt 6 timmar om dagen (sd = 1,8).  
 

Faktoranalys 

 

Resultatet av faktoranalysen gav tre övergripande faktorer (Tabell 1). Den första faktorn svarade 
för 25 % av variansen. Denna faktor kallades Mental belastning och bestod av antal 
användarnamn, antal lösenord samt antal program. Den andra faktorn, Kvantitativa krav, svarade 
för 13 % av variansen och bestod av att IT hade lett till fler arbetsuppgifter samt ett ökat 
arbetstempo. Den tredje faktorn, Brist på kontroll, svarade för 10 % av variansen och bestod av 
hur ofta programmen/systemen inte fungerade samt hur ofta användarna inte kunde åtgärda 
problemen själva. Reliabiliteten var relativt hög för alla tre faktorer.  
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Tabell 1. 
Koefficient alpha och faktorladdning för frågor som rör stress. 

 

  Faktorladdning 
Frågor α Mental 

belastning 
Kvantitativa 
krav 

Brist på 
kontroll 

Antal användarnamn .85 .82   
Antal lösenord  .82   
Antal program  .70   
Fler arbetsuppgifter .72  .82  
Arbetstempot har ökat   .81  
Programmen inte fungerar .75   .80 
Inte kan åtgärda problemet    .78 
 
 
Korrelationer 

 

Tabell 2 visar att ju högre de ansåg att de kvantitativa kraven samt bristen på kontroll var, desto 
mer stress upplevde de vid IT-användningen. Mental belastning hade inget samband med stress.  

 
 

Tabell 2. 
Samband mellan faktorer och hur ofta de var stressade pga IT. 

 

Faktorer × Stress pga IT        r    p  
Mental belastning               .20  .09  
Kvantitativa krav              .35  .00*  
Brist på kontroll              .46  .00**  
*  p < .005     **  p <.001 
 
 
Tabell 3 visar att ju mer de ansåg att IT kunde bidra till stress, ju mer stress de kände innan 
införande samt att IT lett till svårare arbetsuppgifter, desto oftare upplevde de stress vid IT-
användning. Oavsett vilken mängd utbildning de hade fått innan införande av IT eller om de hade 
fått tillräckligt med utbildning hade något samband med hur ofta de upplevde stress. Att kunna be 
om hjälp vid problem med IT eller om de blev tillfrågade innan införande av IT hade inte heller 
något samband med stress. Oberoende av hur de kunde hantera IT samt om de kände en press på 
sig att kunna hantera IT hade något samband med hur ofta de kände stress vid IT-användning. 
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Tabell 3. 
Samband mellan olika frågor och hur ofta de var stressade pga IT. 

 

Frågor ×Stress pga IT       r    p  
Utbildning innan införande av IT -.05  .70  
Tillräckligt med utbildning -.21  .08  
Stress innan införande av IT .40  .00**  
Press att hantera IT .17  .15  
Svårare arbetsuppgifter i och med IT .26  .03*  
Hantera IT så som man önskar - .19  .10  
Be om hjälp - .20  .09  
Tillfrågad innan införande av IT - .13  .30  
Om man tror att IT bidra till stress .60  .00**  
 * p < .005 ** p <.001 
 

 

Procentfördelning 

 

På frågan om hur ofta de kände att de kunde be om hjälp vid IT-användningen svarade 
majoriteten Ganska ofta eller Mycket ofta (figur 2). Det var ingen som svarade att de aldrig kunde 
be om hjälp.  
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Figur 2. Fördelning över hur ofta de kände att de kunde be om hjälp vid IT-användning. 
 
 

D i s k u s s i o n 
 
Syftet med denna uppsats var att ta reda på vilka faktorer som har samband med stress kopplat till 
IT-användning. De faktorer som blev resultatet av faktoranalysen kan kopplas till Karaseks och 
Theorells modell (1990) om krav och kontroll i arbetet. 
 

 
Sällan = 8 % 
Ibland = 13,3 % 
Ganska ofta = 36 % 
Mycket ofta = 42,7 % 
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Resultatet av faktoranalysen blev tre faktorer. Den första, Mental belastning, bestod av antal 
användarnamn, antal lösenord samt antal program att använda i det dagliga arbetet. Det fanns ett 
starkt samband mellan hur många användarnamn, lösenord samt program de använde. Detta 
innebar att de inte hade ett och samma användarnamn och lösenord till alla program utan att de till 
var och ett av programmen hade separata användarnamn och lösenord. Konsekvenserna av denna 
faktor blir att det blir många saker att komma ihåg och hålla i minnet samt många olika program 
att kunna hantera. Mental belastning leder vanligtvis till stress (Johansson & Aronsson 1984; 
Karasek & Theorell, 1990; Melin, 2003), men i denna undersökning var denna faktor inte kopplad 
till hur ofta de upplevde stress. Att denna faktor inte hade något samband med stress skulle kunna 
bero på att de anställda själva har försökt skapa sig kontroll över denna faktor. En anledning till 
detta skulle kunna vara att de hade försökt använda sig av samma log-in uppgifter till de olika 
programmen så att de blev färre. På detta sätt skulle kraven, dvs den mentala belastningen kunna 
minskas samtidigt som de anställda kände kontroll över den och därför var denna faktor inte 
kopplad till stress (Karasek & Theorell, 1990; Johansson & Aronsson, 1984).  
 
Den andra faktorn bestod av Kvantitativa krav. Att arbetstempot hade ökat kan bero på att IT hade 
lett till fler arbetsuppgifter. Gränsen mellan kvantitativa krav och kvalitativa krav är inte helt klar. 
Fler arbetsuppgifter, som i sig är kvantitativa krav, skulle kunna ha lett till ökad mental 
belastning. Enligt Melin (2003) utförs många arbetsuppgifter mer som på ”mentala löpande 
band”. Arbetsuppgifterna i sig är inte svåra, men arbetsmomenten som att kunna hantera de olika 
programmen på rätt sätt kräver mer koncentration av användaren och därmed ökar den mentala 
belastningen.  
 
Den tredje faktorn, Brist på kontroll, bestod av hur ofta det var något i programmen som inte 
fungerade samt hur ofta användarna inte kunde åtgärda det själva. Ju större bristen på kontroll var 
desto oftare blev de stressade på grund av IT. Johanssons forskning (1984) visade att avbrott i 
arbetet leder till stress vilket kan kopplas till frågan om hur ofta IT inte fungerade. Detta innebar 
att man inte kunde utföra sina arbetsuppgifter under avbrottet och när man väl kunde börja arbeta 
igen låg de efter i sitt arbete. De hade då fler arbetsuppgifter att göra på kortare tid vilket kan leda 
till stress. Enligt krav - kontroll modellen är inte höga krav i sig stressande så länge som du själv 
har kontroll över dem (Karasek & Theorell, 1990). En lösning för att komma tillrätta med stressen 
skulle kunna vara att öka kontrollen hos de anställda (Sandblad, 2005). Detta pga att kraven i sig 
inte är stressande för en individ, utan att de i kombination med låg kontroll leder till stress 
(Karasek & Theorell, 1990). Kraven bör inte minskas på grund av att de med rätt grad av kontroll 
leder till utveckling, lärande samt att individen blir aktiv (Karasek & Theorell, 1990). Det är 
denna typ av arbete som man vill eftersträva och som arbetsmiljölagen vill bidra till (Ericson & 
Gustafsson, 2002). Detta skulle kunna åtgärdas genom att ge anställda tillräckligt med utbildning 
att de upplever att de kan hantera IT bättre. Detta trots att stress i denna studie inte hade något 
samband med om de fick tillräckligt med utbildning och om de kunde hantera IT som de önskade. 
Det är ändå bevisat att förmåga samt träning ökar känslan av kontroll (Rajeswari, 2005). 
Införande av IT bör alltid följas av utvärdering och uppföljning från de anställda samt att de kan 
få komma med synpunkter innan införande av ny IT. Detta då det är ett sätt att öka känslan av 
stöd som kan minska stressen (Karasek & Theorell 1990; Passer & Smith, 2001). 
 
De faktorer som hade samband med stress vid IT-användning kan kopplas till fyra olika 
avvägningar som en individ gör i en situation (Lazarus, 1991). Den första är att tolka kraven i 
situationen. Den andra är att överväga vilka resurser man har för att hantera denna situation. Den 
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tredje vi gör är att värdera vilka konsekvenser som situationen kan komma att få. Den fjärde är att 
avgöra hur viktigt det är för mig. Denna studie visade att de kvantitativa kraven tolkades som 
höga samtidigt som de anställda upplevde att de hade bristande resurser för att kunna hantera 
denna situation, dvs. brist på kontroll. När IT inte fungerade samt att de inte kunde åtgärda 
problemen själva var konsekvenserna stora. Detta eftersom de var beroende av IT för att kunna 
utföra sina arbetsuppgifter. Det var av stor vikt att de kunde hantera denna situation då det 
handlade om ett nödvändigt arbetsredskap i deras arbete. Alltså var situationen stressande.  
 
Majoriteten av undersökningsdeltagarna, 78,5 %, ansåg att de ganska ofta eller mycket ofta kunde 
be om hjälp vid IT-användningen. Detta är positivt eftersom stöd har visat sig vara en faktor som 
kan reducera stress och till och med något som kan användas för att hantera stress (Karasek & 
Theorell 1990, Passer & Smith, 2001). Jag anser att det är viktigt att ge anställda en hög grad av 
stöd, men det får inte användas som en långsiktig åtgärd för att minska stressen. På längre sikt är 
det av stor vikt att komma åt orsaken till stress, nämligen bristen på kontroll. 
 
Av intresse för resultatet kan vara att arbetsgivaren på den arbetsplats där flest enkäter samlades 
in satsade på friskvårdsaktiviteter för de anställda. Generellt sett fick de anställda avsätta en 
timme per vecka för att utöva någon typ av motionsaktivitet på arbetstid. Detta är positivt då det 
är visat att motionsträning kan reducera stress (Passer & Smith, 2001). De flesta arbetade ca 36-38 
timmar/vecka, dvs. något kortare än normal heltid. För att uppmuntra personalen till en bättre 
hälsa bidrog arbetsgivaren med pengar till träningskort. Personalen har även tillgång till 
träningslokaler på arbetsplatsen. Arbetsgivaren betalar även för motion när de anställda genomför 
motionsaktiviteter ihop, tex motionslopp mm. Många av de anställda lägger sitt schema själva och 
har förtroendearbetstid, vilket gör att de kan styra mycket över sin arbetstid själva. 
 
Undersökningsdeltagarna var anställda och arbetade vid tillfället då undersökningen gjordes. 
Detta innebär att de som var sjukskrivna inte medverkade. Det kan tänkas att resultatet kunde ha 
blivit annorlunda om de sjukskrivna skulle ha ingått i undersökningen,  på grund av att det kanske 
är dessa människor som egentligen upplever mest stress utifrån IT-användning. Människor med 
hög grad av stress löper större risk att bli sjuka (Passer & Smith, 2001). Resultatet kunde också ha 
blivit annorlunda om undersökningen skulle ha genomförts på en annan arbetsplats där de 
anställda inte upplevde att de hade lika mycket stöd av kollegor och ledning som deltagarna i 
denna studie hade. 
 
De faktorer som användes från faktoranalysen hade en hög reliabilitet, från .72 upp till .85. 
Genom att de faktorer som hade låg reliabilitet uteslöts anser jag att resultatet är tillförlitligt. Även 
de frågor som hade högt bortfall uteslöts ur faktoranalysen, detta för att undvika att få fram ett 
resultat som byggde på för få svar. 
 
De som ansåg att IT hade lett till svårare arbetsuppgifter upplevde oftare stress vid arbete med IT. 
Detta stämmer överens med Karaseks och Theorells modell (1990) där svårare arbetsuppgifter är 
en typ av kvalitativa krav. Att detta inte ingick i någon faktor kan tyckas märkligt. Men det skulle 
kunna kopplas till Melin (2003) som hävdar att allt fler arbetsuppgifter sker som på ”mentala 
löpande band”. Många arbetsuppgifter har blivit rutinmässiga i och med IT användningen, men 
att de för den skull inte kräver mindre koncentration.  
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De som kände stress innan införandet av IT kände också oftare stress vid IT-användning i det 
dagliga arbetet. Detta kan kopplas till att oro är en utlösande faktor för stress, dvs att det 
egentligen inte är kraven i sig som är stressande utan själva oron för att inte klara av dem 
(Sapolsky, 2003). Ingen av frågorna som hade koppling till utbildning hade något samband med 
hur ofta de upplevde stress. Att frågorna om stöd på arbetsplatsen inte visade sig ha något 
samband med stress skulle kanske skulle kunna bero på att få svarade att de hade lågt stöd. Stöd 
är inte heller en avgörande faktor för om du upplever stress eller inte. Det kan vara av mer 
betydelse för vilken grad av stress man upplever (Karasek och Theorell, 1990). Om de kände en 
press på sig att kunna hantera IT hade inget samband med stress, vilket är tvärtemot vad 
Rajesvari (2005) menar. Detta skulle kunna bero på att stödet var högt. Om du vet att du alltid 
kan få hjälp från dina arbetskollegor blir inte pressen lika stor att kunna hantera IT, än om du 
skulle vara tvungen att kunna hantera IT helt på egen hand.  
 
Då många är beroende av att använda sin dator och dess utrustning för att kunna utföra sina 
arbetsuppgifter är det inte rimligt att man enligt vissa rekommendationer minimerar 
datoranvändningen till 2-4 timmar/dag (Aronsson & Dallner, 1994; Sandblad, 2005). Alternativet 
som då finns är att förbättra de program, system mm som finns och används. Förbättra de 
anställdas IT- kompetens genom tex. utbildning, uppföljningar mm. Då träning leder till en bättre 
förmåga (Rajeswari, 2005) borde utbildning prioriteras vid införande av nya program/system etc. 
Bättre förmåga kan då leda till att man inte uppfattar kraven som lika höga. Om kraven i sin tur 
inte är lika höga borde man inte heller uppleva en lika hög grad av stress. En bättre förmåga kan 
också leda till en ökad känsla av kontroll. 
 
Datorn och IT-användningen har fått för- och nackdelar för olika grupper (Aronsson & Dallner, 
1994). För att minska andelen anställda som befinner sig i spända yrken måste man finna en 
balans mellan krav och kontroll. För att kunna få anställda att uppleva det aktiva arbetet med 
möjlighet till ett motiverande arbete med lärande och utveckling ska de höga kraven inte ändras. 
Det som ska ändras för att arbetet inte ska vara stressande är att känslan av kontroll måste öka.  
 
Mycket av arbetsmiljölagens innehåll samt dess föreskrifter har fokus på de fysiska riskerna med 
bildskärmsarbete, t.ex. att det kan leda till ögon- och nackbesvär etc (Ericson & Gustafsson, 
2002). Med anledning av att en så pass stor del av Sveriges arbetskraft använder datorer i sitt 
dagliga arbete är det angeläget att det i framtiden fokuseras mer på de psykosociala faktorerna och 
riskerna med denna typ av arbete. Jag anser att det är av stor vikt för arbetsledning, 
inköpsansvariga av teknik, skyddsombud på arbetsplatser och inte minst för arbetstagarna själva 
att bli mer medvetna om vilka faktorer som har samband med stress vid IT-arbete. Framtida 
forskning bör ytterliggare undersöka på vilka sätt man kan öka kontrollen hos användarna vid IT-
användning.  
 
Bortfallet i undersökningen var lågt och 75 besvarade enkäter ligger till grund för resultatet, vilket 
är ett relativt stort urval. De som deltagit är tjänstemän i en stor organisation som använder IT 
större delen av sin arbetstid. Resultatet skulle därför kunna generaliseras till en stor grupp av 
arbetskraften i Sverige. Hänsyn ska dock tas till att majoriteten av deltagarna var kvinnor vilket 
kan påverka generaliserbarheten av denna studie. 
 
Sammanfattningsvis visade denna studie att Kvantitativa krav och Brist på kontroll hade samband 
med stress vid IT-användning. 
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