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1. INLEDNING 
 

1.1 Bakgrund 

 

Enligt World Health Organisation (WHO) är kronisk stress en av 2000-talets största 

utmaningar (www.ceos.nu). Fenomenet stress som en ohälsofaktor har uppkommit under 

modern tid och drabbar samhällets alla individkategorier. En del av förklaringen till detta kan 

vi härleda till att samhället under 1980-talet utvecklade nya branscher och ny teknik, såsom 

datorer och mobiltelefoner. Både inom arbetslivet och även privat har den nya tekniken fått 

genomslag, och människor använder numera dessa tekniska hjälpmedel dagligen till att 

mestadels kommunicera. Utvecklingen har skett i takt med att vårt samhälle blivit alltmer 

globalt och användningen av nya kommunikationsformer permanentats. Orsaken är att det är 

effektivare och snabbare att kommunicera genom tekniska hjälpmedel, istället för att endast 

föra samtal med människor i närmaste omgivningen. Eva Thulin (2002) beskriver det som att 

vi nu är inne i en samhällsomvandling som kan ses som lika omvälvande som den industriella 

revolutionen. Och hon benämner det som vår tids tekniska revolution, som uppstått genom 

den nya Informations- och Kommunikationstekniken (IKT1). Enligt Thulin går vi från att 

tidigare endast kunnat kommunicera via geografisk närhet till att numera kunna sköta våra 

kommunikationer virtuellt, genom datorer och telefoner, vilket kommer att förändra samhället 

och människors liv (ibid.). Likaså menar Thulin (2002) att dessa nya sätt att kommunicera 

medfört att samhällets individer numera tenderar att vara tillgängliga dygnet runt. Det gäller 

exempelvis mobiltelefoni, där förutom direktkontakt via samtal även meddelandetjänsten sms. 

tillkommer. Internet, med elektronisk post, och olika varianter av så kallade chattforum har 

möjliggjort ytterligare kommunikationsformer via datorerna. De ungdomar2 som växer upp i 

dagens samhälle har skolats in i detta kommunikationssamhälle och har sedan tidig ålder lärt 

sig nyttja tekniken.  

 

En baksida av denna utveckling som ovan beskrivs och som alltmer uppmärksammas är att 

vissa individer har svårt att hålla jämna steg med, och upplever ibland även besvär med att 

värja sig för tekniken. Detta kan leda till upplevelsen av så kallad Teknostress, ett begrepp 

som myntades i mitten av 1980-talet utav Craig Brod, Professor i psykologi vid Antioch 

                                                 
1 Begreppet inkluderar stationär telefon, mobiltelefon och dator 
2 Enligt kommittédirektivet för Statens offentliga utredning om ungdomars psykiska hälsa, definieras begreppet 
ungdom som individer i åldern 13-25 år. Gällande den C-uppsats som här presenteras, avser begreppet individer 
i gymnasieåldern, det vill säga 16-19 år, när hänvisning finns till informanterna.  
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University i San Francisco. Enligt Brod (1988) påverkades många negativt av tekniken. Han 

undersökte människors hantering av datorer och vilken effekt detta har haft på deras 

stressnivåer och förmåga att vidmakthålla personliga relationer. Dessa faktorer menar Brod att 

vi måste vara vaksamma på då baksidan av teknikhanteringen kan bli att människor tenderar 

isolera sig från varandra då vi formas av tekniken till att vara högeffektiva och att 

kommunicera mer enstavigt (ibid.). Begreppet Teknostress används idag mer sällan, och 

istället nyttjas uttrycket Informations- och Kommunikationsteknologistress (IKT-stress) allt 

oftare för att beskriva effekterna av stress orsakad av teknologier. Johansson-Hidén m.fl. 

(2002) har i sin rapport beskrivit att i begreppet IKT ingår allt i det tekniska systemet som 

hanterar information och kommunikation, som till exempel persondatorer, Internet, e-post, 

telefonnät och mobiltelefoner. Vidare beskriver de hur IKT-stress uppstår när det egna 

behovet av teknikanvändandet och omgivningens förväntningar på ditt nyttjande inte 

synkroniserar. 

 

Inom socialt arbete kommer vi dagligen att konfronteras med ungdomar som på olika sätt 

påverkas av vårt kommunikationssamhälle och dess teknik. Överallt där vi kommer att verka 

inom socialt arbete, som socialsekreterare eller fältassistenter, eller som kuratorer, diakoner 

eller vid annat likvärdigt arbete kommer vi att möta ungdomar. Den här uppsatsen tar 

utgångspunkt i perspektivet att vi bör vara införstådda med det konstanta informationsflöde 

som dessa unga människor dagligen utsätts för, och även använder sig av. Vi bör även ta med 

oss insikten att användandet kan leda till konsekvenser för ungdomarna. 

 

1.2 Problemformulering 

Strävan efter bättre, snabbare och enklare kommunikationsformer har medfört att de individer 

som innehar tekniken i form av telefon, mobiltelefon och dator alltid är anträffbara. Följden 

av informationsflödet blir ett konstant stimuli via individens uppmärksamhet. Med andra ord 

innebär det att inget tillfälle att riktigt slappna av infinner sig. En individ som sällan eller 

aldrig kopplar bort sin totala uppmärksamhet på kommunikationen och informationen löper 

stor risk att överbelasta hjärnan i form av stress. Stress i lagom dos är positiv, men 

tillsammans med en i övrigt pressad livssituation kan den bidra till en mängd följdsjukdomar 

(www.apoteket.se).  

 

Gymnasietiden är en period i ungdomars liv som kan anses vara ansträngd redan genom 

skolans och övriga omvärldens prestationskrav. Enligt Docent Sven Bremberg (2007), 
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Folkhälsoinstitutets expert på ungdomars hälsa, finns kraven på ungdomarna bland annat 

genom att arbetsmarknadens villkor blir allt hårdare, och att det förväntas att man ska studera 

vidare. Dessutom menar han att individualiseringen i samhället medför en press på 

ungdomarna som innebär att de mest ambitiösa kan få problem att hantera misslyckanden som 

ibland uppstår i strävan att prestera enligt de förväntningar som finns i samhället (Bremberg, 

S., 2007. Eskilstunakuriren). Enligt undersökningar genomförda av Statens institut för 

kommunikationsanalys (SIKA, 2004) så har de flesta ungdomar idag regelbundet, under både 

skoltid och fritid, tillgång till dessa kommunikationsmedel. Med denna vetskap kan vi anta att 

en del av dessa ungdomar riskerar att drabbas av symtom från ett konstant stresspåslag via 

Tekno- och IKT-stress.  

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka vilken betydelse användningen av 

kommunikationsteknologi har för upplevelsen av stress bland gymnasieungdomar. Studiens 

syfte generar följande frågeställningar: 

• Upplever de tillfrågade ungdomarna att de blir stressade genom 

användandet av kommunikationshjälpmedel? 

• Har upplevelser av stress ett samband med ett frekvent användande av 

Informations- och Kommunikationsteknik (IKT)? 

• Varierar upplevelsen av IKT-stress beroende på vilket kön man tillhör? 

• Är användandet av kommunikationsteknologin bland ungdomarna 

självvald, och kan detta i sådana fall minska efter påverkan? 

 

1.4 Metod 

Uppsatsarbetet har genomförts med kvalitativ metod genom intervju av två killar och två 

tjejer vid gymnasieskolan i en mindre kommun. Den kvalitativa forskningsintervjun kan 

enligt Kvale (1997) ses som ett samtal som sker med struktur och ett syfte. Skillnaden mellan 

det vanliga samtalet mellan två individer och det professionella samtalet, intervjun, är att 

reglerna och teknikerna är olika. I forskningsintervjun är parterna inte likställda då den som 

forskar kontrollerar och definierar situationen. Detta då forskaren både presenterar det valda 

ämnet och även gör uppföljningen av svaren på frågorna (ibid.). Valet av metod i detta 

uppsatsarbete har grundat sig på önskan att ungdomarna själva skulle ges utrymme att 

beskriva sina egna upplevelser omkring användandet av olika Informations- och 
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Kommunikationsteknologier och stress. Detta då Kvale menar att man med den kvalitativa 

forskningsintervjun kan ta del av de intervjuades egen livsvärld före de vetenskapliga 

förklaringarna (ibid).  

 

Intervjuerna föregicks av litteratursökning, på biblioteket och via databaser, och därefter 

inläsning av den erhållna informationen. För att få tillgång till informanter fick jag genom 

skolans rektor tillfälle att komma till Gymnasieskolan på ett arbetsplatsmöte. Där kunde jag 

presentera mig själv och informera omkring uppsatsen och även överlämnande ett brev ställt 

till informanterna, innehållande en förfrågan omkring intresse av att delta i en studie gällande 

stress bland ungdomar. Lärarna tillfrågades vid detta tillfälle om de kunde vara behjälpliga i 

att vidare informera och vidarebefordra brevet till eleverna, vilket ledde till att några lärare 

sade sig kunna vara behjälpliga. Arbetet fortskred därefter med att en halvstrukturerad 

intervjuguide skapades (bilaga). Intervjuerna har sedan genomförts vid två tillfällen, i två 

olika konferensrum, varav det ena rummet fanns på skolan och det andra i en annan 

samlingslokal på orten. Möjligtvis har lokalernas utformning och lokalisering eventuellt 

medfört att informanterna känt sig mindre bekväma och därför svarat mindre utförligt, än de 

skulle ha kunnat känna sig och göra i en annan, bekvämare miljö. En fördel kan dock vara att 

miljöerna inte lockat till att uppta deras tankegångar med annat än att just följa med i 

intervjun. Informanterna har efter förfrågan gett sitt samtycke till intervjun, och de har även 

garanterats konfidentialitet. Intervjuerna har följt intervjuguiden i mesta mån, men samtidigt 

har ungdomarna uppmuntrats till att vidare utveckla sina svar. Informationen som 

ungdomarna gett i intervjun har bandats, mellan ungefärligen 20-45 minuter vardera. Därefter 

har dessa transkriberats i helhet. Intervjuerna har efter genomläsning sedan tematiserats i 

uppsatsen för att göra analysen överskådlig. Dess teman har varit: Den första kontakten med 

Informations- och Kommunikationsteknologin, Teknikanvändandets omfattning och 

användningsområden, IKT kopplat till stress, Stressens verkningar och Anpassningar och 

Coping. Ungdomarna har erbjudits att ta del av den färdiga uppsatsen, vilket alla sagt sig vilja 

göra. Från Gymnasieskolan har man också sagt sig vilja ta del av uppsatsen, vilket de blivit 

lovade. Detta har även ungdomarna informerats om, och gett sitt medgivande till.  

 

1.5 Urval 

Under hösten 2007 har skolans rektor, skolkurator och skolsköterska kontaktats för att vidare 

informeras angående uppsatsen och dess metod och även tillfrågas om undersökningen kan 

ske vid gymnasieskolan. Den inledande kontakten introducerades via skolans kurator. Då 
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undersökningens utfall kan anses tjäna på att omkringliggande stressorer3 minimeras, har 

urvalet av ungdomar medvetet valts på denna mindre ort med gymnasieskola. I det här fallet 

en kommun med cirka 10 000 innevånare. Vid förfrågan inför intervjun anmälde 6 stycken 

ungdomar sitt intresse. Av dessa valdes sedan 4 stycken ut, baserat på könskvot och inriktning 

på gymnasieprogrammet. I strävan att representera en bredd av upplevelser hos informanterna 

har därför intervjuerna genomförts med killar och tjejer från både praktiska och teoretiska 

gymnasieprogram. Ungdomarna som intervjuats har varit 17-18 år, och gått i årskurs 2 och 3 

på gymnasiet. Lika antal killar (2) som tjejer (2) har intervjuats där tjejerna återfanns på 

praktiska program och killarna på teoretiska. Som selektiv urvalsmetod användes där ett så 

kallat extremvärdesurval, då jag ville ha ett urval som representerade både killar och tjejer och 

som dessutom kunde spegla upplevelserna från ungdomar på både praktiska och teoretiska 

program. Enligt Svenning (2003) kan det ibland vara meningsfullt att renodla urvalet om man 

är intresserad av särskilda gruppers eller individers förhållande sinsemellan och inte är 

angelägen om att veta mer om massan däremellan. 

 

1.6 Etiska överväganden 

Under processen som företagits den färdiga uppsatsen har flera tankar dykt upp beträffande 

hur uppsatsarbetet genomförts. En aspekt som kommit att finnas i tanken har varit hur 

informanternas intervjusvar eventuellt påverkats av vetskap att den färdiga uppsatsen kan 

läsas av ett flertal lärare, och även andra elever på Gymnasieskolan. Även i förhållande till de 

andra läsarna av uppsatsen, visste de intervjuade ungdomarna att de skulle kunna bli 

igenkända på grund av de åsikter de presenterade, eller genom sättet att uttrycka sig. Att 

använda sig av en kvalitativ intervju har klart sina fördelar då det gäller att få ta del av 

upplevelser. Däremot kanske mängden information angående både användningen och 

stressreaktioner blivit betydligt större, på en mindre mängd textmassa, om jag skulle ha 

använt mig av enkätfrågor. Möjligt är också att detta varit något mindre utelämnande för 

informanterna.  

 

Kontakten med Gymnasieungdomarna togs i det inledande skedet av två lärare. Då lärarna 

presenterade ämnet för intervjun och tog upp eventuella intresseanmälningar, innebar det att 

ungdomarna redan här röjt sin identitet för ett antal personer. Därefter fick jag tillgång till 
                                                 
3 Omkringliggande stressorer förklaras i det här fallet som frekvent nöjesliv, stort utbud av fritidsaktiviteter och 
tidsanpassning till tåg, bussar och annan kollektivtrafik, vilket kan medföra upplevd ökad stress. Enligt SOU 
2006:77, upplever ungdomar stress när de har bråttom eller tidsbrist, eller har för mycket att göra. 
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ungdomarnas e-postadresser, och provade med att ta kontakt via dessa, för att ge dem själva 

möjligheten att välja om de ville bli kontaktade och bestämma en tid med mig i telefon. Men 

eftersom skolans mail-server sorterar bort post från vissa adresser så nådde mitt brev inte de 

ungdomar som berördes. Det ledde i sig till att jag, på grund av tidsbrist, fick lov att återigen 

kontakta skolan för att få ta del av ungdomarnas telefonnummer. Här fick jag ta del av en 

personuppgift, telefonnumret, som inte ungdomarna själva fick ge sitt medgivande till. Efter 

detta kunde jag ta en direktkontakt med dem i telefon för att höra vidare om eventuellt fortsatt 

intresse för intervjun och att då boka en tid för detta. Jag tror också att detta kunde ha 

betydelse för om de valde att verkligen tacka ja eller nej till intervjun. Det är säkerligen 

svårare att tacka nej, även om man skulle vilja detta, när man har den som frågar direkt i 

telefonen. 

 

1.7 Uppsatsens disposition 

Denna uppsats är uppdelad i fyra delar. Först kommer detta inledande kapitel där bakgrund, 

problemformulering, syfte, frågeställningar, metod, urval och etiska överväganden 

presenteras. Därefter kommer ett kapitel som ger en orientering kring ett urval av tidigare 

forskning samt teoretiska begrepp. Som tredje kapitel följer resultatdelen där intervjuerna 

speglas utifrån tidigare forskning och de begreppsliga tolkningsramar som presenterats i 

uppsatsens andra kapitel. Uppsatsen sista del, det fjärde kapitlet, består av en diskussion. 
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2. TIDIGARE FORSKNING  

Som utgångspunkt för detta arbete kommer ett relevant urval av tidigare forskning inom 

området Informations- och Kommunikationsstress, Teknostress, ungdomar och genus att ligga 

till grund, vilket kommer att presenteras i följande avsnitt. Avslutningsvis kommer kapitlet att 

beröra begreppet stress som fenomen i stort och hos barn och ungdomar generellt.  

 

2.1 Informations- och Kommunikationsteknologistress och Teknostress 

Enligt Johansson-Hidén, m.fl. (2002) finns idag information runt omkring oss, nästintill utan 

några begräsningar. Varken tids- eller rumsaspekter har någon större betydelse för det 

ständiga informationsflödet, vilket inneburit att människor enklare kan kommunicera 

oberoende av var man befinner sig. All kommunikation regleras av normer som sker inom en 

ramen för en kultur. Människan rättar sig också efter en mängd regler, outtalade som uttalade 

beträffande konversationens innehåll och turtagning med mera. Däremot beträffande 

elektronisk kommunikation, som exempelvis sms., mobilsvar eller e-mail fattas ofta dessa 

normer och regler. Dessutom sker detta i form av envägskommunikation, vilket omöjliggör 

omedelbar feedback. Dessa faktorer gemensamt kan leda till stress för den individ som 

involveras i kommunikationen då tidigare invanda regler och normer för reaktioner inte längre 

är aktuella (ibid.).  

 

I strävan att förstå Teknostress, eller IKT-stress som idag används som begrepp, måste man 

skilja på två olika slags anpassning, varav den ena är en enkel och den andra en komplicerad. 

En enkel anpassning är när man vänjer sig vid ett nytt mönster, att lägga sig till med en ny 

vana. Medan en komplicerad anpassning, som till exempel den till datorer är, betyder att 

individen måste anpassa sig till nya krav som ställs på dem. Detta kan exempelvis vara 

kunskap om programmering och användningen av datorns program. Skiljelinjen mellan sund 

anpassning och Teknostress är väldigt tunn och det är samspelet mellan personliga faktorer, 

som allmäntillståndet och situationsbetingade faktorer, som övrig arbetsbelastning, som 

bestämmer om individen drabbas av teknostress under anpassningen till datorer (Brod, 1988). 

 

Johansson-Hidén, m.fl. (2002) beskriver två sätt att hantera IKT-stress. Den första handlar om 

att bemästra orsaken till stressen. Genom att använda sig av regler, riktlinjer och etikett 

beträffande nyttjandet av tekniken skapar man struktur som gör det hanterbart och därmed 

undanröjs anledningen till stress. Det andra sättet är när man filtrerar informationsflödet, 
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genom att ge prioritet till vissa typer av meddelanden och där väljer att ta del av dem. Medan 

man helt enkelt stänger av andra typer av meddelanden och sorterar bort dessa (ibid.). 

  

2.1.1 Ungdomars nyttjande och reaktioner på IKT 

Användningen av IKT bland ungdomar är relativt hög, de tar tekniken för given och har i 

allmänhet stor användarvana. Bland ungdomarna har kommunikationstekniken allt mer 

integrerats i deras vardagsliv och andelen frekventa användare ökar för varje år som går 

(Thulin, 2004). Bland grund- och gymnasielever år 2003 uppgav 99 % att de på skoltid hade 

tillgång till dator, varav 95 % har e-post. Dessa ungdomar återfinns även bland de 85 % av 

män och de 88 % av kvinnor i åldern 16-24 år som även uppger sig ha tillgång till dator i 

hemmet (SIKA, 2004). Dessutom visar denna statistik att 94 % av Sveriges hushåll har någon 

form av fast telefonanslutning, och att bland ungdomarna i åldern 16-30 använder 94 % även 

mobiltelefonen. Densamma statistik berättar också att ungdomarna, här 16-30 år, skickar mest 

SMS av befolkningen (ibid.). Genom att titta på dessa siffror kan vi anta att dessa ungdomar 

dagligen utsätts för en mängd olika intryck. En undersökning utförd år 2000 i Göteborg visar 

att denna studies tillfrågade ungdomar4 främst använde sig av dator och Internetanvändning 

under den dagboksvecka när undersökningen pågick, varav 2/5 av tiden användes 

kommunikativt och 26 % av denna tillägnades hantering av e-mail och chatt (Thulin, 2002).  

 

Den ökade mångfalden och intensiteten av perceptuella intryck kan ha olika betydelse för 

olika individer (Strandell, A., m.fl. 2005). Graden av intryck kan möjligtvis ha nått en gräns 

för många, men det kan även vara så att det inte är ett problem för de flesta unga själva. För 

många av ungdomarna kan det upplevas som en drivfjäder och stimulans. Men om man 

upplever att man är maktlös inför den ständiga strömmen av intryck man utsätts för så blir 

stressreaktionerna starkare. Och ett mer eller mindre kontinuerligt stresspåslag, kan bli 

destruktivt och i längden sjukdomsframkallande (Strandell, A., m.fl. 2005).  

 

Enligt en studie företagen på 1 204 gymnasie- och universitetstudenter, i åldern 18-25 år i 

sydvästra Sverige, kan man se ett samband med att IKT-användning har inflytande på 

psykologiska besvär5 (Thomée & Eklöf, m.fl. 2007). Hos kvinnorna visades att en hög 

kombination av datoranvändning och mobiltelefonanvändning kunde associeras med större 

risk för upplevd stress och depressionssymtom. Vidare att ett flertal sms. om dagen även 

                                                 
443 ungdomar i åldern 18 år, som går årskurs 3 på Gymnasiet. 
5 Undersökningen avsåg upplevd stress, symtom på depression och sömnrubbningar. 
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ledde till upplevd stress, medan chatt6 och e-postande7 förknippades med symtom på 

depression. För de som surfade8 på Internet ökad risken att uppleva sömnrubbningar. 

Beträffande männen i undersökningen, visade det att ett flertal samtal och sms. på mobil per 

dag gav upphov till sömnrubbningar. Sms. var för männen även sammankopplat med 

depressionssymtom. Däremot ger inte undersökningen riktigt klara besked på vad som är den 

orsakande faktorn till de upplevda besvären (ibid.). 

 

2.2 Genusperspektiv på IKT 

Jerndal (2000) har belyst att män och kvinnor använder och har tillgång till 

Informationsteknik (IT) i olika omfattning. Enligt författaren är teknik inte neutralt i sig, utan 

tekniken är till stor del skapad av män och används även mestadels av män. Författaren menar 

vidare att kvinnor som uppfattar tekniken och dess samhälleliga konsekvenser9 som negativa 

inte är särskilt intresserade av att pröva den även om den är lättillgänglig. Män och kvinnors 

olika relation till teknikanvändning kan ses som ett vedertaget fenomen, medan användandet 

av informationsteknik är en relativt ny företeelse. Däremot har kopplingen till manlighet som 

präglar andra teknikområden även spridit sig till den nya tekniken (Kallin-Westin & 

Palmquist 2001) 

 

Statens Institut för Kommunikationsanalys visar även de på det faktum att kvinnor i Sverige 

använder datorer i mindre utsträckning än vad männen gör. När det gäller användningen av 

persondatorer i hemmet en genomsnittlig dag är kvoten 24 % bland kvinnorna, medan det 

bland männen är 29 % år 2002. Denna siffra, 5 % i skillnad visar sig bli större när man tittar 

på ett genomsnittligt nyttjande per vecka med 12 % i skillnad och 10 % i skillnad per månad 

år 2002. Samma tendenser kan man även se beträffande användningen i helhet, både på 

arbetet och i hemmet beträffande persondatorn (SIKA, 2004) Om vi sedan tittar på nyttjandet 

per dag beträffande Internet år 2003, så använder kvinnorna återigen tekniken i mindre 

utsträckning med 36 % mot männens 47 % detta medan det bland män och kvinnor endast 

skiljer någon procent gällande tillgången till tekniken (ibid.). 

 

Dessa skillnader kan delvis bekräftas genom Faulkner & Lie (2007) som menar att de kan se 

att det fortfarande finns ett gap mellan kvinnor och män beträffande ägandet av Informations- 
                                                 
6 Korta, direkta meddelande, mellan chattdeltagare på Internet. Utfört som ett samtal men företaget med text. 
7 Elektronisk post via Internet. 
8 Bläddra eller söka sig runt mellan olika sidor på Internet. 
9 IT för att förbättra vardagslivet, för både könen, där det finns en acceptans för att nyttja tekniken på olika sätt. 
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och Kommunikationsteknik (IKT) i helhet, men att skillnaden har en mindre omfattning när 

det gäller tillgången och användandet. Då har de tittat på fem länder i Europa, det vill säga 

Irland, Skottland, Nederländerna, Italien och Norge. Vad dessa författare sett är att förfarandet 

är annorlunda när det gäller att locka tjejer eller killar att använda IKT och förförståelsen att 

intresset för tekniken skiljer sig mellan könen är genomträngande orubbligt. Som exempel på 

detta beskriver de hur ett flertal kampanjer riktade att intressera tjejer för att söka utbildningar 

inom Informationsteknik (IT) beskrev att de främsta egenskaperna för att arbeta med dator är 

att man som person är social och har lätt för att kommunicera. Kampanjerna ledde till att 

intresset ökade bland tjejerna, men Faulkner och Lie (2007) menar att det finns en risk att 

strategier som dessa leder till att kvinnorna marginaliseras i IT-yrken, då de efterfrågade 

egenskaperna de facto inte är centrala inom den tekniska utvecklingen (ibid.). Vad de främst 

vill få oss att se är att omgivningens reaktioner, och förutfattade, stereotypa meningar 

understödjer skillnaderna mellan killar och tjejers användande tillika ägande av IKT. 

Författarna menar att riktade kampanjer och IKT designad för de olika könen endast leder till 

att klyftan mellan tjejer och killar beträffande tekniken, kvarstår. Faulkner & Lie (2007) visar 

på att attitydförändringar inför tjejers nyttjande av tekniken, inte har så speciellt stor betydelse 

för huruvida tjejer söker sig till tekniken eller inte. Utan att de tjejer som redan har ett intresse 

inför tekniken är de som också använder tekniken i större utsträckning och sedermera även 

söker sig till yrken inom IKT. De menar också att ett säkert sätt att minska tjejer och killars 

skillnader gällande IKT i vårt informationssamhälle är att synliggöra det ökande antalet tjejer 

och kvinnor som både är användare och även experter i tekniken (ibid.). 

 

Thulin (2002) visar att innehållet av IKT-utrustning under år 2000 i hushållen inte skiljer sig 

mellan könen i någon större omfattning, men att innehavet av dator, bärbar dator och Internet 

är något högre bland männen än bland kvinnorna. Däremot har något fler kvinnor än män 

mobiltelefon. Enligt en dagboksundersökning som Thulin (2004) företagit bland en grupp 

Gymnasieungdomar i Göteborg, visar den på att killarna i genomsnitt använder dator och 

Internet oftare och under längre tid än vad tjejerna gör. Men att tjejerna däremot pratar oftare i 

både vanlig telefon och mobiltelefon, och att de även tillbringar mer tid till dessa aktiviteter. 

Av de tillfällen när alla ungdomarna använde mobiltelefonen under dagboksveckan ägnades 

3/5 till samtal, och 2/5 åt sms.  
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2.3 Begreppet stress 

Konfrontationen med dagens kommunikationsmedel, där allt mer information når oss på allt 

fler vägar kan innebära stressade situationer då individen inte alltid förmår att ta emot 

mängden av upplysningar och meddelanden. Alla levande system har nämligen en begränsad 

kapacitet att emotta och behandla information (Johansson-Hidén m.fl., 2002). Många 

ungdomar kommer troligen inte att reagera negativt på dessa stimuli, medan andra dessvärre 

kommer att uppvisa tecken på stress. Enligt Statens utredning om ungdomars psykiska hälsa 

(2006) kan man urskilja tre olika innebörder av stressbegreppet, vilka är vardaglig, 

psykologisk och medicinsk stress.  

 

Den vardagliga stressen menar man har en väldigt vid innebörd. Den kan avse att man känner 

sig ansträngd eller att man inte hinner med de saker som man tänkt sig att göra. Det kan även 

vara frustration, oro eller sömnproblem som både kan beskrivas som tecken på stress eller 

tolkas som en ren beskrivning av stressen. Därutöver ingår kroppsliga symtom, som till 

exempel huvudvärk eller magvärk i den vardagliga beskrivningen (SOU 2006:77). Den 

psykologiska definitionen hämtas ur den psykologiska litteraturen och har formulerats av 

Lazarus och Folkman (psykologer). 

 

Enligt denna definition erfar en individ stress om han eller hon upplever att de 

påfrestningar han eller hon är utsatt för överstiger den egna förmågan att hantera 

dessa påfrestningar. Definitionen framhåller individens värdering (appraisal) av 

problemets omfattning och individens värdering av den egna förmågan. 

Definitionen tar vare sig ställning till de objektiva villkoren eller till individens 

objektiva förmåga att hantera problemet. Definitionen tar inte heller ställning till 

om kroppsliga reaktioner förekommer eller ej (SOU 2006:77:34) 

 

En medicinsk definition som man använder sig av i Statens offentliga utredningar (2006) 

innebär att en kroppslig reaktion på stress kommer när individen utsätts för påfrestning, och 

att den går att påvisa med metoder som exempelvis uppvisar förhöjt blodtryck eller ökad 

insöndring av stresshormoner. Man menar också att dessa reaktioner av naturen är 

ändamålsenliga, men kan bli skadliga om påfrestningarna är av hög intensitet och blir 

långvariga. Individens upplevelse av påfrestningen är av underordnat intresse enligt den 

medicinska definitionen. Då man enligt denna förklaring menar att man kan vara utsatt för 
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påfrestningar som tar sig utryck i kroppsliga åkommor, utan att individen själv är medveten 

om detta (SOU 2006:77). 

 

2.3.1 Stress hos barn och ungdomar 

Symtom och utlösande faktorer för stress hos barn och ungdomar skiljer sig inte särskilt från 

vuxna individers. Däremot har barn och ungdomar mindre möjlighet att själva påverka sin 

egen tillvaro då de är omyndiga och bland annat innefattas av skolplikten och därför 

tillbringar en stor del av vardagen i skolan. Mätbara faktorer har påvisats genom 

undersökningar gjorda i skolsituationer. Enligt Statens folkhälsoinstitut kan man se att barns 

(4-12 år) sociala och intellektuella hälsa bland annat gynnades av ökat inflytande i skolan, det 

vill säga när de själva kunnat påverka situationer i skolan genom att delta i beslut (Strandell, 

2005). Det har även uppmärksammats att det är viktigt att minska antalet stressorer i skolans 

vardag, varav en del av detta är att lära eleverna att gallra i informationsflödet. Det vill säga 

att de skall lära sig skilja på väsentlig och oväsentlig information för att undvika IKT-stress 

(ibid).  

 

Barn som lever under stress uppvisar ofta tecken på att de inte mår bra av situationen. Enligt 

Mary Susan Miller (1982) kan vi urskilja ett 15-tal olika tecken eller signaler såsom: 

Allmän retlighet med aggressivt eller håglöst beteende, impulsivt beteende, oförmåga till 

koncentration, förlorad livsglädje, trötthet, nervösa ryckningar och skratt, stamning, 

tandgnissling, sömnlöshet, hyperaktivitet, täta vattenkastningar, dålig eller omåttlig aptit, 

mardrömmar och benägenhet att råka ut för olyckshändelser. Dessa tecken sett var för sig 

behöver inte ses som signaler på stress, men bör ses som ett rop på hjälp om flera av dem 

visar sig samtidigt (ibid). Miller påvisar också att inte alla som utsätts för stress blir stressade, 

utan att de flesta undanröjer stressfaktorerna på ettdera viset. Enligt författaren kommer 

slutligen all förändring inifrån och första steget till detta är att ta reda på orsaken till 

störningen (stressen). Nästa steg blir att inse hur stressbeteendet yttrar sig. Därefter kan man 

hitta sätt att undanröja stresskällan, genom att endera eliminera stressfaktorn eller genom att 

lära sig leva med den. Vidare uppmärksammar författaren oss på att yttersta ansvaret för 

huruvida barnen och ungdomarna klarar av att hantera stress återfinns hos vårdnadshavarna. 

De föräldrar som framgångsrikt fostrat sina barn till stresstålighet har gjort detta enligt några 

gemensamma faktorer. De har lärt sina barn att reagera positivt på stress genom att se 

utmaningar som ett nöje och de har lärt barnen att ta ansvar för det som händer i det egna 

livet. Dessutom har dessa föräldrar visat sina barn kärlek genom att ge riktlinjer, stöd och 
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motivation. Författaren påvisar även att föräldrarnas kärlek återspeglar sig i den kärlek som 

barnen kommer känna för sig själva, vilket ska skydda barnet mot stressens skadliga 

verkningar (Miller, 1982).  

 

Ellneby (1999) berör begreppet hjärnstress, när hon påpekar att ett samhälle som vårt vilket 

ständigt förändras, ställer nya krav på både våra prestationer och förmågor. Detta visar sig i 

psykisk stress, då hjärnan inte förändrats och därför inte är rustad för att tåla de nya 

förhållanden som råder idag. Hon menar att då vi inte kan förändra hjärnan så måste vi istället 

försöka skapa ett samhälle där vi klarar av att hantera och ta hand om den stress som vi utsätts 

för. Vidare påtalar hon vikten av att sätta in dessa åtgärder så tidigt som möjligt. Ett sätt att 

komma till rätta med de situationer som genererar ohälsa och stress är att ha goda kunskaper 

omkring det som istället påverkar barnen positivt. Det vill säga att medlet för att bota stress är 

att vi i utbyte ska förstärka det som barnet upplever affirmativt. I likhet med Mary Susan 

Miller, menar Ellneby att detta ofta består i att förväntningar på barnen ska vara 

proportionerliga och gränserna tydliga. Dessutom har det visat sig att barn med god empatisk 

förmåga uppvisar större trygghet, vilket vi bör ta fasta på och utveckla därför att tryggheten i 

sig motverkar känslan av stress (ibid). Ellneby visar även på att stress kan vara både positiv 

och negativ. Skillnaden består i hur vi upplever situationen. För att motverka biverkningar, av 

negativ stress bör vi därför ha balans i tillvaron. Små barn klarar inte själva av att utröna när 

så sker och är därför beroende av vuxna som tar ansvar för detta. I takt med att barn mognar 

och blir äldre lär det sig även att känna igen sina egna stressbeteenden och bli medveten om 

vilka situationer som stressar (ibid.). Dessa definitioner, under rubriken ”begreppet stress” 

sammantaget med informationen om huruvida vi påverkas av informationsflödet kan vara 

behjälpliga i det sociala arbetet då vi möter och ska bemöta ungdomar som vi upplever 

stressade, eller som själva uppger sig vara stressade 
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3. RESULTAT OCH ANALYS 

 

I det kapitel som följer presenteras uppsatsens resultat och analyseras utifrån tidigare 

forskning inom ämnet. Upplägget för resultatdelen följer rubrikerna under kapitel två, och 

intervjuerna är tematiserade därefter med undantag för genusperspektivet på IKT. Detta beror 

på att genusperspektivet löpande är integrerat i analysen.  För att bringa förståelse beträffande 

informanternas betydelse för intervjun har jag valt att inledningsvis, mycket kort lämna en 

presentation av de fyra ungdomarna. Deras riktiga identitet kommer av hänsyn till dem inte att 

presenteras utan istället har jag valt att i intervjuerna ge dem fingerade namn. 

• Erika är en flicka, 18 år som går årskurs 3 på Gymnasiets Barn- och 

fritidsprogram. Hon bor hemma med sina föräldrar på en ort i närheten 

av gymnasieorten, och har tillgång till dator, med Internet både i skola 

och i hemmet. Familjen har stationär telefon och Erika har själv 

mobiltelefon. 

• Malin går på Gymnasiets Omvårdnadsprogram med inriktning ambulans 

och akutvård. Även hon är 18 år och går årskurs 3. Denna tjej bor under 

veckorna i eget boende, då hennes föräldrar bor på annan ort. Därför har 

hon endast tillgång till dator med Internet på skolan och under helgerna 

när hon vistas i föräldrarnas hem. Malin har under veckorna ingen egen 

tillgång till stationär telefon, utan endast i föräldrahemmet. Hon har 

däremot själv mobiltelefon. 

• Johan går samhällsinriktningen vid Gymnasiets Samhällsvetenskapliga 

program. Han är 18 år och går årskurs 3. Johan bor hemma hos sina 

föräldrar på en ort utanför gymnasieorten. I hemmet finns både stationär 

telefon och dator med Internetuppkoppling. Under veckorna har han 

även tillgång till Internet och dator på skolan. Johan har också egen 

mobiltelefon. 

• Per är 17 år och går årskurs 2, inriktning data på det Naturvetenskapliga 

programmet vid ortens Gymnasium. Även han bor med sina föräldrar. 

De bor på samma ort som Gymnasiet finns. Där finns både dator, med 

Internet. Familjen har även stationär telefon. Per har tills nyligen haft 

egen mobiltelefon. För stunden är han utan, då den blivit borttappad. 
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3.1 Den första kontakten med Informations och Kommunikationsteknologi (IKT)

Tidigare forskning visar att flertalet av ungdomar idag har stor vana av att hantera IKT 

(Thulin, 2004). Och de tillfrågade informanterna tillhör inget undantag, då alla fyra uppgett 

att det är ganska länge sedan de första gången kom i kontakt med någon variant av tekniken. 

Däremot hade ungdomarna lite svårt att beskriva exakt när de kom i kontakt med tekniken, 

och vilken teknik de först upplevde då de vid tillfället var ännu yngre Det var dessutom ett 

flertal år sedan det först inträffade. Erika minns efter lite övervägande att det första minnet 

hon kan erinra sig gäller mobiltelefonen som hon fick av sina föräldrar när hon var ungefär i 

10-års åldern. 

 
”Jag var ganska liten när jag fick en mobil, just för att jag skulle kunna ringa mamma och pappa.” 

 

Däremot tror hon samtidigt att hon nog måste ha varit ännu yngre när hon använde sig av den 

stationära telefonen. Malin kan berätta att hon naturligtvis använde den ”vanliga” telefonen i 

ett tidigt stadium då den fanns tillgänglig i hemmet. Men hon menar att det första minnet hon 

har av tekniken måste vara datorn som hon introducerades till genom någon lärare på skola i 

ungefärligen samma ålder som Erika, det vill säga 10 år. Däremot minns hon inte att hon 

upplevde det som något speciellt med möjligheten att få ta del av tekniken. Till skillnad från 

Erika som däremot tyckte att det var roligt och spännande att få prova på det nya och då 

främst såg mobiltelefonen som en intressant upptäckt. Faulkner och Lie (2007) har i sin studie 

visat på att intresset för IKT skiljer sig inbördes bland tjejer. De påvisar även att ett redan 

uppkommet intresse hos tjejen för exempelvis datorer är en förutsättning för att man också 

använder sig av den tekniken i större utsträckning. Båda killarna, Johan och Per har varit i 

kontakt med dator sedan de var ganska små, redan i förskoleåldern, vid cirka 6-års ålder tror 

de sig ha börjat använda dator. Per uppger att han först började spela spel på den, tillsammans 

med sina syskon, men att det senare utvecklats till att användas mer i nyttohänseende. I likhet 

med tjejerna tror sig killarna kunna minnas att den stationära telefonen var den som först 

användes mest och Per berättar såhär: 
 

”den användes för att kontakta kompisar, för att ringa å vara med kompisar, redan vid 6 kanske det 

var. Det var ju bara simpelt å använda den tekniken för att träffas.” 

 

När det gäller användandet av olika kommunikationstekniker, så uppvisar här killarna att 

datorn är det som de båda minns bäst när de började använda den. Båda två ansåg att det var 
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viktiga känslor som de upplevde i samband med att tekniken kom dem till gagn. Framförallt 

var det Internet som väckte förundran, och Johan beskriver det på det här sättet: 
 

” Ja… det var väl nånting smärre otroligt., då man kom ut på Internet, så var det ju en  lite knepig 

känsla. För det var ju liksom, de var nånting som fanns, man kunde ta sig överallt, men det var 

ingenting som fanns, det var ingenting man kunde ta på, liksom. De va inget 

kommunikationsmedel eller liknande. Alltså, så det va väldigt intressant (…) Jag är väldigt 

intresserad av teknik, så man blir lite häpen å så.” 

 

I enlighet med Thulins (2002) upptäckter beträffande ungdomars olika användning av 

tekniken, så visar även dessa ungdomar på att de tidigt upplevde intresset för telefonerna och 

datorerna något olika. Tre av dessa fyra ungdomar tycker sig minnas att de introducerades av 

sina föräldrar till tekniken. För några av dem kom det sig av att föräldrarna önskade hålla 

kontakt med dem genom mobiltelefonen i olika situationer. Medan andra lärde sig använda 

dator, med spel och även Internet i hemmet, på grund av att föräldrarna såg nyttan i att de 

lärde sig tekniken. 

 

3.2 Teknikanvändandets omfattning och användningsområden

Faulkner & Lie (2007) visade på att tjejers inbördes olika nyttjande av tekniken, kontra deras 

skillnad i användande gentemot killars, inte enkom berodde på hur de fått lära sig att förhålla 

sig till förväntade roller beträffande nyttjandet. Enligt forskarna berodde detta till stor del på 

tjejens individuellt utvecklade intresse för tekniken. Hos de två tjejerna i undersökningen kan 

man skönja en viss olikhet, då Erika tidigt tyckte att det var roligt med tekniken. Tjejerna 

använder också IKT i olika omfattning. Malin har inte har tillgång till dator i sitt nuvarande 

studentboende, medan Erika har tillgång till dator både på skolan och så även på fritiden. 

Erika säger sig också vara noga med skolarbetet och lägger ganska mycket tid på detta. Och 

när hon frågan om hon använder datorn mycket så beskriver hon: 
 

” Mycket vid Barn- och fritidsämnena, när man ska skriva rent. Vi skriver ju ofta 

fördjupningsarbeten å så. Å det vill dom ha i fina arbeten o sådär. Det tycker jag att det är mest. 

Sen har man naturligtvis datorerna till andra ämnen. Det är mest för att söka fakta å att skriva 

rent.(…) De e väl mer mot timmar, när man skriver skolarbeten det tar sin tid” 

 

De fyra ungdomarna har alla upplevelsen av att man använder tekniken ungefär lika mycket 

till nöjen som man använder den i exempelvis skolarbetet. När det gäller skolarbetet så söker 

man ofta fakta via Internet, och alla har de kraven på sig att större skolarbeten, som 
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fördjupningar och uppsatser ska renskrivas på datorn. Per säger sig använda datorerna i lite 

olika omfattning på skolan. När det gäller vissa ämnen, som matematik och fysiken så nyttjar 

han sällan datorerna, medan det sker oftare när det gäller andra, icke naturvetenskapliga 

ämnen. Johan tycker att man använder både datorer och telefoner ganska mycket i skolarbetet 

till informationssök och att det även handlar om mycket kontakt med människor via telefonen 

men även genom e-mail. Malin, som inte har tillgång till dator på vardagkvällarna, utan 

endast på skoltid och när hon vistas hemma hos sina föräldrar uppger: 
 

”Så fort man ska göra ett arbete så är det ju datorn man sitter vid. Söker information (…) 

På dagarna är det mest datorerna på skolan då, sen på kvällarna är det mest mobilen som när man 

är hemma å sådär.” 

 

Malin säger sig använda mobilen i ganska stor omfattning, både gällande telefonerande och 

även sms., mycket på grund av att hon har många av sina vänner boende på den ort varifrån 

hon kommer. Även de andra ungdomarna berättar att de ofta använder sig av mobiltelefonen, 

främst för att hålla kontakten med sina vänner. Ofta använder man mobilen, även om man är i 

hemmiljön, dels för att telefonabonnemangen numera är så fördelaktiga och man kan då ringa 

och sms:a väldigt billigt. Johan berättar:  
 

”Ringer jag mina vänner så ringer jag från mobiltelefonen, eftersom det kostar ju ingenting. De 

kostar ju 60 öre i uppkopplingsavgift, eftersom jag har det här Halebop då, så det är väldigt billigt. 

Man har gratis sms. De e otroligt, asså man skickar 1000 sms per månad ungefär så, 

mobiltelefonen e ju som centrum. Man skulle nog inte klara sig utan den. Men den stationära har 

man glidit ifrån, man orkar nästan inte ta telefon och ta ett nummer därifrån å ringa på den 

stationära telefon.” 

 

Ett viktigt undantag får Per representera då han för tillfället är utan mobiltelefon då han tappat 

bort den. Däremot säger han sig vara ganska nöjd med detta då han inte behöver bekymra sig 

om att finnas tillgänglig för kompisar hela tiden, utan i stället själv kan välja när han kontaktar 

dem. Per säger också att han sällan använder sig av tjänsten sms.: 
 

”Det är jag dålig på. Det tar ju sån´ tid. Det blir nog bara någon gång per månad” 

 

Thulins (2002) studier angående ungdomar i Göteborg visar att där är det tjejerna som nyttjar 

telefonin mest, och enligt Statens Institut för Kommunikationsanalys är killar flitigare 

användare av datorerna och Internet. Gällande de ungdomar som ingår i den här studien, så 
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skiljer sig inte användandet i någon större utsträckning. De använder alla datorerna mycket på 

skoltid till att söka fakta via Internet och att skriva skolarbeten på. Och de uppger alla, med ett 

undantag att de använder mobiltelefonen regelbundet till att både ringa och sända sms. I den 

här undersökningen har dessutom en av killarna, Johan, uppgett att han använder 

mobiltelefonen i stor utsträckning när han säger: 
 

”Ja, det blir ju mycket. Vad ska jag säga…jag ringer mycket korta samtal. Sms., morsan och farsan 

blir ju helt tokiga, för jag sitter o sms:ar i princip hela tiden.” 

 

Beträffande de andra informanterna, så har de inte hört några speciellt negativa kommentarer 

och inte heller fått några begränsningar när det gäller teknikanvändandet från sina föräldrar. 

De upplever att de använder tekniken i lagom utsträckning och därför inte fått några 

restriktioner. 

 

3.3 IKT kopplat till stress

Informationstekniken har möjliggjort att vi har ett konstant flöde omkring oss och detta leder 

också till att vissa individer känner sig stressade (Strandell, A., m.fl. 2005). Ungdomarna i 

denna studie har alla någon gång känt av att tekniken kan vara stressande. Däremot kan det 

skilja sig beträffande varför man blir stressad. Vad man kan säga om dessa informanter är att 

det verkar nått en mognad som gör att de själva har förmågan att upptäcka när detta händer, 

och göra något åt detta. Malin beskriver: 
 

”Alltså, känner jag mig stressad över mobilen, då stänger jag jämt av den (…) Att det är skönt att 

man kan bara stänga av allt och vara för sig själv också (…) Men, alltså det är, jag känner att jag 

vill vara för mig själv. Att ingen ska få tag på mig (…) om man är en sån där person som alla vill 

få tag på så kan det bli så mycket från olika håll” 

 

Likaså har de andra också poängterat att de känner att de alltid kan nås, och att det är svårt att 

hitta något ställe där man inte kan kontaktas. Tre av dem har oftast alltid mobiltelefonen med 

sig, dessutom har tre av dem också tillgång till dator och Internet under större delen av 

dygnet. Det innebär att de kan bli kontaktade via både e-mail och genom olika chattprogram, 

och vännerna är alltid nära. Per berättar att han även har tillgång till Internet-telefoni, vilket 

enligt hans tycke möjliggör en snabbare dialog med kompisar än vad sms. gör. Johan menar 

att genom de olika kommunikationsteknikerna blir vänskapskretsen alltid väldigt påtaglig, och 
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att han därför aldrig känner sig ensam. Han visar också på ett problem gällande detta när han 

säger: 
 

”(…) man är alltid kontaktbar, mobilen ringer, sen kan man välja å inte svara naturligtvis. Men vad 

gör man då, då liksom de e ju liksom en vink de också åt människor.” 

 

Eftersom tekniken är så relativt ny, så har denna kommunikationskultur ännu inte hunnit 

utveckla klara regler och normer för hur man ska bete sig när det gäller kommunikationen via 

de olika teknikerna. Enligt Johansson-Hidén, m.fl. (2002) är regler och normer för bland annat 

innehåll och turtagning i en konversation en förutsättning för att kommunikation ska fungera. 

Detta innebär en ytterligare stress för ungdomarna vilken kommer sig av att man måste vara 

tillgänglig och svara, för att motparten annars kanske misstolkar tystnaden. Vidare fortsätter 

Johan: 
 

”De kan va väldigt irriterande ibland, väldigt stressande å ha det här väldigt nära hela tiden. Man 

måste göra det, man tänker inte på det men man tar nog itu med sina meddelanden å kontakter 

snarare än det man håller på med för stunden. Det plingar i fickan så tar man upp den vad man än 

gör i princip va, så de e ju lite… då bli de ju stress till slut ”va fan, nu höll jag ju på med de här” å 

så kraschar alltihopa, å de bli lite sådär olika å…Så de, de tycker jag är en stor nackdel. Men, men 

eftersom jag kan ju sitta å säga det här, så jag vet ju om det.” 

 

Per, har en annan aspekt på vad som kan vara stressande med IKT. Hans upplevelse påminner 

om Brods (1988) benämningar på Teknostress, där Brod menar att svårigheterna med 

tekniken utlöser stress. Enligt denne författare blir kraven på effektivitet större i takt med att 

datortekniken utvecklas. Vi människor anpassar oss till datorn sätt att arbeta och behandla 

data, vilket medför att vi även förväntar oss att vår omgivning och dess omkringliggande 

faktorer också ska reagera helt i enlighet med våra kalkyler. Det medför att varje avsteg från 

bland annat tidsplaner innebär en stress för individen, då han eller hon förväntat sig ett annat 

resultat vilket skulle ha fungerat helt i enlighet med uppställda planer (ibid.). 

Erfarenhetsmässigt så tycker Per att det är frustrerande när tekniken inte fungerar som man 

önskar att den borde och han uttrycker det såhär på frågan om det finns något han upplever är 

stressande med IKT: 
 

”Ja, när datorn går långsamt. Att man blir lite arg, men…det stressar ju en. Alltså det stressar ju en 

när man tror det gått kort tid, när det gått lång tid. Alltså dötiden stressar ju en. (…) Och när man 

inte hinner bli klar och det blir sent.” 
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Erika presenterar en annan vinkel på vad som kan vara stressande gällande IKT, då hon ibland 

upplever att det kan vara svårt att få tillgång till datorerna på skolan. Det är många gånger 

som andra elever sitter och surfar på skolans datorer, och då är det svårt att kunna komma till 

för att göra sina skolarbeten. Då handlar det både om tillgången till tekniken men även om hur 

man själv framstår. Hon beskriver det med dessa ord: 
 

”Man kanske kan känna lite press. Det är svårt att förklara. Men att de har sina grejer där å så 

kommer jag och ska göra skolarbete. Det är lite stressigt, att dom är runtomkring å har sina grejer. 

Å sen, man vill ju passa in. Om man säger så. Så det kan väl va. En liten grej. Att bli platsad som 

plugghäst, lite så. Kan jag känna ibland.” 

 

Ungdomarna tycker att tekniken har både för- och nackdelar, och trots att de alla upplever att 

de kan bli stressade upplever de alla att det ändå mest innebär fördelar med tillgången till 

IKT.  Enligt Thulin (2004) ökar också andelen ungdomar som använder IKT varje år. Och 

mer än nittio procent av ungdomarna i grundskolan och gymnasieskolan har regelbundet 

tillgång till tekniken, det vill säga dator och stationär- och mobiltelefon. Alla av de 

intervjuade ungdomarna i denna uppsats tycker att de hinner med att svara på sms. och e-mail, 

och telefonsamtal i den utsträckning som de själva önskar.  De upplever även att omgivningen 

anser att de, informanterna sköter det i den grad som omgivningen vill. Johan säger dock: 
 

”Däremot, så blir ju annat lidande av det. Så egentligen så kan man ju säga att jag har ju inte tid 

med det, för jag måste ju göra annat (…) Jag har nog egentligen inte alltid tid för både skolarbete, 

en massa affärer, också alla e-mail och sms. och som hör till de å så vänner å…de går inte riktigt 

ihop, om man säger så.” 

 

Malin har förmågan att när hon blir för stressad, då gör hon ingenting, vilket gör att hon måste 

ge akt på vilka situationer som utlöser detta. För om hon stressar då går det bara 

långsammare, och det fungerar exempelvis inte om hon är på väg någonstans. 

 

3.4 Stressens verkningar 

 
”Jag måste hålla igång för att inte tappa greppet”. 

 

Dessa ord uttalades av Johan, när han fick frågan om han någonsin känt sig riktigt stressad 

över IKT-användningen. Det påvisar i stor utsträckning det som flera av de tillfrågade 
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ungdomarna i den här uppsatsen upplever. Så länge de håller igång, hinner de inte känna av 

några stressymtom. Per uttryckte en önskan om att dygnet borde vara längre, så att man inte 

skulle hinna bli stressad. Han känner sig också rastlös när han inte hinner med det som han 

förutsatt sig att göra, och att han då kan fastna i att tänka på allt som ska göras vilket ibland 

leder till att han har svårt att somna. Per menar att drömläget skulle vara om man kunde 

stoppa tiden, eller förlänga dygnet. Det finns förväntningarna omkring det man måste hinna 

med, och Per säger: 
 

”Skolarbetet kan stressa, det kan det göra. Man tänker på att man ska ha prov och så vidare. Och 

samtidigt ska man hålla kontakt via mail och så vidare. Det är så mycket man ska göra nu för 

tiden. (…) Jag tänker på allt jag ska göra, och så har jag svårt att somna, jag tänker på att det ska 

jag göra, å det ska jag göra, å det ska jag göra. Och sen lyckas jag somna till slut”.  

 

Per upplever även att man kan koppla en viss oroskänsla till de tillfällen när man känner sig 

stressad. Thomée & Eklöf m.fl. (2007) har visat på sambanden mellan frekvent IKT-

användning och sömnbesvär hos män. Johan säger sig också ha upplevt besvär när det gäller 

sömnrytmen. Däremot säger han sig inte veta att det faktiskt är stressrelaterat. Han har även 

varit snurrig i huvudet vid ett flertal tillfällen och han varit i kontakt med läkare beträffande 

besvären. Trots det säger sig Johan inte utesluta att det ändå kanske har att göra med hur hans 

tillvaro ser ut och han poängterar att: 
 

”(…) det kan ju mycket väl vara så att det är stressen som ställer till det både för sömnen och som 

inverkar på när det gäller (avser tillvaron i stort: min anmärkning)” 

 

Johan har också brukat se till att stänga av kommunikationsmedlen när han upplever att 

stressen blivit för påtaglig. Då har han i perioder valt att bojkotta datorn och när stressen 

riktigt infunnit sig, brukar han ha valt att sätta sig vid TVn eller lägga sig ner och läsa en bok 

eller för att koppla bort. Tjejerna uppvisar lite andra symtom, som ilska eller långsamhet, 

beträffande relationen till stress och en pressad livssituation. I Statens offentliga utredningar 

(2006) återfinns beskrivningen av så kallad vardaglig stress och effekten av denna visar sig i 

emotionella uttryck, som frustration eller oro. Men det kan även visa sig som rent kroppsliga 

symtom såsom exempelvis huvudvärk eller magvärk.  Erika uppger också att hon får ett flertal 

fysiska symtom när hon känner sig stressad: 
 

”Ja, jag blir väldigt orolig. Å jag kan må väldigt dåligt om jag är stressad, magvärk och så vidare. 

Ofta så får jag mycket huvudvärk. Jag har alltid varit en lite stressad person (…) Och jag har så lätt 
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att ta på mig en massa grejer också. Svårt att säga nej, så då blir det ännu mer. Men jag mår dåligt 

av det helt enkelt när jag är stressad.” 

 

Likaså uppger hon att i riktigt stressade situationer kan hon bli jättearg. Att uppvisa 

emotionella uttryck i olika varianter vid stress är också något som Miller (1982) menar är en 

naturlig reaktion. Hon beskriver ett flertal tecken på stress som exempelvis retlighet med 

aggressivt eller håglöst beteende, impulsivt beteende, skratt eller olika varianter av 

hyperaktivitet. Både fysiska bekymmer och psykiska reaktioner beskrivs även i Statens 

offentliga utredningar (2006) där tecken som bland annat oro, magvärk och sömnproblem 

benämns som vardagliga stressbegrepp. Både Erika och Malin har också likheter med Johan i 

sin hantering av stressen. Båda två brukar välja att dra sig undan och Erika säger även hon att 

hon då ofta väljer att läsa en bok som kontrast till alla intrycken. 

 

Det skiljer sig mellan åsikterna när de intervjuade ungdomar ska beskriva vad de anser vara 

den orsak som de själva kan koppla till den utlösande faktorn när de känt sig mest stressade. 

Erika upplever att hon blir mest stressad vid tillfällen när det är ljudligt och mycket folk 

omkring henne. Medan Malin berättar att hon upplever känslan av stress oftast i samband med 

när det blir för mycket skolarbete. Detsamma orsak tycker Per att han kan känna, och att han 

då upplever frustration när han inte riktigt hinner med sig. Johan upplever i stort att det här 

med kommunikationen, främst via mobil och sms. är en källa till upplevelse av stress. 

Strandell, A. m.fl. (2005) har beskrivit hur mängden av intryck påverkar individerna på olika 

sätt. Vissa kan uppleva det som en positiv stress, medan andra däremot reagerar med negativ 

stress om de känner sig vanmäktiga inför den stora mängd av stimulans och förväntningar 

som finns omkring dem. Omkring detta att vänner hela tiden påkallar Johans uppmärksamhet 

genom mobiltelefonen eller chattprogram på datorn berättar han: 
 

”Liksom, det är svårt att lugna ner sig när man hela tiden har olika förfrågningar i huvudet å sådär 

va.” 

 

3.5 Anpassningar och Coping

Ylva Ellneby (1999) har påvisat att individen i takt med mognad, själv kan lära sig märka när 

stress blir negativ. Så när de intervjuade ungdomarna berättar om situationer där de gjort 

förändringar för att minska på pressen, är det ett uttryck för att de nått en nivå i 

mognadsprocessen där de inte längre är lika beroende av de vuxna för att klara av att bryta ett 

mönster som i förlängningen skulle kunna bli skadligt för dem. De fyra intervjuade 
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ungdomarna i denna uppsats kan man säga har anpassat sig till tekniken. Dels har de vant sig 

vid ett nytt mönster när de anammat användandet som en vardaglig handling genom att 

dagligen nyttja sig av främst mobiltelefoner och datorer. Ungdomarna har även anpassat sig 

till de nya krav som användningen av tekniken innebär. De har gradvis fått ta del av IKT ända 

sedan de var små barn. Man kan märka detta på deras svar på frågan om de minns när de 

första gången kom i kontakt med tekniken. De flesta av dem minns på ett ungefär. Malin 

svarar som exempel: 
 

”Dator, var det väl, antar jag. (…)Men sen kanske när jag gick i sjuan börja jag väl med mobil” 

 

Likaså svävar Erika lite på svaret och hon tvekar en aning över hur gammal hon var, men 

säger sedan att hon nog troligen var i 10-års åldern när hon första gången fick en 

mobiltelefon. Båda killarna erinrar att de minns datorn som deras första kontakt med tekniken, 

men de svarar också på samma fråga att det antagligen måste ha varit den stationära telefonen 

som var deras absolut första bekantskap. Under senare år när dessa ungdomar väl kommit att 

använda tekniken i större omfattning, har de alla kommit i kontakt med känslan av att det 

ibland känns väldigt påträngande att ständigt ha denna kommunikationsteknik runtomkring 

sig. Per som själv för tillfället tappat bort sin mobil berättar att han faktiskt kan tycka att det 

kan kännas skönt att inte ha pressen på sig att alltid kunna nås. Johan säger sig varit på 

gränsen att bli datorberoende, då han ibland haft perioder när han suttit väldigt mycket vid 

datorn. Något som han säger sig slutligen själv brukat uppmärksamma och då kunnat bryta 

mönstret. Han berättar: 
 

”Då väljer jag hellre att ta en paus totalt, å kanske ägna mig åt nåt´ helt annat i kanske en månad, 

eller nåt´ sådant. Liksom ändra inriktning i hela tillvaron, eller vad man ska säga” 

 

Han har då valt att komma till bukt med sin stress genom att välja bort orsaken till den. Detta 

sätt för att bemästra stressens verkningar uppvisar även de andra ungdomarna, när de berättar 

att de ofta bryter av med att göra andra saker när det känns för övermäktigt med påfrestningar 

som de upplever stressande. Här kan man se att ungdomarna väljer i enlighet med Johansson-

Hidén m.fl. (2002) forskning att både skapa struktur omkring nyttjandet samt att de även 

sorterar bort delar av informationsflödet, när de helt enkelt avbryter användandet för att 

istället göra något annat. Alla informanterna uppger att de då väljer någon aktivitet som 

innebär att de kan koppla bort och som har en lugnande inverkan. Per tycker att promenader 
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är en bra aktivitet att företa sig, för då får han tillfälle att släppa tankarna på det som utlöst 

känslan av stress. Erika säger omkring sin stresshantering:  
 

”Oftast kan jag sätta mig och läsa en bok. Det hjälper för mig. Då blir jag inne i boken och då blir 

jag lugn. Annars bara prata med någon, då blir jag lugn. (…) Det kan också hjälpa. (…) Oftast, då 

drar jag mig undan, först å främst för min egen skull. För å slippa känna den känslan, då man är 

stressad.” 

 

Ett annat sätt att klara av teknikhanteringen för att undslippa känslan av stress skulle enligt 

Johan kunna vara att mer schemalägga sin tid beträffande exempelvis datoranvändningen. Här 

menar han att det även skulle vara till hjälp då hans kontakter genom detta skulle veta när han 

är tillgänglig, eller inte. Tillvaron för Johan skulle då kännas mindre pressad genom att folk 

omkring honom redan på förhand kunde veta när de kunde förvänta sig att bli kontaktade, 

vilket han beskriver såhär: 
 

”Å då å då kommer jag att svara på era mail å PM å allting, så tror jag att man skulle få en bra 

mycket lugnare tillvaro.”  
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4. DISKUSSION 

När jag tittade på metod för detta uppsatsskrivande så var valet inte självklart. Jag tvekade 

huruvida en kvalitativ eller kvantitativ metod mest skulle kunna fylla syftet med att visa på 

några ungdomars nyttjande av kommunikationsteknik och deras eventuellt självupplevda 

stress. Nu i slutskedet kan jag säga att jag tycker att valet, en kvalitativ metod, har fyllt syftet 

väl. Genom de halvstrukturerade intervjuerna, som stundtals förts som dialog har ungdomarna 

fått möjlighet att själva kunna visa på viktiga aspekter gällande IKT. Många av dessa 

infallsvinklar har väckt ytterligare frågeställningar, både under intervjutillfällena men även 

som uppslag inför eventuell kommande forskning i ämnet. Under uppsatsskrivandet har jag 

också stött på vissa problem som jag vill framhålla. Som exempel har den forskning som jag 

tagit del av gällande ungdomarnas nyttjande av IKT till viss del skrivits på engelska och 

därför blir tolkningen av dessa texter också i enlighet med mina kunskaper i engelska språket. 

Jag har också valt att ta med en referens, Miller (1982) när det gäller barn och ungdomars 

stress. Referensen kan tyckas vara gammal i sammanhanget. Det beror dock på att ämnet 

angående barn och ungdomars stress är föga outforskat, vilket även Ellneby (1999) beskriver 

då hon påpekar att det skrivits mindre om barn och stress än vad det till och med gjorts 

angående stress i förhållande till växter och djur. En synvinkel som jag saknat under 

skrivandets gång är som exempel att Statens institut för kommunikationsanalys, SIKA, inte 

har tagit med kön som variabel, utan endast ålder när det gäller telefonanvändandet. Däremot 

finns kön med beträffande användningen av datorer. Thulin (2004) uppger däremot i sin 

avhandling huruvida det ser ut i förhållandet mellan killar och tjejers användning av 

mobiltelefoner, vilket hon refererat till Statistiska centralbyrån. 

 

Det här uppsatsarbetet visar på resultat som i mycket förstärker den bild som redan blivit 

utrönt genom tidigare forskning inom ämnet. Det vill säga att nyttjande av Informations- och 

Kommunikationsteknologi påverkar individen. Både positivt, då möjligheten att meddela sig 

utvidgas i takt med att kommunikationsteknikerna utvecklas, men även negativt då tekniken i 

sig och även användandet av densamma kan upplevas stressande för vissa individer. Vad jag 

erfarit beträffande de ungdomar som jag intervjuat är att de rent allmänt är positivt inställda 

till de nya teknikformerna som exempelvis dator och mobiltelefoner. De har också uppgett att 

de tycker att det är praktiskt att använda tekniken för att kommunicera. Då studien är liten kan 

man inte uttala sig om hur användandet skiljer sig hos ungdomarna på den här orten i 

förhållande till ungdomarna i övriga landet. Men vad man kan säga är i alla fall att nyttjandet 

av tekniken bland dessa tillfrågade ungdomar inte till fullo stämmer överens med den tidigare 
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forskning jag tagit del av. Enligt bland annat Thulin (2004) så använder killar datorer mer än 

tjejer, och att en omvänd situation råder beträffande användandet av mobiltelefonen. När det 

gäller de ungdomar som intervjuats för detta uppsatsarbete, visar de på att de använder 

datorerna i ungefär samma omfattning. Det som skiljer sig en aning är att tjejerna oftare 

upplever att de använder datorn för sina skolarbeten och att killarna lika ofta använder det till 

nöjen. Beträffande mobiltelefonanvändningen så nyttjar dessa fyra ungdomar tekniken 

regelbundet och tvärtemot vad forskningen säger om kön och nyttjande, visar det sig här vara 

en kille som upplever att han använder mobiltelefonen i för stor utsträckning.  

 

Detta leder till det faktum att vartefter intervjun förlöpte uppgav ungdomarna att de kan 

uppleva nackdelar med Informations- och Kommunikationsteknologierna, som att det är 

frustrerande när tekniken inte fungerar som den ska. Likaså att det är besvärligt att alltid ha 

kommunikationsmedel i närheten inbegripet det faktum att man då alltid är anträffbar. Förenat 

med detta är problemet att man inte alltid vet hur kommunikationen mottas, då man inte ser 

motparten i dialogen. Eller som en av informanterna påpekade att också ett obesvarat samtal 

säger någonting. Denna aspekt på hur viktigt både de kommunicerade och inte minst, de icke-

kommunicerade uttrycken är, skulle i sig vara ett intressant fenomen att studera vidare. De 

beskrivna nackdelarna kan i enlighet med tidigare forskning visa på att ny teknologi kan 

upplevas stressande. Detta då man dels ska anpassa sig till nya sätt att använda tekniken vilket 

medför krav på individen (Brod, C. 1988) och därutöver ska nya regler och normer skapas för 

att kommunikationen ska vara begriplig och hanterbar (Johansson-Hidén, B., m.fl. 2002). 

Dessutom återfinner vi det faktum att maktlöshet inför det ständiga flödet av information och 

kommunikation kan medföra att eventuella stressreaktioner blir starkare (Strandell, A., m.fl. 

2005).  

 

De ovan beskrivna effekterna av IKT leder vidare till frågan om användandet av 

kommunikationsteknologin bland ungdomarna är självvald, och om det i sådana fall kan 

påverkas att minska?  Enligt de tillfrågade ungdomarna använder de gärna tekniken och väljer 

också detta när de har möjlighet, men skolan ställer också krav på att de ska använda IKT. I 

dag förväntas det att man som elev självständigt ska söka fakta, vilket medför att Internet blir 

ett enkelt forum att tillgå. Likaså finns kraven på ungdomarna att arbeten som lämnas in skall 

ha en viss standard, vilket skapas genom att de använder datortekniken. Självklart måste 

skolan arbeta med de mål och planer som finns uppställda, men man måste även vara 

medveten om att detta ställer krav på ungdomarna som kan medföra stress. Likaså ser vi att 
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användandet i stort ökar beträffande IKT, vilket medför att även ungdomarna använder det i 

allt större omfattning. Det ligger alltså förväntningar i att alla ska ha tillgång till, och 

sedermera använda tekniken. Så när det gäller ungdomars nyttjande av datorer och 

mobiltelefoner med mera, kan detta sägas vara både självvalt och inte. Det gäller därför att 

ungdomar får redskapen att själva kunna selektera när det är nödvändigt att använda tekniken 

och när de istället kan, eller bör låta bli. 

 

Uppsatsarbetet har väckt ytterligare frågor och aspekter beträffande IKT och dess påverkan av 

individen. För att exemplifiera detta vill jag hänvisa till Ylva Ellneby (1999) som påtalar att 

barn och ungdomars olikheter beträffande mognad, påverkar huruvida de klarar situationer 

som kan upplevas som stressande. I sken av detta kan man ställa en provokativ fråga om det 

skulle vara befogat med en rekommenderad undre åldersgräns för introduktion av IKT hos 

barn? En annan fråga som uppkommit under uppsatsarbetets gång, är huruvida man skulle 

kunna göra en undersökning gällande klasstillhörighet och användning av IKT? Enligt SIKA 

(2004) kan man se att individer med lägre utbildning i mindre omfattning nyttjar både 

Informations- och Kommunikationsteknik och även Internet, än vad personer med högre 

utbildning gör. Slutligen vill jag visa på något som för mig tycks vara en viktig del när det 

gäller fenomenet, eller problemet att komma ifrån stressen för dessa ungdomar. En av 

ungdomarna sa några ord omkring vikten av att planera för att bättre kunna hantera tillvaron:  
 

”Men det är ju liksom ett miljonprojekt bara att sätta sig ner och anordna det där också, så…. ” 

 

Att verkligen få tiden att räcka till för att planera för att få tid… Kan inte det ses som ett 

riktigt ”Moment 22”10? För att eliminera en framtida generation som inte kommer ut på 

arbetsmarknaden, på grund av att de redan blivit utbrända under skoltiden, bör vi som 

socialarbetare därför söka kunskap om, och definiera nya tiders stressorer. 

 

                                                 
10 Åsyftar ett cirkelresonemang, som innebär att något är omöjligt att utföra. 
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INTERVJUGUIDE:  ” Det är så mycket man ska göra nu för tiden” 
 - En studie om kommunikationsteknologins betydelse för några 

gymnasieungdomars upplevelse av stress 
Användandet  
- Hur gammal var du när du först kom i kontakt med IKT (Informations- och     
kommunikationsteknik)?  

- Vilken form av IKT var det? (telefon, mobiltelefon, dator) 
- Minns du vem/vilka som introducerade dig till tekniken? 
- Minns du hur du upplevde detta? 
 

- Vid vilken ålder fick du själv mobiltelefon? 
- Dator? 
- Vilka sorters IKT har du regelbundet tillgång till? Hemma/skolan etc.? 
 

- Använder man sig ofta av tekniken under skoltid? 
- Nyttjar du tekniken själv under skoltid, utanför ämnena? 
 

- I vilken omfattning skulle du säga att du använder tekniken?  
- Stationär telefon, timmar/dag? 
- Mobiltelefon, per dag? 
- Dator (e-mail, Internet, surfning), per dag? 
- Om du skulle göra en uppskattning, hur ofta sänder du e-mail? Får e-mail? 
- ”  ”, hur ofta pratar du på den stationära telefonen? Ringer du oftast, eller är det 
andra som ringer dig? 
- ”  ”, hur ofta pratar du i mobiltelefonen? Ringer du oftast, eller är det andra 
som ringer dig? 
- ”  ”, hur ofta sänder/får du sms. med mobiltelefonen? Sänder du eller får du 
flest sms.? 

 
- När på dygnet använder du vilka tekniker?  

 
- Har du någon känsla av vilken teknik du använder mest?  
 - Varför är det så tror du? 
 
- Skulle du säga att du använder IKT mer på fritiden eller i skolan? 
 - Hur nyttjar du då tekniken och till vad (nöjen/skolarbete etc.)? 
 - Känner du att det har några fördelar/nackdelar? 

 
- Hur upplever du att attityderna från dina föräldrar är beträffande ditt användande av  IKT? 
 - Har du någonsin fått restriktioner/begränsningar?  
 
- Tycker du att din attityd gentemot IKT förändrats fram till nu, om du tittar tillbaka på när du 
först kom i kontakt med tekniken? I sådan fall hur? 

 



Upplevelser av stress 
- Om du tänker på i vilken omfattning du använder dig av IKT, finns det då något som du 
spontant tycker att du känner dig stressad över? 
 - Stress för dig, vad innebär det? Utveckla… 
 
- Tycker du att du hinner med att svara på e-post och sms. och telefonsamtal i den omfattning 
som du själv önskar? 
 - Och omgivningen, tycker de att du svarar i den omfattning de vill? 
 - Några önskemål på hur du skulle vilja att det såg ut? 
 
- Har du någon gång känt dig riktigt stressad? Hur visade sig detta? 

- Är du medveten om vad som utlöste detta? 
 
- Skulle du vilja göra någon förändring i ditt användande av IKT? 
 - I sådana fall, hur och varför? 
 
- Upplever du att man kan bli stressad över IKT? 

- Tror du att upplevelser av stress varierar beroende på vilken teknik man 
använder? 

 - Vad stressar mest, och minst? 
 
- Känner du att att det skiljer sig mellan olika tidpunkter (dygnet, året) om man blir stressad 
eller inte?  
  
- Tror du att killar och tjejer använder tekniken olika? 
  
- Tror du att upplevelsen av IKT-stress, eller inte, varierar beroende på om man är tjej/kille? 
 - I sådana fall, hur tror du att stressen kan yttra sig hos killar/tjejer? 
 
- Har du någon tanke omkring vad som kan skydda mot stress? 
 
- Vad gör du själv för att motverka och inte bli stressad? 
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