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Abstrakt 

E-post har blivit en vanlig teknik för kommunikation och information inom arbetslivet såväl 
som privatlivet. Den här uppsatsen handlar om e
påverkar individer inom arbetslivet. Uppsatsen syftar också till att unde
utlösa e-poststress och vad som kan göras för att förebygga det. För att kunna undersöka detta 
har en enkätundersökning gjorts inom olika organisationer. Resultatet från enkäten har sedan 
analyserats och jämförts med tidigare forsk

Uppsatsens resultat visar att
är en bidragande faktor till stress.
inte har tillräckligt med tid spenderar 
tillräckligt med tid spenderar 
som kan utlösa e-poststress samt hur det kan förebyggas utifrån vår undersökning. I slutet av 
uppsatsen dras slutsatser utifrån vårt resultat och vår analys samt en diskussion över hur studien 
har gått.  
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Abstract 

E-mail has become a useful and almost indispensible communication tool for people at 
workplaces and in their private life
individuals work. It also refers to examine what kind of factors that can contribute to e
stress and how you can help prevent it. We have made 
investigate this in different organizations
compared it to previous studies and theories. 

We show in this thesis result that
factor for stress. We present in this chapter a table where you can see that the ones who does not 
have enough time for email spend 
have enough time only spend 
and how it can be avoided with data from our survey. 
conclusion from our result and analysis as well as a 
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post har blivit en vanlig teknik för kommunikation och information inom arbetslivet såväl 
som privatlivet. Den här uppsatsen handlar om e-post och syftar till att undersöka hur det 
påverkar individer inom arbetslivet. Uppsatsen syftar också till att undersöka vad det är som kan 

poststress och vad som kan göras för att förebygga det. För att kunna undersöka detta 
har en enkätundersökning gjorts inom olika organisationer. Resultatet från enkäten har sedan 
analyserats och jämförts med tidigare forskning och teorier.  

Uppsatsens resultat visar att 21,1 % av respondenterna i vår undersökning känner att e
är en bidragande faktor till stress. I analysdelen har vi tagit fram en tabell som visar att de som 
inte har tillräckligt med tid spenderar 2 timmar och 11 minuter per dag medan de som har 
tillräckligt med tid spenderar 1 timme och 47 minuter. Analysdelen presenterar också vad det är 

poststress samt hur det kan förebyggas utifrån vår undersökning. I slutet av 
ser utifrån vårt resultat och vår analys samt en diskussion över hur studien 

, informationsöverflöde 

mail has become a useful and almost indispensible communication tool for people at 
heir private life. This thesis intends to examine how e-mail affects 

individuals work. It also refers to examine what kind of factors that can contribute to e
stress and how you can help prevent it. We have made a questionnaire study to help us 

organizations. We have then analyzed the data from the
compared it to previous studies and theories.  

We show in this thesis result that 21.1 % of the respondents find e-mail to be a contributing 
We present in this chapter a table where you can see that the ones who does not 

have enough time for email spend 2 hours and 11 minutes with email while the ones who do 
have enough time only spend 1 hour and 47 minutes. We also present what the 
and how it can be avoided with data from our survey. In the end of the thesis we draw a 
conclusion from our result and analysis as well as a discussion of how the study went

, information overload 

i arbetet och hur den kan hanteras 
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post och syftar till att undersöka hur det 
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Analysdelen presenterar också vad det är 
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ser utifrån vårt resultat och vår analys samt en diskussion över hur studien 

mail has become a useful and almost indispensible communication tool for people at 
mail affects 

individuals work. It also refers to examine what kind of factors that can contribute to e-mail 
to help us 

the data from the survey and 

mail to be a contributing 
We present in this chapter a table where you can see that the ones who does not 

hours and 11 minutes with email while the ones who do 
We also present what the cause might be 
In the end of the thesis we draw a 

of how the study went. 
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1 Inledning 

I detta kapitel ger vi en bakgrund till uppsatsens ämnesområde. Kapitlet börjar med en 

redogörelse för problembakgrunden, frågeställning och syfte. Vidare beskrivs vilka 

avgränsningar som har gjorts samt hur uppsatsen är disponerad. 

E-post har blivit en vanlig teknik för kommunikation och information inom arbetslivet 
såväl som privatlivet. Med hjälp av e-post är det möjligt att göra stora tidsbesparningar, 
information som tidigare tog timmar och ibland dagar att få ut till adressater är nu 
möjliga att göra med ett enda knapptryck och det sker dessutom direkt. Tillgängligheten 
ökar för varje dag, tidigare var e-post begränsat till datorn. Men nu finns det 
mobiltelefoner som på ett användarvänligt sätt tillåter människor att läsa och svara på e-
post. Det är därför möjligt att vara tillgänglig överallt eftersom den stationära datorn 
inte längre krävs för e-posthantering.  

 Lyman och Varian (2003) skriver att enligt International Data Corporation (IDC) 
skickas det 31 miljarder e-postmeddelande varje dag år 2002. Enligt en rapport från The 
Radicati Group (2009) kommer antalet skickade e-post under 2009 att uppgå till 247 
miljarder per dag. Enligt samma rapport från The Radicati Group (2009) kommer 
antalet e-postmeddelande att öka drastiskt i framtiden och redan 2013 beräknas 
mängden e-postmeddelande fördubblas jämfört med idag. 

Den explosionsartade ökning som skett inom e-post och ökad tillgänglighet skapar 
nya problem som tidigare inte existerat. Med ökad tillgänglighet blir det svårare att 
koppla bort från jobbet. Tidigare har arbetet slutat när man gått hem, men med smarta 
telefoner med samma funktionalitet som en dator, blir det möjligt att läsa och skicka 
jobbrelaterad e-post även efter att jobbet är slut. Eftersom e-post skickas direkt 
förväntar sig många ett snabbt svar vilket gör att många känner sig tvingade att genast 
svara Sjöqvist (2008). Vilket gör att individer även besvarar e-post efter arbetstid, vilket 
leder till att gränsen mellan ledighet och arbete tunnas ut (Sköld 2009). 

Stress är inte ovanligt inom arbetslivet, vi bombarderas dagligen med nyhetsrubriker 
som beskriver stress och utbrändhet på arbetsplatser. På många arbetsplatser är e-post 
ett viktigt verktyg för att bedriva det dagliga arbetet, kundkontakter och support är 
exempel på ärenden som kan hanteras via e-post. Eftersom e-post är en stor del av vissa 
individers arbetsdag, kan det även leda till stress. 

 Sjöqvist (2008) menar att den normala användningen av e-post på individ och 
organisationsnivå kan delas in i tre olika kategorier. En av de tre kategorierna som hon 
presenterar går under benämningen ”skadlig”, i den här kategorin menar hon att e-post 
påverkar arbetsmiljön eller effektiviteten negativt. Sjöqvist (2008) har I sina 
undersökningar kommit fram till att ett problem är att individer inte har tillräckligt med 
kunskap och utbildning inom e-post. Sjöqvists undersökningar visar att genom 
utbildning inom ämnet e-post har respondenter ökat effektiviteten när det gäller e-
posthantering samt att den negativa effekten på arbetsmiljön har minskat. Dawleys och 
Williams (2003) undersökning visar också att e-post kan påverka negativt, de hävdar att 
respondenterna tycker att de ofta känner sig överväldigade över antalet e-post de får 
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varje dag. Precis som Sjöqvists undersökningar visar Dawley och William (2003) att 
erfarenhet och utbildning inom e-post hjälper användare att hantera det bättre.  I en 
kvantitativ studie utförd av Gefen och Straub (1997) framkom det att viss skillnad 
existerar mellan kvinnor och män när det gäller uppfattning av e-post. Men när det 
gäller användning går det inte att notera någon skillnad. I en undersökning gjord Moyer, 
et al. (2002) presenterades likvärdiga resultat, det går inte att se någon skillnad gällande 
användning. Dock var även ålder en variabel i denna undersökning och medelåldern för 
respondenterna var 49 år, för e-postanvändarna 42 år och för de respondenter som inte 
använder e-post, 59 år. Det framgick även att utbildningsnivån för e-postanvändarna var 
betydligt högre jämför med de respondenter som inte använder e-post. En majoritet av 
e-postanvändarna kontrollerade dagligen sin e-post, både på jobbet och hemma. Vilket 
visar att datorvana och erfarenhet har effekt vid användning och val av medium. 

E-post är inte den största källan till stress, men det kan vara en av många orsaker till 
att en individ blir stressad inom arbetslivet. Brist på kunskap och utbildning kring e-
postanvändning är ett stort problem och bör förbättras för individer som känner att e-
post påverkar dem negativt eller rent av gör att de känner sig stressade, det är även 
viktigt att skapa en gräns mellan arbete och fritid för att få möjlighet att koppla av.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka uppfattningar bland e-postanvändare inom 
organisationer angående e-post och e-poststress. Syftet är också att se om det finns sätt 
eller metoder för att förebygga e-postens negativa påverkan på individer samt att utreda 
eventuella skillnader mellan ålder och kön. 
 
Frågeställningar: 

Vilka negativa effekter kan e-post ha på individer inom organisationer i Växjö 

kommun? 

 – Finns det skillnader beroende på ålder och kön? 

 

Vad kan utlösa e-poststress för individer inom organisationer i Växjö kommun? 

  – Finns det skillnader beroende på ålder och kön? 

 

Vilka metoder finns det för att förebygga e-poststress och negativa effekter från e-post? 

  

Vi vill med vår frågeställning undersöka och bekräfta tidigare teorier genom att kunna 

identifiera en koppling mellan e-post och stress. Tidigare studier har undersökt 

förhållandet mellan dessa faktorer och hur mycket e-poststress en respondent upplever. 

Trots det här anser vi att det finns utrymme för ytterligare en studie som delvis 

behandlar förhållandet mellan dessa faktorer och e-poststress, dels för att ingen av de 

tidigare studierna har genomförts inom Växjö kommun. 
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1.3 Avgränsningar 

Studien som ligger bakom uppsatsen är avgränsad till att inkludera respondenter som 

använder e-post i sitt arbete och verkar inom organisationer i Växjö.  

1.4 Disposition 

Kapitel 1 - Inledning 

Det första och inledande kapitlet beskriver inledningen och bakgrunden till ämnet e-

poststress, formulering av problemformulering, syfte och frågeställningar samt 

avgränsningar för studien 

 

Kapitel 2 - Teori 

Kapitel två tar upp teorier och tidigare forskning inom informationsstress och e-

poststress. Detta kapitel tar också upp teorier inom ämnet stress, hur stress mäts, stress 

inom arbetet, samt lite kortfattat om hur man kan hantera stress. 

 

Kapitel 3 - Metod 

I metoden beskrivs vad för sorts undersökning som användes under uppsatsen och 

varför valet blev kvantitativundersökning. Kapitel 3 tar även upp vilken sorts population 

som användes i framtagandet av uppsatsen samt hur mätinstrumentet togs fram. 

Kapitel 4 - Resultat 

Här presenteras våra resultat som enkätstudien gav utifrån vårt syfte och frågeställning. 

 

Kapitel 5 - Analys 

I femte kapitlet analyserar vi datan som undersökningen gett oss med hjälp av 

frågeställningen, teori och tidigare forskning. 

 

Kapitel 6 - Diskussion och Slutsats 

Här diskuteras genomförandet av studien, analysen och vad som kan förbättras samt 

diskussion om framtida forskning. 
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2 Teori 

Det här kapitlet behandlar olika teorier och tidigare forskning som är relevanta för 

uppsatsen. Kapitlet börjar med en introduktion till ämnet e-post och vad e-post är. Vi 

går vidare genom att ta upp teorier om e-post verkligen är rätt medium för att framföra 

viss information. Vi fortsätter kapitlet genom att förklara vad stress är, hur stress kan 

mätas, stress i arbetet och förmågan att hantera stress. Kapitlet fortsätter in på ämnet 

informationsstress, e-poststress och förebyggande åtgärder när det gäller e-poststress.  

2.1 E-post 

Kommunikation definierar Johansson-Hidén, et al. (2002) som en process där två eller 

flera människor förmedlar budskap till varandra och försöker gemensamt göra 

verkligheten upplevd och förstådd. Genom kommunikation visar människor hur de 

uppfattar situationer, sig själva och varandra. Den främsta och grundläggande 

kommunikationen är verbalt, paralingvistisk (röstkvalitet) och ickeverbal 

kommunikation enligt Johansson-Hidén, et al. (2002). Kommunikation kan också 

överföras via bild, text, ljud och andra signalsystem. 

Elektronisk post är ett sätt att kommunicera genom överförande av meddelande (som 

innehåller text) på ett elektroniskt vis, i den här uppsatsen kommer vi att använda ”e-

post” när vi talar om mediet och ”e-postmeddelande” när vi talar om det meddelande 

som skickas. 

E-post är ett verktyg för kommunikation som har funnits sedan början av 1970-talet, 

och har idag vuxit fram till att bli ett viktigt verktyg inom organisationer. E-post är 

asynkront, på det viset att kommunikationen som sker inte kräver att både mottagaren 

och sändaren är närvarande samtidigt. E-postmeddelanden som skickas har nästan 

omedelbara överföring, meddelandet innehåller inte bara ett textmeddelande utan oftast 

också en titel, avsändare och den tidpunkten då e-postmeddelandet skickades. E-

postmeddelande behöver inte bara vara mellan två individer utan kan skickas till en eller 

flera samtidigt. Att lagra ett e-postmeddelande går också, för användning vid senare 

tillfällen, man kan dessutom manipulera texten i ett tidigare skrivet e-postmeddelande 

(Garton & Wellman, 1995). Bälter (1998) har kommit fram till att e-post är den mest 

använda datortekniken i organisationer, samtidigt fann han att e-post har brister, som 

informationsöverflöde och att e-post inte alltid klarar att tillfredställa behoven bland 

användare. Bälter (1998) skriver också att ett e-postmeddelande inte ska ses som ett 

förslutet meddelande, ett meddelande som skickas till en användare kan även skickas 

vidare av den här användaren till andra användare.  

The Radicati Group (2009) uppskattar i sin rapport att under 2009 kommer antalet 

skickade e-postmeddelande att uppgå till 247 miljarder. The Radicati Group (2009) 

uppskattar också att e-postanvändare faller in i åldersgruppen 20 till 40 år. Den näst 
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2.2  Val av kommunikationssätt & Information Richness Theory

Enligt Palme (1989) ägnar individer idag en stor del av sin tid åt att kommunicera med 

andra individer genom olika tekniska hjälpmedel. Palme (1989) har tagit fram ett

diagram som jämför kommunikationsmediers snabbhet och antalet personer som kan 
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Figur 2.1 - Snabbheten hos kommunikationsmedier och antalet personer som kan 
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största är den yngre gruppen som är mellan 15 till 20 år gamla som i sin tur följs av den 

äldre generationen (40 till 60 år). I en undersökning av Moyer, et al. (2002) jämförs 

postanvändning, undersökningen är genomförd med 476 respondenter, 

snittåldern för dessa är 50 år. Resultatet visar att för e-postanvändare hamnar 

genomsnittet på 42 år, medan snittåldern för de som inte är e-postanvändare hamnar på 

Gefen och Straub (1997) har i en studie undersökt eventuella skillnader mellan män 

postanvändning. Resultatet de presenterar visar att det inte finns 

någon skillnad i användning. Dock kom de fram till att det finns en viss skillnad på hur 

män och kvinnor betraktar e-post. Enligt studien ser kvinnor e-post som ett mer socialt 

medium än vad män gör. Att det inte finns någon skillnad i e-postanvändning bekräftas 

en studie som Moyer, et al. (2002) har gjort. 

2.2  Val av kommunikationssätt & Information Richness Theory

Enligt Palme (1989) ägnar individer idag en stor del av sin tid åt att kommunicera med 

andra individer genom olika tekniska hjälpmedel. Palme (1989) har tagit fram ett

diagram som jämför kommunikationsmediers snabbhet och antalet personer som kan 

nås med hjälp av dem, diagrammet ser ut som följande: 

Snabbheten hos kommunikationsmedier och antalet personer som kan 
nås (Palme, 1989, s.7) 

sin tur följs av den 

et al. (2002) jämförs 

postanvändning, undersökningen är genomförd med 476 respondenter, 

postanvändare hamnar 

postanvändare hamnar på 

Gefen och Straub (1997) har i en studie undersökt eventuella skillnader mellan män 

visar att det inte finns 

kom de fram till att det finns en viss skillnad på hur 

post som ett mer socialt 

postanvändning bekräftas 

2.2  Val av kommunikationssätt & Information Richness Theory 

Enligt Palme (1989) ägnar individer idag en stor del av sin tid åt att kommunicera med 

andra individer genom olika tekniska hjälpmedel. Palme (1989) har tagit fram ett 

diagram som jämför kommunikationsmediers snabbhet och antalet personer som kan 

Snabbheten hos kommunikationsmedier och antalet personer som kan 



 
 

 

 

Palme menar att det intressanta med diagrammet är det stora tomrummet som är från 

vänster och in mot mitten. Enligt Palme har det tidigare inte funnits något bra medium 

för kommunikation i gruppstorlekar 8

timmar, men att den typen av kommunikation är möjlig med hjälp av e

E-post är ett verktyg som används av många individer som vi tidigare skrivit, men 

vad är det som avgör om e-

Informationen individen vill ge ut bör styra hur man ska framföra den. E

inte alltid vara det rätta verktyget, trots att en individ anser det. Information

theory bygger på hur man förmedlar eller framför information. Det handlar också om 

vad för medier man ska använda för att förmedla sin information. Vi har valt att kalla 

det för information richness eftersom vi ansåg att det inte finns någon svensk 

översättning som bättre stämmer in. Daft och Lengel (1984) 

nivåer på hur rikhaltig informationen är, där de skriver att ansikte mot ansikte är högst 
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2.3 Stress 

Ordet stress har blivit lite av ett modeord, nästan alla har en uppfattning om vad detta 

begrepp är. Ordet stress kommer från det engelska språket och betyder; belastning, 

påfrestning, tryck, men också betoning. Det var den ungerska forskaren Hans Selye som 

etablerade detta ord. Selye publicerade 1936 artikeln ”A syndrom produced by diverse 

nocuous”, denna artikel låg till grund för det som i senare skrifter kom att kallas för 

stress.  Selye fortsatte att utveckla sina teorier genom åren. Han gjorde en skildring på 

två typer av stress, eustress (god stress, positiv stress) samt distress (ond stress, negativ 

stress). Eustress kopplade Selye till positiva händelser som till exempel överraskningar, 

man medverkar i en hälsosam anpassningsprocess medan distress ger en ohälsosam 

anpassning. Med distress menade Selye att det är den anpassningsprocess som senare 

leder till sjukdomar. De system som reagerade i kroppen under distress är hjärta, kärl, 

leder och ämnesomsättning enligt Selye (Währborg, 2002). 

Stress har sannolikt funnits sedan människan började gå på vår jord. Währborg 

(2002) menar att skillnaden mellan nu och då är utbredningen och allvarligheten ökat. 

Då människan under mycket lång tid levde i ett samhälle som präglades av naturbruk 

var den sociala stressen mindre. Allting var mer hanterbart på grund av att 

informationsflödet inte var speciellt stort samt att den sociala aspekten inte var speciellt 

komplicerad. När det industriella samhället började ta över började 

informationssamhället växa fram. Social, psykisk och biologisk stress började bli allt 

vanligare enligt författaren. Han påpekar den oroväckande utvecklingen, han menar att 

den tekniska utveckling syftar till att lösa problem som man inte hade innan.  

Förståelsen för stress är enligt Währborg (2002) inte speciellt stor i de flesta 

arbetsorganisationer och utbildningsinstitutioner. Det finns fem typer av stress enligt 

Pratt och Barling (1988): 

 

• Akut stress: En förändring som lätt går att utpeka under en tidsintervall. Den 

är kortvarig, inte upprepande och har hög intensitet. Exempel på det här kan 

vara att förlora sitt arbete. 

• Kronisk stress: Varar längre och sker oftare. Har inte någon specifik 

tidsgräns. Eftersom det inte är någon specifik tidsgräns kan det vara svårt att 

avgöra när den startade. Exempel på det här kan vara jobbosäkerhet, 

rollkonflikter och oväsen. 

• Dagliga bekymmer: Definieras som irriterande, frustrerande, oroande krav 

som karaktäriserar vardagliga händelser med omgivningen. Exempel på det 

här kan vara trafikstockning och jobbiga klienter. 

• Mindre livshändelser: Har en specifik tid, kortvarig, inte upprepande.  
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• Katastrofer: Har en specifik tid, sker inte speciellt ofta och har hög 

intensitet. 

 

Stressen har ökat samtidigt som vår förmåga att klara stress har minskat. Brist på socialt 

stöd, fysiska aktiviteter och tillfällen för att vila kan åtgärdas genom ganska enkel 

behandling enligt Währborg (2002). Han skriver också att forskningen och utbildningen 

måste förstärkas, vi måste jobba på att hinna ifatt den nya ohälsan. 

Enligt Levi (2000) finns det ett grundläggande problem inom stress och problemet är 

hur man ska mäta stress. Ett sätt är att mäta stressorerna (orsaker till stress), 

påfrestningar, istället för att mäta stressen, reaktionen. En möjlighet kan vara att man 

studerar olika gruppers beteende och upplevelser när de utsätts för påfrestningar, till 

exempel genom observationer, intervjuer, frågeformulär och olika psykologiska enkäter. 

Men enligt författaren är man av naturliga skäl beroende av den undersöktes vilja och 

förmåga att vara ärlig i sina svar om hur man känner sig och vad man har varit utsatt 

för. En mätning med hjälp av den här metoden kan ge felkällor skriver Levi (2000). En 

annan metod kan vara att mäta puls, blodtyck, muskelspänning och andningsrörelser.  

De här är de vanligaste, men det finns även andra till exempel hjärtats samt hjärnans 

elektriska aktiviteter, de ger vanligen ett högre bevisvärde än vad enkätsvaren enbart 

gör enligt Levi (2000). 

2.3.1 Stress i arbetet 

Enligt arbetsmiljöverkets rapport ”Arbetsmiljö 2007” känner 43 % av alla kvinnor som 

arbetar tycker att arbetet är fysiskt påfrestande medan 34 % av männen känner att jobbet 

är fysiskt påfrestande. Enligt rapporten uppger varannan kvinna (57 %) och man (53 %) 

att de har för mycket att göra på jobbet. Palmer, et al. (2004) har skrivit en artikel om 

organisationsstress som tar upp relationer mellan arbetsrelaterade stressproblem, 

individuell och organisationsstress. I artikeln skriver de att i Storbritannien förlorade de 

13,4 miljoner dagar på grund av stress 2004 vilket självklart skapar förluster inom en 

organisation. Palmer, et al. (2004)  skriver om en enkel modell för att förklara 

relationerna mellan stressrelaterade problem, individer och organisationer. Modellen tar 

upp sex stora problem som kan skapa stress för anställda, de sex stora problemen 

presenteras lägst till vänster i Figur 2.3 
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Figur 2.3 - A Model of Work (utifrån Palmer, et al., 2004, s.3) 

De sex potentiella stressproblemen enligt Palmer, et al. (2004) : 

• Krav: Inkluderar problem som arbetsbörda, arbetsmiljö, skiftarbete, 

orealistiska deadlines. 

• Kontroll: Inkluderar problem som att den anställda inte får påverka sitt 

arbete, för mycket övervakning från chefer, för lite frihet i arbetet. 

• Support: Inkluderar uppmuntran, resurser, utbildningar från organisationen. 

• Relationer: Relationer mellan individer så som, mobbning och trakasserier. 

• Roll: Inkluderar problem som att de anställda inte förstår sin arbetsroll i 

organisationen. 

• Förändringar: Relaterar till problem på det viset att organisationen inte 

underrättar sina anställda när ändringar inom organisationen görs, som kan 

påverka de anställda.  

Palmer, et al. (2004) menar med de här sex stressproblemen att de kan påverka anställda 

och som i sin tur gör att de anställda blir stressade, vilket figur 2.3 visar genom att man 

läser den från vänster till höger. 

Vilken anställd som helst kan lida av stress av olika anledningar, även om vissa har 

större riska att göra det än andra. Det är upp till organisationer att vara medvetna om 

problemen som är involverade i arbetsstress, hantering av stress och förebyggande 

åtgärder. 
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2.3.2 Förmågan att hantera stress – coping 

Frankenhauser, et al. (1983) menar att coping innebär att klara av något på ett 

konstruktivt sätt. Coping innebär även att hantera ett problem eller en svårighet vare sig 

det sker konstruktivt eller passivt. Coping-begreppet spelar en stor och viktig roll i 

stressforskning där man skiljer på problemfokusering och emotionsfokuserad coping 

(att hantera de känslor som en situation ger upphov till). Frankenhauser, et al. (1983)  

skriver också att det finns två olika coping-strategier. Den första är att angripa roten till 

problemet, det som orsakar stressen. Det andra är att man ska angripa stressens 

konsekvenser och på det viset mildra verkningarna som stressen ger. Ett sätt att angripa 

stressituationen kan vara att förbereda sig genom att träna upp sin skicklighet eller 

försöka minska de kraven som ställs på sig själv. 

2.4 Informationsstress 

Johansson-Hidén, et al. (2002) studie om IKT (Informations- och 

kommunikationsteknologi)-stress visar det sig att deltagarna i undersökningen kände sig 

väldigt stressade över mängden information som resulterade i att det var svårt att ta till 

sig all information. Vissa av de som var med i undersökningen hade svårt att sova 

eftersom de var stressade av all information de tagit till sig. 

Informations- och kommunikationsteknologi (IKT) representerar en teknik som 

används i stort sett överallt i samhället, exempel på Informations- och 

kommunikationsteknologi kan vara telefon, e-post, fax. Inom IKT-världen kan 

människor kommunicera betydligt lättare, och förändrar arbetsätt och metoder inom till 

exempel företag, myndigheter och andra organisationer enligt Johansson-Hidén, et al. 

(2002). Sjöqvist och Pettersson (1998) skriver i sin undersökning att problemet bakom 

informationsstress är främst inte av teknisk karaktär utan handlar mer om hur individer 

hanterar information. 

 

2.5 E-post- och Informationsöverflöde 

E-post är ett verktyg för att ta emot och hantera information från och till olika individer, 

det finns ett begrepp som har vuxit fram de senaste åren och det är information 

overload. Information overload översatt till svenska blir informationsöverflöde som 

kommer att användas i den här uppsatsen. 

Bawden, et al. (1999) skriver att det inte finns någon generellt accepterad definition 

av informationsöverflöde. De menar att informationsöverflöde representerar ett tillstånd 

hos en individ, när ens dagliga arbete blir svårt att utföra pågrund av ett för stort flöde 

av information vilket leder till att individen tappar kontroll över sin arbetssituation och 

upplever obehag. Losee (1989) beskriver informationsöverflöde med en liknande 
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definition, han menar att det uppstår när en individ tar till sig så mycket information att 

det i slutändan blir omöjligt att assimilera informationen i samma takt som man tar till 

sig den.  

Bawden, et al. (1999) hävdar att i början av 1990-talet började 

informationsöverflödet att refereras till att vara ett stort problem, speciellt eftersom ny 

teknologi som internet och e-post började växa fram. De skriver också att 

informationsöverflöde som vilken annat ämne inom informationshantering är ”hyped-

up”, det finns undersökningar som bevisar att informationsöverflöde existerar och att 

det är ett stort problem för individer och organisationer. Eppler och Mengis (2003) har i 

en artikel identifierat tre olika situationer där informationsöverflöde är utbrett, (1) 

mottagande av information, (2) vid beslutsamhet och (3) kommunikations processer. De 

skriver också att individer som tar till sig information upp till en viss punkt på ett sådant 

vis att den hjälper individen vid en prestation, men efter att den här punkten är nåd 

kommer prestationer att försämras eftersom för mycket information kommer att förvirra 

individen. En u-kurva (se figur 2.4) som från början skapades av Schroder, Driver and 

Streufert (Eppler & Mengis 2003:9) visar att efter individen når en maxpunkt för hur 

mycket information man klarar av att hantera, efter det uppnår individen 

informationsöverflöde och klarar inte av att hantera den nya informationen som används 

i sitt beslutstagande, som figur 2.4 visar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.4 - Informationsöverflöde som den inverterade u-kurvan (Schroder et 

al., 1967 i Eppler och Mengis 2003, s.9) 

Dawley och William (2003) har gjort en undersökning om e-post och 

informationsöverflöde som visar att respondenterna ser e-post som ett användbart 

verktyg och ett hjälpmedel i arbetet, men de tyckte att e-post kan orsaka 

informationsöverflöde. De skriver också att respondenter med mer erfarenhet av e-post 

kände mindre informationsöverflöde än de utan erfarenhet och att utbildning kan ha 

effekter på hur man använder e-post. Dawley och William sammanfattar sina 
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respondenters svar i ett antal punkter som visar att det finns både positiva och negativa 

aspekter när det gäller användningen av e-post: 

1. Jag känner mig ofta överväldigad över antalet e-post jag får varje dag  

2. E-post kan minska antalet möten och telefonkonversationer  

3. Jag känner mig säker på att jag kan kommunicera effektivt via e-post  

4. E-post är ett bra verktyg för tidsplanering  

5. E-post gör mig mer effektiv  

6. Jag känner ofta att jag får för många e-postmeddelande   

7. Andra anställda behöver mer träning/utbildning om hur man använder e-post  

8. Den här organisationen borde använda e-post oftare.  

9. Jag behöver mer träning/utbildning om hur man använder e-post 

Det finns studier och teorier som bevisar att informationsöverflöde existerar och att e-

post kan vara en källa till att en individ upplever informationsöverflöde. Berghel (1997) 

menar i sin artikel Cyberspace 2000: Dealing with Information Overload att 

anledningen till informationsöverflöde på internet och tekniker som involverar internet 

(exempelvis e-post) har orsakats av att internet försöker fylla två roller, på det viset att 

det är ett privat och publikt kommunikationsmedium. Berghel (1997) menar att 

individen tar till sig så mycket information på grund av att Internet är ett verktyg för 

både privat och publik kommunikation. Eppler och Mengis (2003) skriver i sin artikel 

att vi lever i ett informationssamhälle och att det finns minst fem anledningar för 

informationsöverflöde på en organisatorisk nivå: 

1. Kännetecken för information: ökning i mängd information, osäker  

information (nödvändig information kontra tillgänglig information), fler alternativ 

information, tvetydig information, ny information,  

komplicerad information, kvalitén på informationen, överflödig information. 

 

2. Personliga faktorer: Begränsningar i individens  

informationsbearbetningsförmåga, motivation, attityd, tillfredställelse, personliga 

drag(erfarenhet, färdigheter, ideologi, ålder), personlig situation(tid, väsen, 

temperatur, hur utvilad du är), otillräcklig kontroll av utgående information och 

långsam anpassning av användares förmåga att komma över sociala aspekter och 

teknikens problem. 

 

3. Arbets- och processparametrar: Färre rutinuppgifter, komplicerade uppgifter, 

tidspress, avbrott, för många och för komplicerade mönster. 

 

4. Organisations design: Samarbete, centralisering (flaskhals), ökning av information 
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för att demonstrera kraft och gruppheterogenitet samt ny informations- och 

kommunikationsteknik. 

 

5. Informationsteknologi: Push-system, e-post, intranät, Internet,  

mängder av distribitutionskanaler för samma sorts information, stora 

lagringsmöjligheter och låg dubleringskostnad och snabb åtkomst av data. 

2.6 E-poststress 

Sjöqvist och Pettersson (1998) visar i sin undersökning att e-post inte uppfattas som 

något negativt eller belastande. De säger att e-post är mer relaterat till vissa 

irritationsmoment snarare än stressmoment. Undersökningen visar att den stress som är 

relaterad till e-post beror framförallt på väntan av att få ett snabbt svar på de e-

postmeddelanden som skickas. De kommer fram till att e-post inte innebär en belastning 

för individen, utan de flesta av respondenter har en positiv bild av möjligheterna som e-

post medför.  

Sjöqvist och Pettersson (1998) kunde inte påvisa kopplingen mellan e-post och 

stress. De tror att detta kan bero på att volymen av 12 mottagna e-postmeddelanden om 

dagen i genomsnitt, är ett låg antal.  

Sjöqvist (2008) har gjort ytterligare studier som däremot bekräftar att fenomenet e-

poststress förekommer och att det påverkar individer negativt. Sjöqvist (2008) skriver 

att enligt Peter Halling’s undersökning som gjordes för Volvo Cars Corporation 2004 

märkte han att problemet låg i att anställda inte får tillräcklig med utbildning i e-post 

som de får med andra arbetsverktyg. Anställda förväntas besitta tidigare kunskap inom 

e-posthantering när de börjar ett arbete. Sjöqvist (2008) skriver i sin avhandling om ett 

projekt kallat E-mail Effectivness Program där intervjuer med anställda ägde rum under 

två års tid. Projektet gick ut på att kartlägga anställdas e-postvanor för att se om det går 

att förbättra användning av e-post. Efter ett års undersökning rapporterades det att de 

som medverkat hade minskat sin e-postanvändning med en timme i veckan per anställd. 

E-post är ett viktigt verktyg när det gäller kommunikation inom och utanför företagets 

väggar. Användningen av e-post kan dock innebära negativa effekter som e-

postöverflöde och stress. E-postöverflöde är en del av informationsöverflöde som 

innebär att man inte hinner ta del av all information som finns tillgänglig (Hiltz & 

Turoff, 1985). Jansson (2005) hävdar att folk har en benägenhet att skicka för många 

och skriva för mycket information i e-post, de kräver även att svaren ska vara snabba. 

Ifall man blir överröst med e-post finns det en chans att man missar viktig information 

eller att man ger felaktiga svar (Eppler & Mengis, 2003). Hinner man inte med att svara 

på inkommande e-post kan man välja att spara dem till ett senare tillfälle då man har tid 

över, det här kan dock resultera i att man hamnar i en ond cirkel där användaren inte 
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hinner komma ifatt med svarandet av e-post. Vid mycket skräppost kan man använda 

sig av filtrering, filtrering ser till att oönskad e-post inte hamnar i inkorgen eller att e-

post enligt vissa kriterier hamnar i en viss mapp. Att sortera inkorgen med hjälp av flera 

mappar kan också underlätta din e-posthanteringen genom att göra det mer överskådligt 

och lättare att hantera (Sjöqvist, 2008). 

En annan negativ effekt med e-post som kan leda till stress är att användaren alltid är 

kontaktbar, idag klarar de flesta mobiltelefoner av att hämta och skicka e-post och att 

många har sin arbetsrelaterade e-post tillgänglig hemma, vilket gör att gränsen mellan 

ledighet och jobbet tunnas ut (Sköld, 2009). I Sjöqvists (2008) undersökning nämnde 

respondenterna många olika anledningar till att e-post ger en stressande effekt, de 

vanligaste anledningarna är enligt Sjöqvist följande: 

• För många, irrelevanta och för mycket information i varje e-postmeddelande.  

• Ofta tror mottagaren att avsändaren vill ha ett snabbt svar. 

• Många läser e-post hemifrån även att de är lediga.  

• Flera användare har en tendens att prioritera e-post över andra 

arbetsuppgifter. 

• Användaren låter e-post avbryta arbetet.  

2.7 Förebyggande åtgärder 
Sjöqvist (2008) säger att det finns sätt att förebygga e-poststress som vi nämnt tidigare, 

utbildning inom ämnet e-post kan vara ett sätt att förebygga e-poststress. Sjöqvist 

hävdar att användaren som har tidigare erfarenhet eller utbildning när det gäller e-post 

hanterar det på ett bättre sätt. Även Dawley och William (2003) antyder att i sin 

undersökning att respondenterna känner att de behöver mer erfarenhet och utbildning 

inom e-post för att kunna hantera det bättre. Utbildning inom e-post kan vara ett sätt att 

förebygga och åtgärda e-poststress och de negativa effekter som e-post kan gestalta. För 

att förebygga e-poststress måste man hitta anledningarna till e-poststressen. Som vi 

skrivit i föregående kapitel tar både Sjöqvist, Dawley och William upp anledningar som 

gör att respondenter påverkas negativt av e-post, och som i sin tur kan leda till e-

poststress. De här anledningarna bör man titta på när man utbildar en individ inom 

ämnet e-post. Vi skrev också om coping, där man kan hantera stress på lite olika sätt, en 

av metoderna som Sjöqvist och Petterson (1998) skriver om är att angripa roten av 

problemet. Det behöver inte enbart vara e-post som gör att individen blir stressad som vi 

nämnt tidigare, men det kan förfalla på ett sådant vis att e-post kan vara en utlösande 

faktor.  

    Något som är intressant är om e-post verkligen är det rätta mediet i olika situationer, 

om man hänvisar vad Daft och Lengel (1984) skriver om information richness theory. 

Att använda sig av rätt medium kan också vara något som kan hjälpa till att förebygga 
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e-poststress, om individen lär sig att använda rätt medium, beroenden på vad för 

information man vill framföra, bör användningen av e-post bli mer effektiv.  

Det är inte bara själva individen som ska vara medveten om e-poststress och allt som 

det medför. Palmer, et al. (2004) hävdar att det är upp till organisationen att vara 

medvetna om de problem som är involverade i arbetsstress, hantering och förebyggning 

av stress. Under det här går även ämnet e-poststress, enligt Palmer, et al. (2004) är det 

även organisationens ansvar att ge de anställda rätt utbildning, information och 

hantering av de här problemen.  

2.8 Sammanfattning av teori 

Med hänsyn till vårt teoriavsnitt har vi definierat fyra stora kategorier som ska skapa 

teoriramen för vår uppsats. De fyra är, grundläggande (ålder, kön), e-post, stress och 

förebyggande åtgärder. 

E-post är ett kommunikationsmedium som har funnits sedan 1970-talet, och har idag 

vuxit fram och blivit stort både inom det privata samt arbetslivet. E-post är asynkront, 

på så vis att kommunikationen som sker inte kräver att både mottagaren och sändaren är 

närvarande samtidigt.  

Ett e-postmeddelande som skickas har nästan omedelbar överföring, meddelandet 

innehåller text samt en titel, avsändare och den tidpunkten då e-postmeddelandet 

skickades (Garton & Wellman, 1995). 

De två studier som vi presenterat i vår teori som handlar om ifall det skiljer sig 

mellan män och kvinnor när det gäller användningen av e-post. Båda studierna visar att 

män och kvinnor kan se mediet e-post på olika sätt men när det gäller användningen av 

e-post ser man inga stora skillnader mellan män och kvinnor. När det gäller ålder har vi 

presenterat två olika studier där vi kan se att den största åldersgruppen som använder e-

post är åldersgruppen 20-40 (The Radicati Group, 2009). Moyer, et al. (2002) 

presenterar i sin undersökning att snittåldern av respondenter är 50 år, men att snittålder 

för de som använder sig av e-post I undersökningen är 42 år.  

E-post är ett verktyg som används av många individer i vår tid som vi tidigare 

skrivit, men vad är det som avgör om e-post är det rätta verktyget att använda i olika 

situationer? Daft och Lengel (1984) skriver om information richness theory som handlar 

om att framföra information på rätt sätt och med hjälp av rätt medium. De menar att 

individen ska kunna avgöra vad för medium som informationen bäst framförs med.  

E-poststress är ett ämne som växt fram mer och mer under senare år men vanlig 

stress är något som funnits långt innan ämnet e-poststress framkommit. Stress kan vara 

vanligt inom arbetslivet och kan vara en anledning till att individer inom arbetslivet blir 

utbrända. Pratt och Barling (1988) säger att det finns fem olika typer av stress, vi valde 

att kategorisera e-poststress under en av de här fem typerna. Dagliga bekymmer 
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definieras enligt Pratt och Barling (1988) som frustrerande krav som uppstår runt 

omkring individen. Det finns olika saker inom arbetslivet som kan skapa stress och vi 

ser i vårt teoriavsnitt att e-post kan vara en av dem. Enligt tidigare forskning kan e-post 

skapa informationsöverflöde, vilket betyder att individen tar till sig för mycket 

information. För mycket information kan leda till att informationen blir oanvändbar 

eftersom individen inte klarar av att hantera den (Eppler & Mengis, 2003). Vi ser också 

enligt Dawleys och Williams (2003) forskning att e-post kan skapa 

informationsöverflöde, men samtidigt visade det sig att respondenter från 

undersökningen visade en positiv inställning till att använda e-post inom arbetet. Både 

Epplers och Mengis (2003) och Dawleys och Williams (2003) studier visar att 

informationsöverflöde och e-postöverflöde kan påverka individer negativt och 

stressande.  

Eva Sjöqvist (2008) bekräftar med sin studie att e-poststress existerar inom 

arbetslivet och i organisationer. Hon skriver precis som Eppler och Mengis (2003) och 

Dawley och William (2003) att de orsaker som kan göra att e-post påverkar individer 

negativt och stressande. Sjöqvist (2008) presenterar att e-post kan ge en stressande 

effekt, som till exempel att individer får för många, irrelevanta och för mycket 

information i varje e-postmeddelande eller att de avbryter andra arbetsuppgifter för att 

svara på inkommande e-postmeddelande.  

De största förebyggande åtgärderna som tas upp i vårt teoriavsnitt är utbildning inom 

e-post och erfarenhet inom e-posthantering. Sjöqvist (2008), Dawley och William 

(2003) bekräftar med sina studier att respondenter  från undersökningen känner att de 

skulle behöva utbildning eller mer erfarenhet inom området e-post. Vi ser att det finns 

teorier och tidigare forskning som visar och stärker att e-poststress existerar. Det är den 

teorin bakom de fyra kategorierna vi nämnde tidigare, (grundläggande (ålder, kön), e-

post (e-poststress), stress och förebyggande åtgärder) som kommer att ligga till grunden 

för vår empiri.  
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3 Metod 

För att genomföra vår studie valde vi att göra en enkätundersökning. I det här kapitlet 

beskriver vi utvecklingen av vår enkät, vi beskriver också valet av metod, population, 

urval samt tillvägagångssätt.  

3.1 Metodval 

Jacobsen (2002) menar att en empirisk undersökning är en studie om hur något förhåller 

sig till verkligheten. När vi diskuterade valet av undersökningsmetod stod det mellan 

två olika. Kvalitativ undersökning kan vara t ex gruppintervjuer, personliga intervjuer. 

Vid en kvalitativ undersökning är det möjligt att formulera nya följdfrågor och 

undersöka vissa ämnen djupare, om det bedöms som intressant under själva insamlandet 

av information (Jacobsen, 2002).  Kvantitativ undersökning skiljer sig jämfört med en 

kvalitativ undersökning, vid en kvantitativ undersökning vänder man sig till en större 

population än vad som är möjligt vid en kvalitativ undersökning. Av de olika 

tillvägagångssätt som finns för att genomföra en kvantitativ undersökning, är det enligt 

Jacobsen (2002) framförallt en metod som sticker ut bland de övriga alternativen. Detta 

är att använda sig av frågeformulär med redan givna svarsalternativ.  

Vi har valt att använda oss av en kvantitativ enkätstudie för att vi vill få fram ett 

generellt svar på vår frågeställning som en stor population kan relatera till. Jan Trost 

(2007), professor emeritus i sociologi, hävdar att ju större urval man har tillgång till, 

desto större är sannolikheten att man representerar hela populationen. Det är givetvis 

intressant att gå in på individnivå och genomföra interjuver för att få svar på våra frågor. 

Men eftersom vi vill få fram resultat som speglar en stor population anser vi att en 

kvantitativundersökning lämpar sig bäst för att uppnå vårt mål. Om vi genomfört en 

kvalitativ undersökning finns risken att vi intervjuar personer med liknande erfarenheter 

vilket leder till att vi inte kan presentera ett resultat som speglar en stor population, vid 

en kvantitativ undersökning minskar denna risk eftersom fler respondenter lämnar svar 

och det är då större chans att respondenter med olika erfarenhet nås. Vi har studera 

tidigare teori för att ställa korrekt frågor på vår kvantitativa enkät och genomfört 

provundersökningar under utvecklingen av vår enkät samtidigt som vi tagit hänsyn till 

Trost (2007) när han beskriver att bortfallet många gånger är större vid en enkät jämfört 

med intervjuer. 

Vi är medvetna om att det finns vissa nackdelar med att genomföra en kvantitativ 

enkätstudie. Vi kommer aldrig att uppnå samma djup som med personliga interjuver. 

Men samtidigt är risken stor att vi inte kan uppnå den bredd vi eftersträvar genom en 

kvalitativ studie.  Vi valde dock att lämna ett fält i vår enkät där våra respondenter 

själva fick ange egna kommentarer eftersom det är intressant med synpunkter som vår 

kvantitativa undersökning inte tar upp.  
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3.2 Utveckling av mätinstrument 

Vi har valt att basera vår enkät till vår studie utefter olika teorier och undersökningar 

rörande stress, e-poststress, kön, ålder och förebyggande åtgärder. Mätinstrumentet 

består av 29 frågor, 5 av frågorna är påståenden. För att få svar på de frågor som är 

ställda som påståenden har vi använt oss av en Likert skala. En Likert skala är en vanlig 

metod för att mäta uppfattningar hos respondenter (Trochim & Donnelly, 2006). En 

Likert skala kan utformas på flera olika sätt, de mest använda skalorna består av 

svarsalternativ från 1-5, antingen angivet i text eller med hjälp av siffror eller både och 

 
Figur 3.1 – Likert skala (Trochim & Donnelly, 2006) 

 

Matell och Jacoby (1971) säger att det är viktigt att reflektera över hur många 

svarsalternativ det skall finnas. För få alternativ och resultaten blir sparsamma, för 

många alternativ leder till att det blir svårt att tolka resultaten.  Matell och Jacoby säger 

att man bör utgå från tidigare erfarenhet när man väljer antal variabler i en Likert skala. 

En majoritet av de tidigare undersökningar vi studerat har använt sig av en Likert skala 

med ett neutralt alternativ. Enligt Matell och Jacoby borde även vi utformat vår Likert 

skala på ett liknande sätt. Vår skala består istället av svarsalternativ från 1-6, graderade 

med både text och nummer. 

 

 

 
Figur 3.2 – Vår Likert skala 

 

Vi har valt att använda 6 olika variabler för att ”tvinga” våra respondenter att välja om 

de instämmer eller om de inte alls instämmer. Vid en Likert skala med alternativ från 1-

5 finns det ett neutralt svar. Risken med en sådan skala är att respondenter väljer det 

neutrala svaret trots att de istället lutar åt något av de andra alternativen. I vår 

undersökning är detta inte möjligt, utan våra respondenter blir tvungna att välja sida. 

Givetvis finns det även problem i vår skala. Om en respondent absolut inte har någon 

åsikt rörande frågan, blir respondenten ändå tvungen att välja sida vilket ger ett felaktigt 

resultat. För att minska risken för felaktiga resultat gick vår enkät enbart ut till 
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respondenter som använder e-post, vilket gör att en majoritet av våra respondenter bör 

relatera till de frågor som är formulerade som påståenden. Vi har även tagit extra 

hänsyn till svarsalternativ 3 och 4 när vi analyserat statistik från vår enkät. Eftersom 

dessa alternativ väldigt svagt pekar åt instämmer inte alls samt instämmer helt. 

3.3 Koppling av teori till enkät 

Vår enkät är uppdelad i fyra olika delar utifrån de kategorier vi uppmärksammat i vår 

teori, ålder och kön, e-post, stress/e-poststress samt förebyggande åtgärder. Teorin 

skapar tillsammans med de fyra kategorier som vi identifierat en referensram för vår 

studie. Det är utifrån den här referensramen som vi har utvecklat vår enkät och frågorna 

som den innehåller. 

Den första kategorin som identifierades var grundfrågor, grundfrågorna behandlar 

grundläggande information om respondenterna som ålder, kön och vad de har för 

arbetsuppgift inom sin organisation. Frågorna som tillhör grundfrågorna är 1,2, 28 och 

29 (se bilaga B för fullständiga frågor med svarsalternativ). Ålder är en viktig fråga för 

att vi skall kunna skapa oss en uppfattning om eventuella skillnader beroende på ålder. 

Utifrån de resultat Moyer, et al. (2002) presenterar i sin undersökning, är det möjligt att 

se skillnad vid e-postanvändning på grund av ålder. Även kön är intressant, Gefen och 

Straub (1997) menar att det finns skillnad i synsättet mellan män och kvinnor gällande 

e-post, men att när det kommer till användning finns det inga skillnader. Därför har vi 

valt att inkludera dessa frågor, för att undersöka om det är möjligt att bekräfta resultatet 

som de fick eller om det skiljer sig. Vi har inte kunnat hitta någon tidigare teori 

beroende på personalansvar och arbetsuppgifter, men vi har valt att inkludera dessa i vår 

undersökning för att vi anser att de är relevanta utifrån de fyra kategorier vi tidigare 

nämnt.  

 

1. Har du personalansvar? 

2. Vad är din roll inom organisationen?  

28. Kön  

29. Ålder  

 

Nästa del i vår enkät behandlar e-post och e-posthantering samt våra respondenters 

känslor kring e-post. De frågor vilka vi kan relatera till e-post är följande, 5-9, 11-18, 

och 21-23 (se bilaga B för fullständiga frågor med svarsalternativ). Fråga 6-8 behandlar 

e-posthantering utifrån tid. Dessa frågor har vi formulerat utefter teori från Sjöqvist och 

Pettersson (1999), de säger att respondenter i snitt lägger en timme per dag för att 

hantera e-post. Detta valde vi att undersöka för att både kontrollera om det stämmer in 

på våra respondenter men även för att få möjlighet att undersöka vad den eventuella 
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skillnaden kan bero på. Fråga 11-15 berör våra respondenters omsättning av e-post. I 

vår teori finns det ett flertal referensen angående att e-postanvändare klagar på för 

mycket e-post bland annat nämner både Sjöqvist (2008) och Dawley och William 

(2003) detta problem. För mycket e-post kan även leda till informationsöverflöd 

(Dawley & William, 2003). Vi vill givetvis undersöka om vi kan bekräfta denna tidigare 

teori, men det är även intressant ifall vi kan få svar på om det finns någon gräns för när 

informationsöverflöd uppstår.  

Fråga 16-17 i vår enkät behandlar mapphantering och e-postfilter, vi har tidigare skrivit 

i vår teori att det är två verktyg som kan underlätta e-posthantering. Vi ställde därför 

dessa frågor för att kontrollera hur många av våra respondenter som använder sig av 

dem och om det är möjligt att se att det underlättar våra respondenters e-

postanvändning. Fråga 18 valde vi att ställa för att se om det är möjligt att undersöka 

om e-post har effekt på vilket medium våra respondenter föredrar att använda sig av. 

Daft och Lengel (1984) tar upp detta i Information richness theory. Även Dawley och 

William (2003) visar att respondenter från undersökningen svarar att e-post kan leda till 

att antal möten och telefonkonversationer kan minska. Sjöqvist (2008) nämner att 

användare ibland avbryter övriga arbetsuppgifter för att svara på e-post. För att 

undersöka om vi kan bekräfta det valde vi att ställa fråga 21, även fråga 5 relaterar till 

det Sjöqvist (2008) skriver. Med dessa två frågor kan vi undersöka om arbete blir 

lidande beroende om våra respondenter avbryter övrigt arbete för att direkt svara på 

inkommande e-post. Det går också att inkludera fråga 23 till det Sjöqvist (2008) skriver. 

Dawley och William (2003) hävdar att sina respondenter uppger att de ökat sin 

effektivitet med hjälp av e-postanvändning, för att få svar på det ställde vi fråga 22. 

 

5. Svarar du direkt på inkommande e-post?  

6.Avsätter du en viss tid för att svara på e-post?  

7.Hur många timmar lägger du på e-post i ditt arbete per dag?  

8.Känner du att det finns tillräckligt med tid för att svara på all e-post? 

9.Svarar du på e-post med mobilen/handdator?  

11.Hur många e-post skickar du per dag i genomsnitt?  

12.Hur många e-post får du per dag i genomsnitt?  

13.Får du mycket SPAM?  

14.Upplever du SPAM som ett problem?  

15.Hur många e-post har du i din inkorg i genomsnitt? 

16.Använder du dig av någon sorts mapphantering för att underlätta e-posthanteringen?  

17. Använder du dig av filtrering för att underlätta e-posthantering?  

18.Hur kontaktar du främst din kollega?  

21.Jag känner att andra arbetsuppgifter blir lidande p.g.a. e-post  
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22.Jag känner e-post har underlättat mitt arbete  

23.Jag känner mig illa till mods om jag inte svarar direkt på inkommande e-post  

 

 

Den tredje delen i vår enkät behandlar ämnet stress och e-poststress. De frågor som vi 

kopplat till tidigare teori inom stress och e-poststress är 9-10, 19-20, 24 och 25 (se 

bilaga B för fullständiga frågor med svarsalternativ). Währborg (2002) nämner att 

utbredningen och allvarligheten gällande stress ökat markant under de senaste åren. 

Därför valde vi att ställa fråga 19, för att få en bild över stressituationen hos våra 

respondenter. Währborg (2002) skriver också att många nya tekniska framsteg leder till 

ökad stress. Sjöqvist (2008) anger att det är möjligt att göra en koppling mellan stress 

och e-posthantering. Därför valde vi att ställa fråga 20, för att undersöka om det 

stämmer samt hur utbredd e-poststress är. Fråga 10 och 24-25 valde vi att ställa för att 

undersöka om vi kan få fram orsaker till vad som leder till e-poststress. Inspiration till 

dessa frågor har vi fått från Jansson (2005), han skriver i sin rapport att användare ofta 

inkluderar allt för mycket information. Men vi har även själva utvecklat svarsalternativ 

till dessa frågor, t ex avsändarens ton.  

 

9. Svarar du på e-post med mobilen/handdator? 

10.Jag känner mig stressad när e-postprogrammet inte fungerar som det ska?  

19.Jag känner mig ofta stressad i mitt arbete  

20.E-post är en viktig orsak till min stress  

24.Ifall du känner dig stressad av e-post vilka av dessa alternativ känner du dig mest 

stressad av? 

25.Ifall du känner dig stressad av e-post vilket av dessa alternativ stämmer bäst in som 

stressorsak? 

Den fjärde och sista delen i vår enkät behandlar möjliga förebyggande åtgärder, fråga 3-

4 och 26 går under denna kategori. Dawley och William (2003) skriver i sin 

undersökning att användare behöver mer utbildning inom e-post, utefter den teorin 

valde vi att skapa fråga 3. Så att vi kan undersöka hur vanligt det är med utbildning 

inom e-posthantering, samt att vi får möjlighet att undersöka om det kan påverka. 

Sjöqvist och Petterson (1998) skriver om coping, det handlar om olika tillvägagångssätt 

för att hantera och förebygga stress. För att undersöka om våra respondenter innehar 

någon form av utbildning inom stresshantering ställde vi fråga 3. Fråga 26 valde vi att 

lämna öppen, vi ville ge våra respondenter chansen att komma med intressanta 

synpunkter angående möjliga effektiviseringar vid e-posthantering som kan verka 

förebyggande. Sköld (2009) nämner att gränsen mellan arbete och fritid blir allt mindre, 

med hjälp av fråga 9 får vi möjlighet att undersöka hur vanligt det är med smarta 
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mobiltelefoner samt att vi även kan undersöka om mobilanvändare är 

överrepresenterade gällande e-poststress. 

3.Har du någon utbildning inom e-posthantering  

4.Har du utbildning inom stresshantering? 

26.Har du försökt att effektivisera din e-posthantering och i så fall hur?  

3.4 Population och Urval 

För att bestämma populationen till vår studie utgick vi från vår frågeställning. Den kan 

delas upp i fyra olika kategorier, stress, e-post, ålder och kön samt förebyggande 

åtgärder. Trost (2007) hävdar att ”den första frågan man ställer sig då man funderar över 

population och urval är vilken del av befolkningen man har i åtanke med sin studie”. 

För att komma i kontakt med respondenter som uppfyller dessa punkter avgränsade vi 

vår population till e-postanvändande respondenter inom organisationer i Växjö 

kommun.  Vi valde att inte göra en totalundersökning, dels för att vi inte har de resurser 

som krävs men främst för att vårt mål är att undersöka individer som använder e-post 

inom organisationer. Om vårt mål var att jämföra e-postanvändare mot personer som 

inte använder e-post hade det krävts en totalundersökning. Men eftersom vi vill jämföra 

e-postanvändare mot varandra för att hitta skillnader valde vi bort alternativet att 

genomföra en totalundersökning.  Trost (2007) påpekar även att med urvalet vill man få 

fram en ”miniatyr av populationen; de skall representera alla de andra” och vår 

population är individer som använder e-post.  Trost (2007) skriver även om två olika 

metoder för urval, icke-slumpmässigt samt slumpmässigt. Vårt urval är en blandning av 

dessa, vi kunde försäkra oss om att alla våra respondenter använder sig av e-post vilket 

betyder att urvalet är icke-slumpmässigt. Men bortsett från det är urvalet slumpmässigt, 

vi hade ingen kännedom om vilken spridning det skulle bli på ålder, kön och stress. Det 

urval vi har gjort benämns enligt Trost (2007) som ett bekvämlighets urval, i princip 

betyder det att man tar det man har. Totalt gick enkäten ut till 258 respondenter inom 

organisationer i Växjö kommun. 

3.5 Tillvägagångssätt 

258 enkäter skickades ut, de 258 individerna fick ett e-postmeddelande med en länk 

som ledde till en webbsida där enkäten var möjlig att genomföra. Enkäten skapades med 

hjälp av ett program som heter Query & Report. Skälet till att vi använde oss av e-post 

för att skicka ut enkäten var att vi kände att det skulle spara tid samt att vi garanterat 

enbart når e-postanvändare och för att programmet Query & Report erbjuder effektiva 

metoder för insamling och strukturering av data.  Med hjälp av det här programmet 

skapade vi frågorna till enkäten och den instruktionstext som följde med enkäten.  
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Efter vi skapat enkäten och instruktionstexten valde vi att testa den på några få 

personer, för att se hur de upplevde enkäten och om vi fick svar på våra frågor. Båda bra 

och dålig kritik utdelades från våra testpersoner och utifrån det gjorde vi en del 

ändringar på enkäten.  

Enkäten skickades ut och var möjlig att genomföra i ungefär en och en halv vecka 

innan vi stängde ner den. Vi valde att inte skicka ut någon påminnelse eftersom tiden 

för undersökning var kort, vi ansåg att det inte behövdes. Antalet respondenter som 

svarade på enkäten var 71, svarsfrekvens 27,5%. Efter det att enkäten var avslutad 

exporterades all insamlad data in till Microsoft Office Access. Microsoft Office Access 

är ett program för att skapa och hantera databaser, med hjälp av det här programmet 

skapades Sql-frågor som hjälpte oss att analysera våra data från enkäten.  En anledning 

till att vi valde att arbeta i Microsoft Office Access var att det var väldigt enkelt att 

exportera vår data från Query & Report direkt till Microsoft Office Access. Eftersom vi 

i tidigare kurser använt programmet gick det väldigt smidigt att via Sql-frågor få fram 

resultat. Den data vi fick fram använde vi sedan för att skapa diagram och tabeller i 

Microsoft Office Excel vilka presenteras i resultatet.  

3.6 Reliabilitet och validitet 

För att en undersökning ska ge hög reliabilitet eller tillförlitlighet skall en konkret fråga 

ge samma svar även fast den ställs vid olika tidpunkter eller situationer, enligt Bell 

(2007). Vår undersökning ger hög reliabilitet eftersom vår enkät ser lika ut för alla våra 

respondenter. Vi har dock genomfört ett bekvämlighetsurval vilket kan leda till att 

resultatet inte får hög reliabilitet. För att i så stor utsträckning som möjligt garantera 

reliabilitet bör man genomföra en totalundersökning. Ett alternativ hade varit att utgå 

från e-postanvändare eftersom det är dem vi ämnar undersöka, och sedan skicka ut 

enkäter till en population vars ålder och kön är jämnt fördelat. Tyvärr hade vi inte 

resurser till att genomföra en så omfattande studie. Men det betyder inte att vårt resultat 

är direkt felaktigt för att vi valt ett bekvämlighetsurval. Vi kan inte säga att vårt resultat 

redovisar exakt vad en totalpopulation av e-postanvändare tycker. Men däremot kan vi 

presentera ett resultat som visar vad en population av e-postanvändare inom 

organisationer i Växjö kommun tycker utifrån ett bekvämlighetsurval. 

Med validitet menar Trost (2007) att frågan som ställs i undersökningen ska mäta det 

den är menad att mäta. För att få hög validitet i vår undersökning, har vi genomfört 

många förändringar på vår enkät medan den var under uppbyggnad. Detta för att hela 

tiden utveckla och säkerställa att den verkligen kommer att ge oss användbara svar. 

Genom att prova enkäten på individer som använder sig av e-post och tagit till sig 

feedback från dem. Detta för att vi tillslut ska kunna ge korrekta svar på våra 
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frågeställningar. Genom att tydligt basera vår studie på tidigare forskningar och teorier 

inom samma område, på det viset ökade validiteten. 
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4 Resultat  

I resultatet kommer vi att presentera det resultat som framkommit utifrån vår 

undersökning. Vi har valt att dela upp resultatet i fyra olika delar, den första delen 

presenterar grundläggande fakta som antal respondenter, könsfördelning och 

åldersfördelning. Del två behandlar frågor angående e-post, e-posthantering, 

kvantiteterna av e-postmeddelande som skickas och tas emot och tiden som läggs ner på 

e-post. Den tredje delen presenterar fakta angående stress, e-poststress samt hur e-post 

påverkar respondenterna i arbetet. Den fjärde och sista delen tar upp möjliga åtgärder 

för att underlätta e-posthantering. 

4.1 Grundläggande fakta 

Enkäten som skapades utifrån de fyra kategorier vi fått fram i vår teori skickades ut till 

258 respondenter varav 71 respondenter besvarade vår undersökning. Vilket betyder att 

svarsfrekvens var på 27,5 %. Av de besvarade enkäterna var 60 från 

utbildningsinstitutioner inom Växjö universitet, de resterande svaren kom från olika 

företag inom Växjö kommun. 

Könsfördelningen på de svar vi fick in var väldigt jämn, 55 % av respondenterna var 

män och 45 % av respondenterna var kvinnor. Åldern på våra respondenter sträcker sig 

ifrån 18 år till 55 år och uppåt. I enkäten har vi valt att ange fem olika alternativ, det 

första alternativet startar på 18-25 år, sedan följer tre alternativ med intervaller på 10 år, 

det slutgiltiga alternativet är 55 år och uppåt. Majoriteten av våra respondenter befinner 

sig inom intervallet 46-55 år, vilket representerar 32,4 % av våra respondenter. Det går 

även att se i figur 4.1 att 7 % av respondenterna befinner sig inom 18-25 år. Inom 

åldersspannet 26-35 år befinner sig 16,9 % av våra respondenter, mellan 36-45 år finns 

21,1 % och vid 55 år och uppåt finns det 22,5 % av våra respondenter. I vår enkät 

ställde vi även en fråga för att undersöka vilka respondenter som har någon form av 

personalansvar, totalt uppgav 21,1 % att de har personalansvar. 

 



 
 

 

Figur 4.1 

4.2 E-post 
När det gäller e-postanvändning i det dagliga arbetet 

e-post i någon form underlättar det dagliga arbetet. Följande siffra fick vi fram via 

4.2 där alternativ 4-6 representerar de 86

Samtidigt är det 14 % av våra respondenter

underlättats med hjälp av e-

 

 

Figur 4.2 –Figur som visar ifall e

(Nr. 1 Instämmer inte alls på påståendet och 

 

Undersökningen visar även att 45,1 % anser att de inte har tillräckligt med tid för att 

svara på all e-post samtidigt som en majoritet uppger att de har tillräckligt med tid, 54,9 

%. 32,4 % av våra respondenter uppger att de avsätter viss tid under arbetsd

hantera och svara på sin e-post. I 

respondenter inte tycker att andra arbetsuppgifter blir lidande på grund av e

% säger att andra arbetsuppgifter inte påverkas alls. 18,3 % och 22,5 % menar i olika 
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Figur 4.1 - Åldersfördelning bland respondenter. 

postanvändning i det dagliga arbetet uppger 86 % av respondenterna att 

post i någon form underlättar det dagliga arbetet. Följande siffra fick vi fram via 

6 representerar de 86 % som uppger att e-post underlättar 

% av våra respondenter som uppger att de inte tycker att arbete

-post, svarsalternativ 1-3 se figur 4.2. 

Figur som visar ifall e-post har underlättat arbetet

(Nr. 1 Instämmer inte alls på påståendet och nr. 6 instämmer helt)

Undersökningen visar även att 45,1 % anser att de inte har tillräckligt med tid för att 

post samtidigt som en majoritet uppger att de har tillräckligt med tid, 54,9 

%. 32,4 % av våra respondenter uppger att de avsätter viss tid under arbetsd

post. I figur 4.3 är det möjligt att se att en majoritet av våra 

respondenter inte tycker att andra arbetsuppgifter blir lidande på grund av e

% säger att andra arbetsuppgifter inte påverkas alls. 18,3 % och 22,5 % menar i olika 
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% av respondenterna att 

post i någon form underlättar det dagliga arbetet. Följande siffra fick vi fram via figur 

post underlättar arbetet. 

som uppger att de inte tycker att arbetet 

 

post har underlättat arbetet 

6 instämmer helt) 

Undersökningen visar även att 45,1 % anser att de inte har tillräckligt med tid för att 

post samtidigt som en majoritet uppger att de har tillräckligt med tid, 54,9 

%. 32,4 % av våra respondenter uppger att de avsätter viss tid under arbetsdagen för att 

är det möjligt att se att en majoritet av våra 

respondenter inte tycker att andra arbetsuppgifter blir lidande på grund av e-post. 35,2 

% säger att andra arbetsuppgifter inte påverkas alls. 18,3 % och 22,5 % menar i olika 
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omfattning att de till viss del håller med om att e-post inte påverkar andra 

arbetsuppgifter. 21,1 % och 1,4 % av våra respondenter håller till viss del med om att 

andra arbetsuppgifter blir lidande. 1,4 % instämmer helt med att andra arbetsuppgifter 

blir lidande. 

 
 

Figur 4.3–Figur som visar ifall andra arbetsuppgifter blivit lidande p.g.a. e-post 

(Nr. 1 Instämmer inte alls på påståendet och nr. 6 instämmer helt) 

Enkäten innehöll även en fråga gällande hur mycket tid varje person lägger på e-post 

varje dag, i figur 4.4 presenteras de resultat vi fått fram. Svarsalternativen sträcker sig 

från <1 timme till >7 timmar. 35,2 % av våra respondenter spenderar högst en timme 

varje dag på e-posthantering. En majoritet av våra respondenter uppger att de lägger två 

timmar varje dag på e-posthantering, 46,5 %. 11,3 % säger att de avsätter tre timmar 

varje dag. Sedan är det 5,6 % som lägger fyra till fem timmar varje dag på e-post. 

Slutligen är det även 1,4 % av våra respondenter som spenderar minst sju timmar varje 

dag på e-posthantering. 

 

 
 

Figur 4.4–Figur som visar hur många timmar de lägger på e-post 

35,2 %

18,3 %
22,5 % 21,1 %

1,4 % 1,4 %

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

1 2 3 4 5 6

Jag känner att andra arbetsuppgifter blir lidande p.g.a. e-post

35,2 %

46,5 %

11,3 %

2,8 % 2,8 % 0,0 % 1,4 %
0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

<1 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h >7 h

Hur många timmar lägger du på e-post i ditt arbete per 
dag?



 
 

 

 

För att få en bild över omsättningen av inkommande och utgående e

respondenter, valde vi att fråga hur många e

varje dag. Majoriteten av deltagarna i undersökningen skickar 6

postmeddelanden per dag (se figur 4.

genomsnitt 6-15 e-post, 29,6 % av deltagarna skickar 16

än 5 e-post i genomsnitt och 4,2 % skickar mellan 26 och 35 e

dag. Ingen av deltagarna skickar fler än 36 e

figur 4.5). 78,9 % av våra respondenter uppger att de använder sig 

mapphantering, 36,6 % uppger att de använder sig av filtrering.

 

 

Figur 4.5–Figur över hur många e

 

Figur 4.6 visar att deltagarna får i genomsnitt fler e

majoriteten ligger även här på 6

% får 26-35 och 4,2 % får 36
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För att få en bild över omsättningen av inkommande och utgående e-post hos våra 

respondenter, valde vi att fråga hur många e-postmeddelanden de skickar samt tar emot 

deltagarna i undersökningen skickar 6-15 och tar emot 6

postmeddelanden per dag (se figur 4.5 och figur 4.6). 52,1 % av deltagarna skickar i 

post, 29,6 % av deltagarna skickar 16-25 e-post. 14,1 % skickar färre 

tt och 4,2 % skickar mellan 26 och 35 e-post i genomsnitt varje 

dag. Ingen av deltagarna skickar fler än 36 e-postmeddelande i genomsnitt varje dag

). 78,9 % av våra respondenter uppger att de använder sig av någon form av 

% uppger att de använder sig av filtrering. 

Figur över hur många e-postmeddelande som skickas per dag

visar att deltagarna får i genomsnitt fler e-postmeddelanden än de skickar men 

majoriteten ligger även här på 6-15 e-post per dag i genomsnitt. 36,6 % får 16

35 och 4,2 % får 36-45 meddelande. Sen är det 1,4 % som får 46

post per dag i genomsnitt. 2,8 % av deltagarna får 5 eller färre än 5 e
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postmeddelande som skickas per dag 

postmeddelanden än de skickar men 

post per dag i genomsnitt. 36,6 % får 16-25, 12,7 

45 meddelande. Sen är det 1,4 % som får 46-55 respektive 

post per dag i genomsnitt. 2,8 % av deltagarna får 5 eller färre än 5 e-post 



 
 

 

Figur 4.6–Figur över hur många e
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Figur 4.7 – Figur på hur många e
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Figur över hur många e-postmeddelande de får per dag

 

beskriver hur många e-postmeddelanden som i genomsnitt finns i våra 

respondenters inkorgar. Det finns sju olika svarsalternativ från 0 till 2000 och uppåt. 

% vilket är en majoritet, svarade att de har 0-20 e-postmeddelanden i sin inkorg. 

v att de har 21-80 e-postmeddelanden i sin inkorg. 8,5 % svarade att de i 

postmeddelanden i sin inkorg. 15,5 % svarade att de har 201

postmeddelande, 11,3 % uppgav att de har 501-1000 e-postmeddelanden. 12,7 % 

ar mellan 1001-2000 meddelanden i sin inkorg, 16,9 % uppgav att de i 

genomsnitt har minst 2000 e-postmeddelanden i sin inkorg. 

Figur på hur många e-postmeddelande de har i sin inkorg

Respondenterna ställdes frågan om hur de helst kontaktar sina kollegor (se figur 4.

Resultatet visar att en majoritet, 53,5 % främst använder sig av e-post för att kontakta en 

kollega. Enbart 2,8 % uppgav att de använder sig av telefon. 33,8 % svarade att de 
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(se figur 4.8). 
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istället går till kollegan. 9,9 % angav svarsalternativet Annat. 85,7 % av de respondenter 

som angav svarsalternativ Annat svarade att de väljer medium beroende på vem de skall 

kontakta, 14,3 % av dessa respondenter svarade att snabbmeddelanden föredras, t ex 

ICQ eller MSN. 

 

 
 

Figur 4.8 – Figur som visar hur de helst kontaktar sin kollega 

 

I tabell 4.1 har vi sammanställt ett flertal frågor och resultat för att sedan dela upp våra 

respondenter efter de som uppger att de har tillräckligt med tid vid e-posthantering samt 

de som säger att de upplever tidsbrist vid e-posthantering. I kolumn 1 presenteras vår 

fråga, i kolumn 2 presenteras först ett medelvärde eller antal respondenter beroende på 

fråga och rad 3 visar en procentsats, följande upprepas sedan i kolumn 5 och 6. Tabellen 

visar att det inte finns någon skillnad mellan könen. Av de som inte har tillräckligt med 

tid för att svara på all e-post uppger 47 % att de direkt svarar på inkommande e-post. 

För de respondenter som inte upplever tidsbrist svarar 56,4 % att de svarar direkt på 

inkommande e-post. De som inte har tillräckligt med tid spenderar i snitt 2 timmar och 

11 minuter per dag med e-posthantering, de som uppger att de har tillräckligt med tid 

använder i snitt 1 timme och 47 minuter per dag. 12,5 % av de respondenter som 

upplever tidsbrist svarar att de använder mobiltelefon för att hantera e-post. För de utan 

tidsbrist är resultatet 12,8 %. En majoritet av båda våra grupper anger att de inte får 

mycket skräppost, 81 % för de med tidsbrist och 74 % för de utan tidsbrist. Dock är det 

något fler respondenter som ser skräppost som ett problem. 28 % av de med tidsbrist 

och 33% för de som inte upplever tidsbrist. Intervallen för antal skickade e-

postmeddelanden är samma för båda grupperna dock har de med tidsbrist något högre 

medelvärde, 2,34. Samma gäller för antalet mottagna e-postmeddelanden, medelvärdet 

för de med tidsbrist är 3,06. Båda grupperna hamnar inom samma intervall gällande 

storlek på inkorgen, 201-500, dock är medelvärdet något högre för de med tidsbrist, 

4,13. Av de som upplever tidsbrist visar genomsnittet att arbetet blir lidande pga. e-post, 
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de utan tidsbrist svarar att arbetet inte blir lidande. 12,5 % av de med tidsbrist och 13 % 

av de som inte upplever tidsbrist svarar att de innehar någon form av utbildning av e-

post. 
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De som inte har 

tillräckligt med tid för 

att svara på e-post 

 

De som har tillräckligt 

med tid för att svara 

på e-post 

1 2 3 4 5 

Antal 32   39   

Ålder 46-55   36-45   

Kön         

Man 18 46% 21 54% 

Kvinna 14 44% 18 56% 

Svarar direkt på e-post         

Ja 15 47% 22 56.4% 

Nej 17 53% 16 41% 

Ej svar     1 2.6% 

Antal timmar spenderat 

med e-post 2.19 2 1.79 2 

Mobil         

Ja 4 12.5% 5 12.8% 

Nej 28 87.5% 34 87.2% 

Får du mycket spam         

Ja 6 19% 10 26% 

Nej 26 81% 29 74% 

Ser du spam som ett 

problem   

Ja 9 28% 13 33% 

Nej 23 72% 25 64% 

Ej svar     1 3% 

Hur många e-post du 

skickar varje dag 2.34 6-15 2.15 6-15 

Hur många e-post du tar 

emot varje dag 3.06 16-25 2.67 16-25 

Storlek på inkorg 4.13 201-500 3.67 

 

201-

500 

Arbetet blir lidande pga e-

post 3.19   1.74   

Utbildning inom e-post         

Ja 4 12.5% 5 13% 

Nej 28 87.5% 34 87% 

 

Tabell 4.1 – Överblick på frågan om det finns tillräckligt med tid för e-

posthantering   
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4.3 Stress 
Figur 4.9 visar de resultat vi fick när vi frågade våra respondenter om de ofta känner sig 

stressade i sitt arbete. 1,4 % uppgav att de inte alls känner sig stressade. 26,8 % valde 

svarsalternativ 2 och 18,3 % valde svarsalternativ 3, vilket visar att dessa respondenter i 

olika omfattning inte känner sig stressade särskilt ofta. 26,8 % valde svarsalternativ 4 

och 22,5 % valde svarsalternativ 5, detta betyder att dessa respondenter i olika 

utsträckning till viss del instämmer i vårt påstående. Slutligen uppger 4,2 % att de ofta 

känner sig stressade i sitt arbete.  
 

 
 

Figur 4.9 – Figur över de som ofta känner sig stressade 

(Nr. 1 Instämmer inte alls på påståendet och nr. 6 instämmer helt) 

 

I figur 4.10 kan man se att 29,6 % inte tycker att e-post är en viktig orsak till stress. 33,8 

% har valt svarsalternativ 2 och 15,5 % har valt svarsalternativ 3 vilket visar att de i 

olika omfattning inte anser att e-post är en stor orsak bakom stress. 15,5 % valde 

svarsalternativ 4 och 4,2 % angav svarsalternativ 5, vilket betyder att de i olika 

utsträckning håller med till viss del om att e-post är en orsak till stress. 1,4 % av våra 

respondenter svarar att e-post är en viktig orsak till stress. 
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Figur 4.10 – Figur som visar ifall e-post är en viktig orsak till stress 

(Nr. 1 Instämmer inte alls på påståendet och nr. 6 instämmer helt) 

 

2,8 % av våra respondenter uppger att de kan känna sig stressade om de tar emot ett e-

postmeddelande med bristande stavning, 4,2 % känner sig istället mer stressade om 

avsändarens ton är otrevlig. 19,7 % uppger att mängden text kan påverka. 11,3 % 

känner sig mer stressade om ett stort antal filer är bifogade. 1,4 % av våra respondenter 

svarar att spam är en stor orsak. Samtidigt svarar 60,6 % att de inte vet eller att de inte 

känner sig stressade. 

I tabell 4.2 har vi sammanställt vårt resultat på ett liknande sätt som i tabell 4.1. 

Dock har vi delat upp våra respondenter utifrån de som uppger att e-post stressar samt 

de respondenter som svarar att e-post inte stressar. 18 % av alla män i undersökning och 

25 % av alla kvinnor svarar att e-post stressar. Av de som upplever stress från e-post 

uppger 40 % att de svarar direkt på inkommande e-post, för vår andra grupp hamnar 

resultatet på 55,4 %. De som svarar att e-post stressar lägger i genomsnitt 2 timmar 11 

minuter på e-post per dag, för den grupp som inte tycker att e-post stressar hamnar 

genomsnittet på 1 timme och 47 minuter per dag. 13,3 % av de som upplever att e-post 

stressar använder mobiltelefon för att hantera e-post, 12,5 % av de som inte upplever att 

e-post stressar använder mobiltelefon vid e-posthantering. 27 % av de som är e-

poststressade svarar att de får mycket skräppost. För de som inte har e-poststress svarar 

21 % att de får mycket skräppost. 27 % av de som har e-poststress svarar att skräppost 

är ett problem, för de som inte upplever e-poststress är siffran 32,1 %. Medelvärdet för 

antalet skickade e-postmeddelanden hos våra e-poststressade respondenter är 2,4, för 

övriga respondenter är värdet 2,2. Medelvärdet för antal mottagna meddelanden för de 

respondenter som är e-poststressade är 3,1 för de som inte upplever e-poststress är 

värdet 2,8. Hos de som upplever e-poststress består inkorgen av 501-1000 

meddelanden, för övriga är storleken på inkorgen 201-500 meddelanden. De som har e-

poststress svarar att arbetet blir lidande pga. e-post. De som inte har e-poststress svarar 
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att arbetet inte blir lidande pga. e-post. Ingen av de respondenter som upplever e-

poststress innehar utbildning inom e-posthantering, av de som inte har e-poststress 

svarar 16 % att de är utbildade inom e-posthantering. 

 

 

E-post är en orsak till 

min stress 

E-post är inte en 

orsak till min stress 

1 2 3 4 5 

Antal 15 21% 56 79% 

Ålder 46-55   36-45   

Kön         

Man 7 18% 32 82% 

Kvinna 8 25% 24 75% 

Svarar direkt på e-post   

Ja 6 40% 31 55.4% 

Nej 9 60% 24 42.9% 

Ej svar     1 1.8% 

Antal timmar spenderat 

med e-post 2.2 15% 1.9 3% 

Mobil         

Ja 2 13.3% 7 12.5% 

Nej 13 86.7% 49 87.5% 

Får du mycket spam         

Ja 4 27% 12 21% 

Nej 11 73% 44 79% 

Ser du spam som ett 

problem   

Ja 4 27% 18 32.1% 

Nej 11 73% 37 66.1% 

Ej svar     1 1.4% 

Hur många e-post du 

skickar varje dag 2.4 6-15 2.2 6-15 

Hur många e-post du 

tar emot varje dag 3.1 16-25 2.8 16-25 

Storlek på inkorg 4.8 501-1000 3.6 201-500 

Arbetet blir lidande pga 

e-post 3.8   2   

Utbildning inom e-post         

Ja 0 0% 9 16% 

Nej 15 100% 47 84% 

 

Tabell 4.2 – Överblick på frågan om e-post är en orsak till min stress 
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4.4 Förebyggande åtgärder 

I enkäten ställde vi en fråga till våra respondenter om de försökt effektivisera sin e-

postanvändning och i så fall hur (se bilaga fråga 26). 33 % av respondenterna svarar att 

de försökt effektivisera sin e-postanvändning via mapphantering. 11 % av våra 

respondenter uppger att de försökt med att avsätta viss tid på dagen för e-post. 8 % 

uppger att de prioriterar den e-post som är mest kritisk. 4 % svarar att de skapat egna 

filtreringsregler. 35 % svarade att de inte försökt effektivisera sin e-posthantering. 9 % 

valde att inte svara på frågan. 

 

Effektivisering av e-posthantering Antal i % 

Mapparhantering 33  

Avsätter viss tid för hantering av e-post 11  

Prioritering av e-post 8  

Filtrering 4  

Nej 35  

Tog inte ställning 9  

 

Vår undersökning visar att 12,7 % av våra respondenter innehar någon form av 

utbildning inom e-posthantering. Totalt svarade 32,4 % av respondenterna att de har 

någon sorts utbildning inom stresshantering, 67,6 % uppgav att de saknar utbildning 

inom stresshantering.  
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5 Analys  

I följande kapitel kommer materialet från vår enkätstudie samt teori att analyseras 

utifrån våra frågeställningar. Det inleds med en analys av vilka negativa effekter e-post 

kan ha på individer inom organisationer i Växjö kommun, samt om det är möjligt att 

härleda eventuella skillnader beroende på ålder och kön. Sedan presenterar vi effekter 

som kan utlösa e-poststress, vi undersöker även om det finns skillnader beroende på 

ålder och kön. Kapitlet avslutas med att presentera metoder för att förebygga e-

poststress samt de negativa effekter som kan uppstå på grund av e-post. 

 

Vilka negativa effekter kan e-post ha för individer inom organisationer i Växjö 

kommun? 

 –Finns det skillnader beroende på ålder och kön? 

 

En negativ effekt som vi har uppmärksammat i vårt resultat visar att en del av våra 

respondenter uppger att det inte finns tillräckligt med tid för att svara på e-post. I vår 

enkätundersökning uppger 45,1 % att de lider av tidsbrist. En majoritet av alla våra 

respondenter uppger att de spenderar två timmar varje dag med att hantera e-post. När 

vi undersöker hur lång tid de respondenter som upplever tidsbrist spenderar varje dag 

för att hantera e-post, ser vi att det skiljer sig jämfört med de respondenter som uppger 

att det finns tillräckligt med tid. En majoritet av de som uppger att tid inte är ett problem 

spenderar i snitt 1 timme och 47 minuter med e-post varje dag, medan en majoritet av 

de som upplever tidsbrist spenderar 2 timmar och 11 minuter med e-post varje dag. I en 

undersökning utförd av Sjöqvist och Pettersson (1998) framkom det att respondenterna 

från undersökningen spenderar en timme varje dag. Det stämmer inte överens med våra 

respondenter som inte upplever tidsbrist, de som upplever tidsbrist lägger istället mer än 

dubbelt så mycket tid än vad Sjöqvists respondenter gör. Gefen och Straub (1997) 

skriver i sin rapport att det inte finns någon skillnad mellan män och kvinnor när det 

gäller användning av e-post. Vårt resultat visar att 44 % av männen och 46 % kvinnorna 

upplever tidsbrist vilket betyder att inget kön är överrepresenterat. Vilket även bekräftar 

Gefens och Straubs (1997) resultat. Vår undersökning visar även en viss skillnad mellan 

åldersintervallerna på de två olika grupperna. Intervallen för den grupp som inte 

upplever tidsbrist hamnar på 36-45 år, de som upplever tidsbrist hamnar mellan 46-55 

år.  

E-post kan även orsaka att andra arbetsuppgifter blir lidande. Sjöqvist (2008) säger 

att användare många gånger avbryter övriga arbetsuppgifter för att svara på e-post. Vårt 

resultat bekräftar till viss del det Sjöqvist (2008) skriver. En majoritet av våra 

respondenter uppger att e-post inte går ut över andra arbetsuppgifter men 23,9 % av 

våra respondenter uppger att det i olika omfattning är ett problem samtidigt uppger 52 
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% av våra respondenter att de direkt svarar på inkommande e-postmeddelanden. Vi har 

tidigare delat upp våra respondenter beroende på om de känner av tidsbrist vid e-

posthantering. Vårt resultat visar att en majoritet av de respondenter som känner av 

tidsbrist även uppger att e-post leder till att andra arbetsuppgifter blir lidande. Sjöqvist 

(2008) skriver även att respondenterna i sin undersökning förväntar sig snabba svar, att 

behöva vänta på svar kan skapa negativa effekter, totalt är det 48 % av våra 

respondenter som inte svarar direkt på inkommande e-post. 31 % av våra respondenter 

uppger även att de i någon omfattning känner sig illa till mods om de inte svarar direkt 

på inkommande e-post.  

Losee (1989) menar att informationsöverflöde uppstår när en individ tar till sig så 

mycket information att det i slutänden blir omöjligt att assimilera den i samma takt som 

ny information skapas. Hiltz och Turoff (1985) nämner att e-post kan orsaka 

informationsöverflöde. Jansson (2005) går i sin undersökning in närmare på vad som 

kan orsaka informationsöverflöde vid e-postanvändning, han visar att användare har en 

benägenhet att inkludera för mycket information i ett e-postmeddelande. 19,7 % av våra 

respondenter anger att mängden text i ett e-postmeddelande är problematiskt, 11,3 % av 

våra respondenter uppger att antalet bifogade filer kan uppfattas som något negativt. 

Vilket delvis bekräftar det Jansson (2005) skriver, för mycket innehåll i ett e-

postmeddelande kan leda till en negativ effekt.  

Dawley och William (2003) skriver i sin undersökning att respondenterna ofta 

känner sig överväldigade över antalet e-post som de får varje dag. I vår enkät uppger 

52,1 % av våra respondenter att de skickar 6-15 meddelande varje dag, 29,6 % säger att 

de skickar mellan 16-25 meddelanden. 40,8 % uppger att de får 6-15 meddelanden varje 

dag och 36,6 % säger att de får 16-25 meddelanden varje dag. Från Sjöqvists (2008) 

undersökning går det att utläsa att respondenterna i genomsnitt skickar 15 e-

postmeddelande och tar emot 24 e-postmeddelanden. I vår enkät hamnar den 

genomsnittliga intervallen för skickade e-postmeddelanden mellan 6-15 samt 16-25 för 

mottagna meddelanden. De respondenter som uppger att de upplever tidsbrist samt de 

som inte har tidsbrist finns inom den intervall vi tidigare nämnde. Dock hamnar 

medelvärdet något högre för de personer som svarat att det inte finns tillräckligt med tid 

för att hantera all e-post. Vilket visar att de av våra respondenter som lider av tidsbrist 

stämmer in på det resultat som Dawley och William (2003) presenterar.  

Sjöqvist och Pettersson (1998) visar i sin undersökning att e-post inte uppfattas som 

stressande, de hävdar att e-post är mer relaterat till vissa irritationsmoment snarare än 

stressmoment. Vid en senare studie av Sjöqvist (2008) är det möjligt att göra en 

koppling mellan e-post och stress. I vårt resultat finns det respondenter som känner att 

e-post är en viktig orsak till stress. Det vi kan se är att 19,7 % av respondenterna i olika 

omfattning till viss del håller med om att e-post är en orsak till stress, 1,4 % av våra 
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respondenter svarar att e-post är en viktig orsak till stress. Vilket även bekräftar 

Sjöqvists studie från 2008.  

Sjöqvist (2008) redovisar i sin uppsats att skräppost inte är ett problem. I vårt resultat 

kan vi se att 23 % uppger att de får mycket spam och att 31 % av våra respondenter ser 

skräppost som ett problem. Vårt resultat går delvis emot det Sjöqvist skriver, även om 

en majoritet anser att det inte är ett problem så svarar 31 % att det är ett problem.  

 

Vad kan utlösa e-poststress för individer inom organisationer i Växjö kommun? 

–Finns det skillnader beroende på ålder och kön? 

 

Som vi skrivit tidigare uppger 21,1 % av våra respondenter att de i olika omfattning kan 

relatera till att e-post är en orsak till stress. Bawden, et al. (1999) skriver i sin rapport att 

för stort informationsöverflöde kan leda till obehag, Sjöqvist (2008) menar att för 

många meddelanden, samt irrelevanta meddelanden och för mycket information kan ge 

en stressande effekt. Även Johansson-Hidén, et al. (2002) nämner att för mycket 

information kan orsaka stress. I vår undersökning visar det sig att de respondenter som 

upplever e-poststress svarar 28,2 % att mängden e-post har stor påverkan. Vilket 

bekräftar det Sjöqvist skriver när hon skriver om för många meddelanden. 45,1 % 

uppger att innehållet i ett e-postmeddelande kan orsaka stress, vilket till viss del 

stämmer in på det Sjöqvist nämner angående irrelevant information eller för mycket 

information. Resterande respondenter tog inte ställning i frågan.  

Vårt resultat visar att det inte finns någon stor skillnad mellan könen, bland alla män 

i vår undersökning uppger 18 % att de är stressade av e-post, kvinnorna ligger lite 

högre, 25 % svarar att det upplever e-poststress. 

Ålder kan vara en orsak till e-poststress. Intervallen för de som upplever e-poststress 

hamnar mellan 46-55 år. För de som inte känner sig stressade är åldersintervallen 36-45 

år. Dawley och William (2003) skriver i sin rapport att erfarenhet är viktigt för att bättre 

kunna hantera e-post. Högre ålder behöver inte betyda mer erfarenhet, Moyer, et al. 

(2002) visar i sin undersökning att medelåldern för e-postanvändare var något lägre 

jämfört med de som inte använder e-post. Vilket även är möjligt att relatera till de 

resultat vi fått fram att ålder påverkar användning av e-post.  

Tidigare i vår teori har vi nämnt att ökad tillgänglighet kan leda till stress. Med hjälp 

av smarta mobiltelefoner är det möjligt att alltid vara kontaktbar, vilket betyder att det 

är möjligt att svara på e-post även efter kontorstid, det leder i slutändan till att gränsen 

mellan arbete och fritid minskar (Sköld 2009). I vår undersökning kan vi inte se att e-

post via mobiltelefoner har någon stor påverkan till e-poststress. 13,3 % av de som 

upplever e-post som stressande använder mobiltelefon för att svara på e-post, samtidigt 

som 12,5 % av de som inte upplever stress använder mobiltelefon vid e-posthantering.  
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Währborg (2002) säger att utbildning inom stress måste förstärkas, Sjöqvist (2008) 

presenterar i sin studie att utbildning kan hjälpa till att verka mot e-poststress. När vi 

undersöker de respondenter i vår undersökning som lider av e-poststress svarar alla att 

de inte har någon utbildning inom e-posthantering. Samtidigt svarar 16 % av de 

respondenter som inte upplever e-poststress att de innehar en utbildning. Vårt resultat 

visar att avsaknad av utbildning inom e-posthantering kan leda till e-poststress. Även 

Dawley och William (2003) presenterar liknande resultat, de visar att respondenterna 

önskar mer utbildning inom e-post  

 

Vilka metoder finns det för att förebygga e-poststress samt negativa effekter från 

e-post? 

 

Vi har tidigare nämnt informationsöverflöde, det i samband med e-post kan leda till 

stress. I vår enkät ställde vi frågan om vilka respondenter som innehar någon form av 

utbildning inom e-posthantering. Dawley och William (2003) menar att det är möjligt 

att förhindra informationsöverflöde via utbildning. Av de respondenter i vår enkät som 

uppger att de är e-poststressade innehar 0 % utbildning inom e-posthantering. Av de 

respondenter som svarat att de inte känner sig stressade av e-post innehar 16 % 

utbildning inom e-posthantering. Vårt resultat stämmer därmed överens med vad 

Dawley och William (2003) presenterar i sin studie, utbildning kan förebygga e-

poststress.  

Johansson-Hidén, et al. (2002)  redovisar i sin studie om IKT-stress att en av de stora 

stresskällorna inom respondenternas arbete är tidsbrist. 45,1 % av våra respondenter 

uppger att det inte finns tillräckligt med tid för e-posthantering. På vår enkät framgår det 

att 78,9 % av respondenterna använder sig av mapphantering samt att 33 % uppger att 

de försökt effektivisera sin e-postanvändning via mapphantering. Vi har tidigare i vår 

teori nämnt att mapphantering är en bra metod för att effektivisera och skapa översikt 

över e-postmeddelanden. Våra respondenter uppger även att de i genomsnitt har 201-

500 meddelande i sin inkorg, Dawley och Williams (2003) skriver att för mycket e-post 

kan orsaka informationsöverflöd. Vårt resultat visar att mapphantering i viss mån kan 

förebygga både negativa effekter samt e-poststress.  

Vi har tidigare nämnt att Jansson (2005) anser att användare ibland bifogar för 

mycket information i ett e-postmeddelande och för mycket information kan leda till 

informationsöverflöde. Våra respondenter bekräftar dessa problem, 19,7 % anser att för 

mycket text är ett problem och 11,3 % svarar att antalet bifogade filer är påfrestande. 

Att vara restriktiv med hur mycket information som finns i ett e-postmeddelande kan 

förebygga negativa effekter samt att användare blir e-poststressade. 
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6 Diskussion 

I följande kapitel kommer vi att presentera diskussionen som bygger på våra 

egna tankar kring analysen. Vi kommer att presentera våra egna tankar med våra fyra 

kategorier som ram.  

 

I vårt resultat framkom det att våra respondenter spenderar dubbelt så mycket tid med e-

posthantering jämfört med de respondenter som Sjöqvist och Pettersson (1998) 

undersökt. Skillnaden kan bero på att e-post idag är mer populärt. Den tekniska 

utveckling som skett med ökad tillgänglighet och ökad användarvänlighet tror vi kan 

vara orsaker bakom detta. I vårt resultat framgår det även att en majoritet föredrar att 

använda sig av e-post vid kontakt av kollegor, det hade varit intressant att se vad 

Sjöqvist och Petterssons (1998) respondenter hade uppgett för svar på en sådan fråga. 

Om respondenterna från Sjöqvist och Petterssons undersökning föredrar att använda sig 

av ett annat medium är det en möjlig förklaring till den tidsskillnad vi observerat vid e-

posthantering. Vi får lite blandade svar av våra respondenter när det gäller e-postens 

påverkan på övriga arbetsuppgifter. En majoritet av våra respondenter svarar att e-post 

underlättar arbetet. En minoritet svarar att e-post går ut över andra arbetsuppgifter men 

det utesluter inte att våra respondenter trots det upplever e-post ett underlättande 

hjälpmedel i arbetet. Sjöqvist (2008) skriver att arbetsuppgifter kan bli lidande när 

individer direkt svarar på inkommande e-postmeddelanden. En majoritet av våra 

respondenter uppger att de direkt svarar på inkommande e-post. Det är möjligt att våra 

respondenter reagerar olika vid inkommande e-postmeddelande beroende på vilken 

arbetsuppgift man för närvarande är sysselsatt med. Det kan även vara så att när en 

individ har kontroll över sitt e-postflöde upplevs det som något positivt, men så fort 

kontroll förloras förändras det till något negativt. Vilket vi tror kan resultera i stress 

samt att det tar tid från övriga arbetsuppgifter. Det kan även relateras till 

informationsöverflöde, Losee (1989) uppger att informationsöverflöde tillkommer när 

en individ tar till sig så mycket information att det i slutändan blir omöjligt att 

assimilera den i samma tak. Men vi tror inte att enbart mängden orsakar det, det måste 

även sättas i perspektiv till den tid man har på sig att tillgodogöra sig informationen. 

Våra respondenter svarar även att om de inte direkt svarar på ett inkommande e-

postmeddelande kan det leda till obehag. Vi tror att det helt beror på vilken typ av e-

postmeddelande det rör sig om, de meddelanden som inte kräver direkta svar bör inte 

orsaka en sådan känsla. Men ett e-postmeddelande med en negativ ton som man helst 

hade undvikit att erhålla, tror vi har större chans att framkalla en sådan känsla. I 

undersökningen svarar respondenterna att mängd samt innehåll kan orsaka e-poststress, 

det är något som även Sjöqvist (2008) nämner. Separat kan dessa faktorer leda till 

stress, men om en individ upplever båda tror vi att känslan av stress på grund av e-post 
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blir ännu starkare. Likväl tror vi att mängd inte påverkar lika mycket som innehållet, det 

är något som våra respondenter även bekräftar. Tiden man spenderar på e-posthantering 

beror helt på hur lång tid som krävs för varje meddelande. I vårt resultat framkom det 

att de personer som upplever stress via e-post helt saknar utbildning inom e-

posthantering, men endast en minoritet av de som inte upplever e-poststress innehar en 

utbildning. Vi tror att det kan hjälpa, men främst för de individer som helt saknar 

tidigare erfarenhet inom e-posthantering. Vi kan inte se någon skillnad mellan män och 

kvinnor i vårt resultat. Däremot finns det en viss skillnad beroende på ålder. Hos de som 

upplever negativa effekter vid e-postanvändning samt e-poststress är medelåldern något 

högre än för övriga. Vi tror att erfarenhet är en viktig orsak och att högre ålder leder till 

mer erfarenhet verkar inte stämma. Istället kan det hjälpa om man är uppväxt med 

datorer och därmed tidigt får datorvana, vilket kan underlätta när man tar till sig ny 

teknik. 
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7 Slutsats 

Vi har valt att presentera vår slutsats i punktform uppdelad efter vår frågeställning för 

att få en klar överblick av de slutsatser som dragits. 

 
Vilka negativa effekter kan e-post ha för individer inom organisationer i Växjö 
kommun? 

• Det kan uppstå tidsbrist vid e-posthantering 
• E-post kan avbryta övriga arbetsuppgifter, det är vanligt att individer direkt 

svarar på inkommande meddelanden 
• Att inte svara direkt på inkommande e-post kan leda till obehag. 
• E-post kan orsaka informationsöverflöde 
• Skräppost är ett problem som kan orsaka tidsförlust 
• E-post kan orsaka stress 

 
    Finns det skillnader beroende på ålder och kön? 

• Vi kan inte se någon skillnad av negativa effekter mellan könen 
• Ålder påverkar, de respondenter som upplever flera negativa effekter har 

högre medelålder 
 
Vad kan utlösa e-poststress för individer inom organisationer i Växjö kommun? 
  

• Mängden e-post påverkar 
• Bristande stavning i ett e-postmeddelande kan leda till stress 
• Avsändarens ton påverkar 
• Mängden text samt antal bifogade filer kan påverka 
• Skräppost kan orsaka stress 
• Avsaknad av utbildning inom e-posthantering kan leda till ökad risk för stress 

 
    Finns det skillnader beroende på ålder och kön? 

• Vi kan inte se någon skillnad mellan könen 
• Ålder kan påverka, de som upplever att e-post orsakar stress har högre 

medelålder än de som inte känner sig stressade av e-post 
 
Vilka metoder finns det för att förebygga e-poststress samt negativa effekter från 
e-post? 

• Genom att avsätta viss tid under dagen, förhindrar man att e-post avbryter övriga 
arbetsuppgifter 

• Mapphantering  
• Utbildning inom e-posthantering 
• Filtrering av e-postmeddelanden 
• Prioritering av de e-postmeddelanden som är mest kritiska 
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8 Reflektioner 

I det här kapitlet kommer vi att reflektera över hur arbetet har fortskridit. 

Precis när vi börjat skriva vår uppsats, var vi väldigt osäkra på uppsatsens struktur. Men 

istället för studera teori om uppsatsskrivning och sedan skapa en bra bild på hur vi ville 

utforma den så började vi skriva direkt. Vilket gjorde att vi fick spendera väldigt mycket 

tid på att förändra uppsatsen. Det är något som vi känner att vi borde ha gjort 

annorlunda.  

Teorin bakom uppsatsen var en utmaning, vi ansåg att det var svårt att hitta bra 

vetenskapliga artiklar med e-poststress i fokus. Den mesta teorin vi kunde hitta 

handlade om antingen e-post eller stress, vi hade problem att hitta teori som gjorde 

kopplingar och behandlade de här två ämnena tillsammans. Det problemet löstes efter vi 

fick hjälp av biblioteket med att finna användbara vetenskapliga artiklar genom att de 

introducerade nya databaser att söka i.  

Vår teori samt resultat var även det först väldigt ostrukturerat, det var svårt att se en 

"röd tråd" i vår uppsats. För att förbättra detta valde vi att dela upp vår teori i fyra olika 

kategorier som vi kunnat urskilja. Det hjälpte oss otroligt mycket eftersom vi utifrån 

dessa kategorier på ett enkelt sätt sedan kunde presentera vårt resultat, och även därefter 

analysera utifrån dessa kategorier samtidigt som det på ett bra sätt följer vår 

frågeställning. När vi först presenterade vårt resultat hade vi väldigt mycket diagram, 

men vi insåg snabbt att viss information lämpar sig bättre enbart som text samtidigt som 

man bör begränsa den information som finns i ett diagram. De kategorier som vi urskiljt 

hjälpte oss återigen väldigt mycket, eftersom vi då bättre kunde se på vilket sätt vårt 

resultat bäst presenterades och i vilken ordning. Det underlättade även vår analys, 

tidigare saknade vi bra struktur, men nu var teori och resultat ordnat på samma sätt och 

vi kunde därför följa vår mall och författa vår analys. Tidigare var det svårt att skapa sig 

en bra översikt över uppsatsen men det problemet försvann efter att vi upptäckt våra 

fyra kategorier. Vi valde att skriva analys och diskussion separat. Detta för att skapa en 

klar bild över hur vårt resultat relaterar till tidigare teori. Vi kände att det kunde ha blivit 

lite rörigt om vi även inkluderat vår diskussion. Men vi känner nu efteråt att det även 

hade gått lika bra att inkludera diskussionen under analys. Vi funderade länge på hur vi 

skulle presentera vår slutsats. Först skrev vi allt i en text, men insåg sedan att vi vill få 

fram slutsatsen tydligt. Därför valde vi att presentera den i punktform. 

Syftet med uppsatsen är att undersöka uppfattningar bland e-postanvändare inom 

organisationer angående e-post och e-poststress. Efter att vi skickat ut vår enkät fick vi 

kritik för att enkäten var vinklad men det var enbart en respondent som uppgav detta. 

Individen menade att vårt resultat skulle visa att alla upplever e-poststress. Men vårt 

resultat visar att en minoritet upplever en koppling mellan e-post och stress. Men 
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givetvis önskar vi att ytterligare någon testenkät hade provats för att förhindra att enkät 

upplevs som vinklad. Vi känner också att vi borde ha spenderat lite mer tid gällande 

utformningen av våra enkätfrågor. Vår svarsfrekvens blev något låg, 27,5 %. Vi borde 

ha skickat ut enkäten betydligt tidigare samt tillåtit svar under längre tid. Men vi ångrar 

även att vi inte skickade ut någon påminnelse, det hade förmodligen ökat vår 

svarsfrekvens. 

Slutligen tycker vi att det varit en intressant och kul utmaning med både med- och 

motgångar. Vi har lärt oss mycket under skrivandets gång och om vi skulle göra något 

liknande på nytt är vi medvetna om många av de problem som kan uppstå och vad vi 

kan göra för att undvika dem.  

8.1 Förslag till fortsatt forskning 

Vi har kommit fram till tre fortsättningsstudier som skulle varit intressanta att göra 

utifrån den kvantitativa undersökning som vi har gjort. 

Undersökningen är begränsad till organisationer inom Växjö, för fortsatt forskning 

hade det varit intressant att ta studien till liknande organisationer utanför Växjö för att 

se om det finns eventuella skillnader. Genom att göra undersökningen i ett större 

omfång med fler organisationer för att få en högre svarsfrekvens som i sin tur ger ett 

mer omfattande resultat.  

För att fördjupa sig inom ämnet som studerats bör kanske den här studien uppföljas 

av en kvalitativ undersökning, i form av personliga intervjuer för att ge respondenterna 

chansen att utveckla sina svar mer utförligt. Genom att göra en kvalitativ 

fortsättningsstudie hade man även kunnat fokusera mer på de grupper av respondenter 

som man anser vara mest intressanta och senare jämföra den kvantitativa med den 

kvalitativa undersökningen. 

Det hade också varit intressant att fokusera sig på en organisation och gå djupare in i 

den genom att göra en kvalitativ undersökning. Genom att göra en undersökning på 

enbart ett företag hade det varit intressant att studera och kartlägga e-postvanorna inom 

organisationen.  
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Bilaga A 
Här presenterar vi det e-postmeddelanden vi skickade till olika organisationer och 

företag för att fråga om vi fick genomföra vår undersökning hos dem. Meddelandens 

såg ut som följande.  

 
Hejsan. 
Vi är tre studenter som just nu skriver vår c-uppsats vid Växjö universitet. Vi läser 
Systemvetenskap och gör just nu en undersökning angående e-post och stress (e-
poststress). Undersökningen är till för individer som använder e-post som ett verktyg 
inom sitt arbete. Vi undrar nu om vi har möjligheten att skicka ut enkäten till era 
anställda? Enkäten är Internetbaserad och den kommer man åt via en länk som vi har.  
Om ni är intresserade så kan ni väl höra av er till oss så fort som möjligt. 
 
Med vänliga hälsningar Philip Olsson, Robin Bergström och Eric Åkesson. 
Systemvetenskapliga programmet (MSI) 
Växjö universitet 



 
 

 

Bilaga B 
Enkäten var en webbenkät och såg presenteras här efter. Eftersom 

konvertera enkäten till ett Word

lägga in dem här. Enkäten ser identisk
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Enkäten var en webbenkät och såg presenteras här efter. Eftersom det inte gick att 

Word-dokument valde vi att konvertera enkäten till bilder och 

Enkäten ser identiskt ut som den som respondenterna fick ta del av. 

inte gick att 

att konvertera enkäten till bilder och 

respondenterna fick ta del av.  
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