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Sammanfattning 
Behovet av högkvalitativ information är något som finns i alla organisationer. Tack vare 
teknikutvecklingen kan information flöda allt fortare, och genom alltfler kanaler. 
Informationsmängden har idag blivit så pass omfattande att vi människor många gånger har 
svårt att hantera informationen på ett effektivt sätt, vilket i sin tur kan leda till upplevt 
informationsöverflöd. Denna studies syfte var att undersöka hur aspekter av 
informationsöverflöd upplevs i perspektiv av informationskvalitet och belysa dessa utifrån 
distans- och kontorsarbete.   
 
Wang & Strong (1996) har tagit fram en modell för att mäta informationskvalitet. 
Informationskvalitet är ett komplext begrepp och kan enligt författarna (1996) brytas ner i fyra 
aspekter vilka är tillförlitlighet, relevant, tillgänglighet och representativ information. Deras 
modell över informationskvalitet har varit denna studies utgångspunkt för analys av resultatet. 
 
Undersökningen genomfördes enligt en kvalitativ metod med en abduktiv ansats. 
Datainsamlingen gjordes genom fem stycken semi-strukturerade individuella telefonintervjuer. 
Studiens deltagande informanter arbetar alla både på distans och på kontor.     
 
Studiens resultat visar att det främst är bristen på relevant information som bidrar till upplevt 
informationsöverflöd. Eppler & Mengis (2004) presenterar fem stycken orsaker till 
informationsöverflöd, vilka är information, IT, arbetsuppgift och tid, individ samt organisation. 
Resultatet visar att bristen på relevant information bidrar till alla dessa fem orsaker. 
Informationsöverflöd upplevs som något mer märkbar på kontor där även den fysiska muntliga 
kommunikationen kan bidra till för mycket information.  
 
Inför genomförandet av denna studie var det inte förväntat att distansarbete kan väljas för att 
minska informationsöverflöd. Resultatet visar dock att informanterna många gånger väljer 
distansarbete för att kunna koppla bort sig från digitala och fysiska informationskanaler. Detta 
upplevs särskilt effektivt då mer komplexa arbetsuppgifter ska utföras.   
 
Slutsatser som kan dras från den genomförda studien är att öppna kontorslandskap kan bidra 
med mer irrelevant information som en följd av den fysiska muntliga kommunikationen. Även 
kan slutsatsen dras att informationskvalitet och informationsöverflöd är två nära relaterade 
begrepp, men att bristen på informationskvalitet är det som bidrar med informationsöverflöd. I 
de fall när informationen i sig inte uppfyller kvalitetsaspekterna kan detta bidra till att individer 
upplever informationsöverflöd.    
 
Nyckelord: information, informationskvalitet, informationsöverflöd, distans, kontor



   
 

   
 

Abstract 
The amount of information has increased as a result of the technological development and it 
has become common to perceive information overload. This area is researched in office 
environments, however, we found no research in telecommuting. Low quality of information 
has been found through previous research as being one of the main reasons why we are 
experiencing information overload. In previous research, students were able to conclude that 
there was no research on the office and telecommuting experienced information overload. This 
study's problem is based on a scientific problem, were the students intended to examine how 
work in offices are perceived compared to teleworking in aspects of information quality and 
information overload. To illustrate the problem a qualitative method was selected. The study is 
based on semi-structured telephone interviews with five participating informants. This study's 
found that office environments contributed with more irrelevant information because of verbal 
communication. The students also came to the conclusion that the concepts of information 
quality and information overload are related to each other, but information quality is the 
overlying concept. Lack of information quality contributes to experienced information 
overload. 
 
Keywords: information, information quality, information overload, telecommuting, office 
  



   
 

   
 

Förord 
I utbildningen Informationslogistik, 180 högskolepoäng avslutas kandidatprogrammet med ett 
examensarbete på 15 högskolepoäng. Denna kurs ges vid Centrum för Informationslogistik i 
Ljungby, genom Linnéuniversitetet i Växjö. Vi har valt att genomföra en kvalitativ studie inom 
informationskvalitet och informationsöverflöd. Detta ämnesområde valdes eftersom det är 
aktuellt för utbildningen och i dagens samhälle, men också med grund i vårt eget intresse. 
 
Vi vill börja med att tacka våra informanter som har ställt upp på intervjuer och bidragit med 
värdefull information. Vi vill även rikta ett stort tack till My Zetterholm på Linneuniversitetet 
som har varit vår handledare under hela terminen. Hon har bidragit med goda idéer och 
synpunkter, samt gett vägledning till vårt rapportskrivande. Slutligen vill vi tacka alla som har 
bidragit på olika sätt till vårt examensarbete. 
 
Ljungby, våren 2016 
 
 

Annika Bui & Sebastian Olsson 
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1   Introduktion
I detta inledande kapitel ges en kortfattad beskrivning av studiens ämnesområde. 
Redogörelse görs för studiens bakgrund, tidigare forskning, avgränsning samt målgrupp. 
Vidare presenteras även rapportens problemområde, syfte och frågeställning. 

1.1 Inledande bakgrund 
Behovet av pålitlig information är något vi människor alltid har haft och alltid kommer att 
ha. Dock ser vi i dagens samhälle att det sällan är bristen på information som är problemet, 
utan snarare att det istället finns för mycket information. Information flödar idag i en enorm 
takt och bidrar till att vi människor ofta upplever så kallat informationsöverflöd. 
Informationslogisitk som ämnesområde syftar delvis till att reducera de problem som 
informationsöverflöd kan skapa. Informationslogistik handlar bland annat om att säkerställa 
kvalitativ information till rätt individ, i rätt tid och på rätt plats. En informationslogistiker 
strävar ofta i sin yrkesroll efter att säkerställa en balans mellan informationsteknologi och 
människor i verksamheter, där informationsteknologi även kallat IT ska stödja individers 
dagliga behov. IT kan exempelvis vara ett system som samlar in, bearbetar och distribuerar 
information för att stödja en effektivare verksamhet (Beynon-Davis, 2009; CIL, 2016).  
 
I en artikel publicerad av SVT skriven av Axelsdotter-Olsson (2015) presenteras en 
undersökning gjord av statistiska centralbyrån. Enligt undersökningen har idag över 50 
procent av Sveriges företag anställda som vid något tillfälle arbetar på distans. Artikeln 
beskriver även att personer som arbetar på distans tenderar att vara mera produktiva men att 
det samtidigt finns en risk att anställda arbetar alltfler timmar och att gränsen mellan 
privatliv och arbete suddas ut. Enligt en undersökning genomförd av Manpower Group 
(2015) med över 3105 respondenter, där alla hade möjlighet att arbeta på distans och kontor 
framgick att arbete på eget kontor på arbetsplatsen är det som de flesta föredrar. Däremot 
upplevs inte den mest vanliga av arbetsplatser, alltså öppet kontorslandskap som någon 
särskilt populär arbetsplatsslösning. Den moderna teknologin blir bättre och människor får 
idag möjlighet att arbeta på valfri plats, exempelvis på distans vilket uppskattas av många. 
Detta tydliggjordes i enkätundersökningen där många väljer att arbeta på distans när den 
möjligheten finns. Många tycker att det ger en ökad frihet när de har möjlighet att arbeta på 
distans och kan växla mellan olika aktiviteter under dagen (Manpower, 2015). 
 
Under utbildningen i Informationslogistik, 180 högskolepoäng, Linnéuniveristet har vårt 
intresse för den mänskliga förmågan att hantera information vuxit fram. Information i olika 
former har varit centralt under hela utbildningen. Teknikutvecklingen har bidragit med ett 
flertal nya kommunikationskanaler där information i alla former nu alltid finns tillgänglig. 
Detta har medfört att människors privatliv och arbete präglas av informationsöverflöd 
snarare än informationsbrist. Vi fann det intressant att studera vilka de bakomliggande 
orsakerna kan vara som kan skapa informationsöverflöd. Enligt Eppler & Mengis (2004)  
och Giddings (2008) är begreppet komplext med ett flertal olika definitioner. Informationen
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i sig är central när det gäller informationsöverflöd. Begreppet information består av ett 
flertal kvalitetsaspekter som behöver uppfyllas för att informationen ska anses ha hög 
kvalitet. Tidigare forskning påvisar att låg informationskvalitet kan vara en bidragande 
orsak till informationsöverflöd. Vidare är det intressant att studera ytterligare aspekter av 
informationsöverflöd och dess möjliga påverkan på individer (Eppler & Mengis, 2004). 

1.2 Tidigare forskning 
Historiskt har fokus legat på människans fysiska hälsa, men i dagens samhälle talas det 
istället alltmer om människans psykiska hälsa. Vi lever i ett informationssamhälle som 
dagligen överöser oss med data, information och ny kunskap. Det digitaliserade 
informationssamhället har i stor utsträckning bidragit till att delvis eller helt ersätta 
människans roll i flera arbeten. Detta har gjort att människan många gånger istället har tagit 
rollen som informationshanterare (Bawden & Robinson, 2009).  
 
Enligt Bawden & Robinson (2009) har det skett en informationsövergång där den 
information vi idag tar till oss är digital istället för analog. Tekniken har förändrat hur 
digitala tjänster skapas och utvecklas (Brandt, 2007). Sedan introduktionen av World Wide 
Web på 1990-talet har tillgången till information ökat kraftigt. Bawden & Robinson (2009) 
förklarar att vi numera befinner oss i Web 2.0. Begreppet är en term som beskriver en tid 
där information flödar genom flera olika informationskanaler, och där människor handskas 
med e-post, smartphone, internet, tidningar etcetera.    
 
En följd av Web 2.0 har bland annat varit möjliggörandet av alltmer mobila arbetsplatser. 
Tack vare teknikutvecklingen har många människor idag möjlighet att arbeta på distans. På 
grund av stora mängder fysisk muntlig information på kontoret hävdar Harris m.fl. (2015) 
att alltfler föredrar distansarbete, då detta erbjuder en lugnare miljö. Mobila arbetsplatser 
innebär att anställda inte längre behöver vara bundna till sitt kontor, utan kan arbeta på valfri 
geografisk plats, och även när som helst på dygnet. Bawden & Robinson (2009) hävdar att 
alltfler väljer att arbeta på distans, och att teknikutveckling möjliggör informationsflöden 
som blir snabbare och effektivare än tidigare. Soucek & Moser (2010) beskriver att e-post 
är den populäraste IT-baserade kommunikationskanalen. E-post har fördelen att det är 
tillgängligt på både kontor och distans.  
 
Eppler & Menigs (2004) förklarar i sin forskningsartikel The Concept of Information 
Overload att informationsöverflöd som begrepp ofta används för att beskriva den väldigt 
breda och diffusa termen hantering av för mycket information. Harris m.fl. (2015) och 
Eppler & Mengis (2004) anser att denna benämning av informationsöverflöd bidragit till att 
synonymer och begrepp uppstått som relaterar till informationsöverflöd. Exempel på sådana 
begrepp är kunskapsöverflöd (Hunt & Newman, 1997) samt kognitionsöverflöd (Vollmann, 
1991). Forskning inom informationsöverflöd har bedrivits i ett flertal olika områden och 
begreppet anses vara tvärvetenskapligt. Eppler & Mengis (2004) beskriver bland annat att 
undersökningar har gjorts inom informationssystemområdet samt inom organisatorisk 
forskning. Det som forskare främst funnit relevant att undersöka gällande 
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informationsöverflöd är hur individens prestation korrelerar med den mängd information 
som personen har till sitt förfogande. Forskare har kunnat visa att informationsmängd 
främjar beslutskvalitet men bara till en viss gräns. Vid denna gräns uppstår  
informationsöverflöd och mängden information människor applicerar på ett beslut börjar 
istället minska. Var denna gräns går är väldigt individberoende och det är svårt att dra säkra 
generella riktlinjer (Giddings, 2008). Eppler och Mengis (2004) hävdar att begreppen 
informationskvalitet och informationsöverflöd hänger ihop och att bristande 
informationskvalitet kan vara en av orsakerna till upplevt informationsöverflöd. Brandt 
(2007) förklarar att informationskvalitet är avgörande på arbetsplatser som använder 
digitala tjänster. 

1.3 Problemformulering 
Studien baseras på ett vetenskapligt problem där undersökningen avser studera hur arbete 
på distans upplevs jämfört med arbete på kontor i aspekter av informationskvalitet och 
informationsöverflöd.  
 
I det informationssamhälle som vi lever i idag flödar information hela tiden genom olika 
digitala kanaler. Dessa kanaler ses som överfulla av information, och anses inte ha hög 
informationskvalitet (Harris m.fl., 2015). Det finns en ständig tillgång till information som 
vi människor vid vissa tillfällen har svårt att hantera. Låg kvalitet på information har genom 
tidigare forskning visat sig vara en orsak till att människor upplever informationsöverflöd. 
Informationskvalitet består av fyra aspekter vilka är tillförlitlighet, relevant, tillgänglighet 
och representativ information (Wang & Strong, 1996). Det finns forskning som visar att 
många idag upplever arbetsplatsen som stressande på grund av för mycket information. 
Informationsöverflöd blir idag ett mer och mer etablerat begrepp inom kontorsmiljö. Dock 
har teknikutveckling självklart inte enbart varit negativ för arbetsmiljön. IT har bland annat 
möjliggjort att många idag har möjlighet att arbeta mer mobilt och på distans. Människor är 
inte längre bundna till arbetsplatsen i samma utsträckning (Bawden & Robinson, 2009). 
Många tycker att distansarbete är ett bra komplement då plats för arbetet kan väljas av 
individen själv. Efter att ha studerat tidigare forskning kunde slutsatsen dras att det inte gått 
att finna forskning som undersökt om även distansarbete upplevs kunna bidra med 
informationsöverflöd, samt om bristen på informationskvalitet påverkar arbetare även där. 

 
Figur 1.1 Illustration över problemformulering. 
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1.4 Syfte och frågeställning 
Studiens syfte är att undersöka hur aspekter av informationsöverflöd upplevs i perspektiv 
av informationskvalitet och belysa dessa utifrån distans- och kontorsarbete. Studien ämnar 
alltså undersöka begreppens relation samt om arbete på distans och på kontor skiljer sig åt 
i dessa hänseenden. Kunskapen kommer att kunna bidra med viss förståelse för hur 
informationsöverflöd samt informationskvalitet hänger ihop och hur de upplevs i 
arbetsrelaterade sammanhang.     
   
Frågeställningen: Hur upplevs arbete på distans jämfört med på kontor i aspekter av 
informationsöverflöd och informationskvalitet? 

1.5 Avgränsning 
Den här studien begränsas till att undersöka individers upplevelse av arbete på distans 
jämfört med på kontor i aspekter av informationsöverflöd och informationskvalitet. Studien 
ämnar inte påvisa att det idag finns ett informationsöverflöd för personer som arbetar på 
distans kombinerat med kontor, utan undersöker enbart individers upplevelse av ovan 
nämnd arbetsmodell.  
 
Vidare är studien avgränsad till att undersöka fem stycken individers upplevelse av 
informationsöverflöd och informationskvalitet, således blir studien begränsad till att 
undersöka skillnader i de specifika fallen och syftar inte till att vara representativ för en 
större population.  
 
 

 
Figur 1.2 Förtydligande av avgränsning.  
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1.6 Målgrupp 
Denna studie riktar sig främst till andra studenter som läser Informationslogistik vid 
Linnéuniversitetet, men även till övriga studenter som har intresse av ämnesområdet 
informatik. Vidare riktar sig studien också till forskare inom informatikområdet, där studien 
ger ett mindre kunskapsbidrag inom informationskvalitet och informationsöverflöd på 
distans- samt kontorsarbete. Undersökningen kan även vara intressant att ta del av för 
individer och organisationer som har intresse av begreppen informationskvalitet och 
informationsöverflöd i kontext av distans- och kontorsarbete. 

1.7 Disposition  
Introduktion  
I detta inledande kapitel ges en kortfattad beskrivning av studiens ämnesområde. 
Redogörelse görs för studiens bakgrund, tidigare forskning, avgränsning samt målgrupp. 
Vidare presenteras även rapportens problemområde, syfte och frågeställning. 
 
Teori  
I detta kapitel presenteras relevanta teorier inom informatik där begreppen 
informationskvalitet och informationsöverflöd behandlas. Teorin baseras på både litteratur 
och vetenskapliga artiklar inom informatikområdet. 
 
Metod 
I metodavsnittet beskrivs studiens vetenskapliga ansats och hur datainsamlingen har 
genomförts. En presentation av urval, studiens tillvägagångsätt samt en metodanalys anges. 
Avslutningsvis beskrivs etiskt övervägande och tillförlitlighet, där begrepp som validitet 
och reliabilitet diskuteras. 
 
Resultat 
I detta kapitel presenteras insamlad data. En transkribering och tematisering över rådata 
presenteras utifrån informanternas upplevelse. Utifrån teorin har resultatet tematiserats i 
fyra teman: tillförlitlighet, relevant, tillgänglighet och representativ.  
I studiens analyskapitel 4.5 förtydligas avslutningsvis jämförelsen mellan distans- och 
kontorsarbete ytterligare. 
 
Diskussion 
I diskussionskapitalet fördjupas studiens resultat ytterligare, även beskrivs en reflektion 
över metodval. 
 
Slutsats  
Avslutningsvis presenteras en slutsats över undersökningen och ett förslag till fortsatt 
forskning inom ämnesområdet.  
 
 
 



 

  6  
 

2 Teori 
I detta kapitel presenteras relevanta teorier inom informatik där begreppen 
informationskvalitet och informationsöverflöd behandlas. Eppler & Mengis (2004) 
förklarar att dessa begrepp hänger ihop och ger en beskrivning av de orsaker som kan 
skapa informationsöverflöd. Modellen över informationskvalitet är skapad av Wang & 
Strong (1996) och beskriver att informationskvalitet består av flera aspekter. Författarna 
som valdes för att beskriva informationskvalitet och informationsöverflöd har tidigare 
citerats av flera andra personer och erbjuder även tydliga och konkreta förklaringar av 
begreppen. Teorin baseras på både litteratur och vetenskapliga artiklar inom 
informatikområdet. 

2.1 Informationskvalitet 
Beynon-Davies (2009) förklarar att det finns en skillnad mellan begreppen data och 
information. Data används för att presentera något och då ofta i form av text, tal eller bild. 
Information är istället tolkad data som används i ett sammanhang. Dock finns inte denna 
skillnad mellan information och data i termer informationskvalitet och datakvalitet. Enligt 
Strong m.fl. (1997) finns ingen skillnad mellan begreppen informationskvalitet och 
datakvalitet, då felaktig data också generar felaktig information vilket påverkar den 
sammantagna kvaliteten. I kontext av kvalitet kan begreppen användas synonymt.  
 
Bawden & Robinson (2009) påstår att den tid då personer hade brist på information numera 
är förbi. Lee m.fl. (2002) hävdar att informationsmängden har ökat inom organisationer och 
numera är högkvalitativ information avgörande. Bawden & Robinson (2009) anser att 
förändringarna i samhället har gjort att människor ofta upplever en alltför stor mängd 
information. Detta medför att informationen behöver sorteras ut för att människor ska kunna 
använda informationen på ett sådant sätt att denna gör nytta. Information som gör nytta 
värderas utifrån vad informationen innehåller och hur pass relevant den är. Information som 
är användbar anses vara kvalitetsrik. Om informationen istället är svårbegriplig eller 
irrelevant väljer människor helt enkelt att ignorera informationen. Eppler & Mengis (2004) 
förklarar att informationskvalitet kan bidra till att reducera eller stärka upplevt 
informationsöverflöd. Information består av olika delar som är avgörande för kvaliteten. 
Hur pass ny informationen är påverkar även dess tydlighet, trovärdighet, intensitet och 
komplexitet avgör informationens slutgiltiga kvalitet. 
 
Richard Y. Wang och Diane M. Strong är två forskare inom data- och informationskvalitet. 
Forskarna (1996) har skapat en modell för att mäta informationskvalitet. Modellen delar 
upp information i fyra aspekter. Deras (1996) modell är skapad för att förbättra kvaliteten 
på den information vi människor använder. För att kunna förstå vilken information som har 
hög respektive låg kvalitet har de tagit fram en modell som tar upp olika dimensioner av 
informationskvalitet. Wang & Strongs (1996) studie är baserad på en insamling av attribut 
som sedan har kategoriserats. Studien resulterade i en modell som innefattar fyra aspekter 
med totalt 15 attribut. Aspekterna är nedbrutna i attribut som påvisar om information har 
hög kvalitet eller inte. Modellen är uppdelad i 4 aspekter som representerar 
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informationskvalitet där information ska vara tillförlitlig, relevant, tillgänglig och 
representativ, se tabell 2.1. Tillförlitlighet avser att informationen ska vara felfri. Relevant 
belyser kravet att informationen ska hålla sig inom den givna ramen, alltså vara aktuell och 
skapa mervärde. Tillgänglighet och representativ innebär att informationen ska presenteras 
på ett säkert och tolkningsbart sätt. Där informationens innehåll också ska presenteras kort 
och koncist (Wang & Strong, 1996; Lee m.fl., 2002; Beynon-Davis, 2009).  
 
Tabell 2.1 Modellen presenterar de fyra aspekterna av informationskvalitet, dess 
dimensioner samt en definition till respektive dimension (Wang & Strong, 1996).    
Större figur av modellen finns i Bilaga 2. 

 

2.1.1 Tillförlitlighet 
Wang & Strong (1996) och Lee m.fl. (2002) förklarar att informationen ska vara noggrann 
och objektiv för att uppfylla ett av informationskvalitetskraven, tillförlitlighet. 
Informationen ska även gå att lita på och ha ett högt anseende. Tillförlitlig information 
behöver vara trovärdig. Det betyder att informationen inte alltid behöver kontrolleras, utan 
källan från vilken informationen distribueras är någon som anses pålitlig. 
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2.1.2 Relevant 
Informationen behöver vara aktuell och tillräckligt omfattande för att uppfylla det andra 
kravet för informationskvalitet, vilket är relevant information. Relevant information innebär 
att informationen motsvarar den omfattning som den aktuella uppgiften kräver. Uppgifter 
och sammanhang varierar stort över tid och det kan vara svårt att alltid uppnå 
informationskvalitet. Att informationen är relevant är värdefullt och kan bidra till att 
reducera osäkerhet samt förbättra beslutsprocesser (Wang & Strong, 1996; Lee m.fl., 2002).
  

2.1.3 Tillgänglighet 
Tillgänglig information innebär att informationen finns, den är enkel att få tag på och det 
går snabbt att finna den. Den ska samtidigt finnas säkert bevarad och vara begränsad för att 
uppfylla kravet för tillgänglig information (Wang & Strong, 1996; Lee m.fl., 2002). 
   

2.1.4 Representativ 
Representativ information innebär att informationen ska uppfylla de aspekter som rör 
dataformat och datainnebörd. Data presenteras på ett sådant sätt att denna kan tolkas som 
information som i sin tur är koncis, enhetlig och lättförståelig. Enhetlig information ska med 
fördel presenteras i ett format som relaterar till tidigare kända format. Beroende på 
användares bakgrund och kunskap kan de tolka information på olika sätt (Wang & Strong, 
1996; Lee m.fl., 2002). 

2.2 Informationsöverflöd  
Flera forskare har bidragit med definitioner av begreppet informationsöverflöd. Eppler & 
Mengis (2004) har i sin forskningsstudie gjort en sammanställning av några av dessa 
definitioner samt kategoriserat dem. Kategoriseringen inkluderar olika aspekter och visar 
på komplexiteten och bredden i användningen av begreppet informationsöverflöd. Istället 
för att stapla upp alla definitioner efter varandra återges här istället några av de viktigaste 
delarna av definitionerna. Förhållandet mellan tillgänglig informationsmängd och den 
mängd information som används i beslutstagande beskrivs som centralt när forskare talar 
om informationsöverflöd. Enligt Eppler & Mengis (2004) är mängden information, alltså 
volymen kontra den förmåga individen har att processa eller hantera information avgörande 
vid beslutsfattande. När informationsöverflöd inträffar hävdar Bawden & Robinson (2009) 
att individen får en känsla av överbelastning. Denna känsla är vanligtvis förknippad med 
förlorad kontroll över situationen. Något som forskningen också kunnat påvisa har en 
avgörande roll i att skapa informationsöverflöd är den tid som ställs till förfogande för att 
slutföra en viss uppgift. Den tid som ges för att processa information är ofta av stor vikt för 
individen. Tid eller brist på tid är det som leder till stress hos människor. Just upplevd stress 
är något som vi människor tolkar själva, det är alltså subjektivt. Vissa definitioner av 
informationsöverflöd påpekar vikten av förståelse för just den enskilda individens 
subjektiva upplevelse av sin förmåga att hantera information. Sammanfattningsvis består 
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begreppet informationsöverflöd av flera delar där informationsöverflöd kan orsakas av 
information, IT, arbetsuppgift och tid, individ samt organisation (Eppler & Mengis, 2004). 

2.2.1 Information 
Enligt Eppler & Mengis (2004) består informationen i sig av kvantitet, frekvens, intensitet 
och kvalitet. Begreppet information förklarar Beynon-Davis (2009) bör skiljas från data och 
kunskap. Data är informationens byggstenar och uttrycks bland annat i text, tal och bild, och 
används för att uttrycka något i form av symboler. Information är istället tolkad data som 
har placerats i ett sammanhang. Det blir alltså inte information förrän data leder till något 
som uppfattas av individen. Kunskap i sin tur är betydelsefull information som bidrar till 
handling. 
 
Organisationer består enligt Jacobsen & Thorsvik (2002) av individer med olika bakgrund 
och kultur. Detta spelar en stor roll för hur individer förmedlar och tolkar information. För 
att förmedla och tolka information används olika informationssystem (IS), dessa har ofta en 
viktig roll i organisationer. Sändare och mottagare av information använder IS som ett 
medel för att kommunicera och presentera information (Beynon-Davis, 2009). 
 
Enligt Beynon-Davis (2009) och Bawden & Robinson (2009) finns det flera typer av IT för 
att hantera och presentera data på ett sådant sätt att denna kan tolkas som information. Dessa 
IT-medel innehåller olika mycket information, vissa upplevs informationsfattigare och 
andra informationsrikare. Jacobsen & Thorsvik (2002) påstår att individer förmedlar 
information inte enbart via IS/IT, utan även kroppsspråk och röstens tonfall är väsentligt för 
kommunikation mellan människor.    

2.2.2 Informationsteknologi  
Informationsöverflöd skylls oftast på informationsteknologi (IT). Det som personer ofta 
glömmer är att IT enligt Beynon-Davis (2009) är ett sätt att samla, hantera och presentera 
information mellan människor. IT är ett begrepp för tekniska förutsättningar som skapats 
inom datateknik och kommunikation. IT kan stödja IS och kan därmed användas för att höja 
informationskvalitet. Enligt Eppler & Mengis (2004) har informationsmängden ökat tack 
vare att distribuering av information går snabbare och effektivare än tidigare. Sedan hur 
informationen behandlas av människor avgör om det blir informationsöverflöd eller inte. 
Enligt Bawden & Robinson (2009) har människan ändrat sitt beteende och behov, och är 
numera ständigt uppkopplad mot flera olika typer av IT. Eppler & Mengis (2004) anser att 
människan många gånger hanterar IT på ett felaktigt sätt och att detta kan vara en av 
orsakerna till informationsöverflöd. 
 
Den allra vanligaste IT-kanalen är idag enligt Harris m.fl. (2015) och Bawden & Robinson 
(2009) e-post. Idag är arbetsplatser ofta mer mobila som en följd av den tekniska 
utvecklingen. Arbetare har internet, dator, smartphone och e-post tillgängliga nästan 
överallt i världen och när som helst på dygnet. Teknikutvecklingen har också medfört att 
alltfler väljer att arbeta på distans. Förutom den ökande tillgången till information, förändras 
även tekniken med nya effektivare program och attraktivare gränssnitt. Soucek & Moser 
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(2010) skriver i sin forskning att e-post är ett populärt kommunikationsmedel inom arbetet 
tack vare möjligheten att enkelt utbyta information över stora geografiska områden till låg 
kostnad. Användningen av IT har ökat både på organisations- och individnivå. Den ökande 
e-postvolymen har bidragit till att skapa informationsöverflöd. En av anledningarna till detta 
är att e-post enkelt kan skickas ut till flera personer samtidigt. Innan den digitala tekniken 
växte fram behövde personer istället skriva informationen på papper och leverera den till ett 
postkontor för att informationen skulle nå mottagaren, något väldigt få gör idag (Soucek & 
Moser, 2010). 
 
Soucek & Moser (2010) hävdar att den ökande informationsmängden resulterar i att e-post 
inkorgar tenderar att bli överfulla med en förvirrande blandning av både relevant och 
irrelevant information. Fulla inkorgar kan bidra till att skapa ett ineffektivt arbetsflöde, då 
arbetare kontinuerligt blir avbrutna och förlorar kontroll över den information som 
förmedlas. E-post är oftast en bristfällig informationskanal då informationen kan vara både 
ytligt och tvetydigt formulerad. Budskapet kommer inte fram tydligt och mottagaren får inte 
tillräckligt med information. Den sociala och kontextfulla aspekten saknas och blir lätt 
missförstådd med e-post. För att möta organisationers behov att mäta och förbättra 
kvaliteten på information, har enligt Lee m.fl. (2002) forskning inom informationskvalitet 
ökat markant det senaste årtiondet. 

2.2.3 Arbetsuppgift och tid 
Eppler & Mengis (2004) anser att arbetsuppgift och tid kan vara två av faktorerna som bidrar 
till informationsöverflöd. I detta sammanhang beskrivs arbetsuppgiftens komplexitet, 
karaktär och hur rutinmässig uppgiften är. Författarna (2004) hävdar att informationen i sig, 
alltså dess kvalitet och kvantitet är särskilt viktig när arbetsuppgiften är komplicerad eller 
tvetydlig. Individer som har likartade arbetsuppgifter blir inte lika ofta drabbade av för hög 
informationsbelastning. Däremot skiljer det sig åt för de individer som arbetar med mer 
komplexa arbetsuppgifter. Individer med mer komplicerade och varierande arbetsuppgifter 
har enligt flera studier oftare visat sig uppleva informationsöverflöd.  
 
Eppler & Mengis (2004) och Ljungberg & Larsson (2012) förklarar att organisationer ska 
standardisera sina arbetsprocesser för att minska tids- och resursspill. Etablerade processer 
kan minska upplevt informationsöverflöd hos individer. I vissa branscher går det dock inte 
att standardisera processer på grund av alltför varierande och komplexa arbetsuppgifter.  
Tidsaspekten kan enligt Eppler & Mengis (2004) också vara en bidragande faktor till 
upplevt informationsöverflöd hos individer. Tidsbrist är ett vanligt problem och gör att 
alltfler väljer att ta med arbete hem. Detta innebär att mängden information inte är 
problemet, utan snarare tiden som sådan.  

2.2.4 Individ 
Enligt Eppler & Mengis (2004) påverkar individen till stor del huruvida denna upplever 
informationsöverflöd eller inte. Enligt Edmund & Morris (2000) har IT-utvecklingen spelat 
en stor roll, då denna har förändrat det mänskliga beteendet. Trots teknikförändringarna kan 
det också finnas andra orsaker till informationsöverflöd. Det kan bland annat handla om 
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individers ålder, erfarenhet och kunskap att hantera och söka information. Eppler & Mengis 
(2004) och Edmund & Morris (2000) anser att kunskap och utbildning kan vara ytterligare 
faktorer, och att individer bör få kunskap om effektiv informationshantering. Organisationer 
som är medvetna om hur de kan förekomma informationsöverflöd hos individer bör arbeta 
för att minska och motverka dessa problem. 
 
Enligt Bawden & Robinson (2009) kan för mycket relevant eller irrelevant information 
upplevas som brus och vara en orsak till upplevt informationsöverflöd. Individer tar till sig 
för mycket information under arbetsdagen och kan inte hantera den på ett korrekt sätt. Detta 
kan bidra till att de sorterar bort fel sorts information då hjärnan inte längre vet vad som 
innehåller informationskvalitet. När individer upplever informationsöverflöd är de inte 
alltid medvetna om att hanteringsförmågan kan vara den bakomliggande faktorn. Dock kan 
det även röra sig om andra orsaker, exempelvis att arbetsuppgiften är alltför komplex. Enligt 
Edmund & Morris (2000) kan också detta leda till förlorad kontroll över situationen och ge 
en känsla av stress. 

2.2.5 Organisation 
Beynon-Davies (2013) förklarar att de flesta människor spenderar stora delar av sitt liv i 
diverse olika organisationer. Organisationer tillåter idag att deras framgång baseras på IT 
samt IS, då dessa tillhandahåller effektiva möjligheter att bedriva verksamheter. För att 
kunna sprida information effektivt är det avgörande att förstå hur organisationer fungerar. 
Organisationer består av en uppsättning olika entiteter eller aktörer. Dessa entiteter bidrar 
på olika sätt till organisationen. Entiteter kommunicerar och hanterar information mellan 
sig. Idag ses IT som viktiga aktörer eller entiteter inom organisationer. Organisationer 
behöver vara och är öppna system. Detta betyder att de interagerar med sin omgivning. 
Organisationer behöver hela tiden sträva efter att vara innovativa och nytänkande. IT har en 
avgörande roll i organisatoriska förändringar, IT kan exempelvis förändra hur arbete utförs. 
 
Bawden & Robinson (2009) anser att organisationer informerar medarbetare flera gånger 
om samma saker, vilket gör att individen tvingas hantera informationen flera gånger. Det 
motsatta kan också förekomma, att organisationer inte informerar och individen upplever 
sig istället sakna information. Organisationer avgör i stor utsträckning hur information 
sprids och tillhandahålls till de anställda, genom bland annat centraliserad alternativt 
decentraliserad informationsspridning. Inom större organisationer kan detta avse i fall 
informationen främst sprids från huvudkontoret eller om informationsspridningen istället 
har fokuserats till en särskild filial. IT har som Beynon-Davies (2013) nämner en betydande 
roll i att organisationer kan sprida information snabbt och till många personer (Eppler & 
Mengis, 2004). 
 
Tack vare Web 2.0 har virtuella arbetsplatser blivit allt vanligare och den förväntade 
prestationsförmågan i organisationer har också stigit. Detta leder till att anställda i 
organisationer ofta arbetar övertid och tvingas att ta med arbete hem. Många vill vara 
tillgängliga för familj och arbete samtidigt. Detta är ett beteende som kan vara en orsak till 
informationsöverflöd (Bawden & Robinson, 2009).                                             
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3 Metod 
I metodavsnittet beskrivs studiens vetenskapliga ansats och hur datainsamlingen har 
genomförts. En presentation av urval, studiens tillvägagångsätt samt en metodanalys anges. 
Avslutningsvis beskrivs etiskt övervägande och tillförlitlighet, där begrepp som validitet och 
reliabilitet diskuteras. 

3.1   Vetenskaplig ansats 
Undersökningen har haft sin utgångspunkt i en kvalitativ metod med en abduktiv ansats. 
Forskningen som sådan syftar till att producera teorier som ger riktig kunskap om verkliga 
fenomen. Undersökare arbetar med att relatera teori och empiri till varandra och 
tillvägagångsätten för att göra detta kan se olika ut. Ett av dessa tillvägagångsätt är att arbeta 
abduktivt. En abduktiv ansats förklaras som en kombination av induktion och deduktion, 
där undersökaren kan röra sig mellan teori och empiri under studiens gång. En fördel med 
detta förhållningssätt är att undersökaren inte blir lika låst i sitt arbete som vid induktiv eller 
deduktiv ansats (Patel & Davidson, 2011).  
 
I denna studie valdes semi-strukturerade frågor där informanterna gavs möjlighet att fritt 
besvara intervjufrågorna. Jacobsen (2002) anser att det i en kvalitativ studie är informanten 
som definierar vad som är det riktiga i den undersökta situationen, informantens tolkningar 
blir det centrala. Generalisering är ofta inte målet i en kvalitativ metod. Utan snarare blir 
det unika för det aktuella fallet det som gör studien intressant. Att kvalitativ metod valts 
motiveras också av att dessa är mer flexibla. Frågeställningen kan finjusteras efterhand som 
undersökaren lär sig mer om ämnet. Detta kan medföra att data analyseras efterhand som 
den insamlas och gränsen mellan insamling och analys blir flytande. 
 
Vidare förklarar Jacobsen (2002) att kvalitativ metod bör väljas då undersökaren vill skapa 
större klarhet i ett ämne. I denna studie ämnades beskriva den individuella upplevelsen av 
informationskvalitet och informationsöverflöd på distans- samt kontorsarbete. Då detta är 
något som inte undersöks i någon större utsträckning tidigare ämnande denna undersökning 
likt Jacobsen (2002) poängterar skapa en inledande förståelse för ämnesområdet. Då vi inte 
hade mycket kunskap om ämnet sedan tidigare valdes med fördel ett flexibelt upplägg som 
kunde justeras något under arbetets gång. 

3.2   Datainsamling  
Studien har utgått från en kvalitativ metod vilken Jacobsen (2002) förklarar har två typer av 
data, primär- och sekundärdata. Olika datatyper kan användas för att styrka eller jämföra 
teori och resultat. I denna studie användes primärdata från intervjuer eftersom Creswell 
(2014) påstår att intervju är den mest lämpade metoden när undersökaren vill studera vad 
enskilda individer upplever. En kvalitativ studie har ofta som mål att skapa en djupare 
förståelse för ett visst ämnesområde, vilket också denna undersökning syftade till. Studiens 
empiriska data består av primärdata som har samlats in genom individuella semi-
strukturerade telefonintervjuer. Detta innebar att följdfrågor kunde ställas till informanterna 
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samt att samtalen kunde styras i viss utsträckning. I studien deltog tre företag och totalt fem 
stycken informanter som dagligen använder mycket information, samt arbetar på distans 
och kontor. Eftersom datainsamlingen begränsats till fem stycken intervjuer kunde inte 
resultatet förväntas vara representativt för en större population. Målsättningen var istället 
att undersöka vilka skillnader och likheter som fanns i de undersökta fallen (Jacobsen, 
2002). 

3.2.1   Intervju 
Utgångspunkten var till en början att genomföra intervjuerna med fysiska träffar, men på 
grund av det geografiska avståndet blev detta inte möjligt. Istället baserades studien på 
telefonintervjuer. Telefonintervjuer kan skilja sig från intervjuer där undersökaren fysiskt 
träffar informanten. Vid telefonintervjuer har undersökaren inte möjlighet att tolka 
kroppsspråk eller ansiktsuttryck på samma sätt som vid fysiska träffar, vilket kan påverka 
datainsamlingen. Creswell (2014) hävdar att svaren på frågorna kan variera beroende på 
vilken miljö informanterna befinner sig i. Författaren (2014) påstår även att de individer 
som valts kan vara fel för intervjun och att detta kan påverka datainsamlingen. Enligt 
Jacobsen (2002) finns det en kritik mot telefonintervjuer, då dessa inte anses ha lika hög 
tillförlitlighet som vid intervjuer med fysiska träffar. I undersökningen har svaren från 
informanterna granskats då tillförlitligheten kan minska vid just telefonintervjuer. 
 
Enligt Jacobsen (2002) bör intervjuer ha en viss struktur för att sätta en ram kring intervjun, 
samt för att enklare kunna analysera data. Intervjuerna genomfördes med utgångspunkt från 
ett intervjudokument. Detta dokument innehöll alla frågor som ställts, och skickades ut till 
informanterna ett par dagar innan den första intervjun, se Bilaga 1. Målsättningen vid 
utformning av intervjufrågorna var att de skulle vara lättförståeliga och tydliga så att 
informanterna enkelt skulle kunna besvara dem.  
 
Under telefonintervjuerna spelades hela samtalet in för att fånga upp all viktig information. 
Jacobsen (2002) hävdar att detta tillvägagångssätt får samtalet att flyta bättre, utan avbrott 
för dokumenterande. För att säkerställa att inspelad data inte skulle gå förlorad valdes att 
spela in intervjuerna på både mobiltelefon och dator. Trots att inspelning gjordes på två 
stycken enheter fanns en risk att data kunde gått förlorad, om båda dessa enheter slutat 
fungera.  

3.2.2   Urval 
För att datamaterialet inte skulle bli alltför omfattande begränsades undersökningen till 
totalt fem stycken informanter. Creswell (2009) förklarar att det kan vara lämpligt att hålla 
sig till max fem stycken informanter eftersom det är väldigt tidskrävande att transkribera 
och analysera insamlad data. Antalet intervjuer begränsades således för att datamaterialet 
inte skulle bli så pass omfattande att det inte skulle finnas möjlighet att analysera materialet. 
 
Undersökningen bestod således av fem stycken deltagande informanter. Informanterna 
arbetar vid tre olika företag. Valet av informanter grundades i de kontakter vi etablerade 
under praktikterminen som genomfördes hösten år 2015. Valet att utgå från de kontakter 
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som etablerades under praktiken motiveras av att vi på förhand var medvetna om att 
företagen dagligen hanterar stora mängder information samt att de uppfyllde kriterierna för 
de informanter som avsågs undersökas, alltså personer som arbetar både på distans och 
kontor.    
 
För att skapa ytterligare bredd åt undersökningen valdes att även kontakta ett tredje företag. 
Det tredje företaget är en multinationell koncern, där information hela tiden flödar i snabb 
takt genom organisationen. Även i det tredje företaget arbetar den undersökta informanten 
både på distans och på kontor. De kriterier som ställdes på informanterna var alltså att de 
arbetar på företag som dagligen hanterar stora mängder information samt att de arbetar på 
både distans och kontor.  
 
Jacobsen (2002) nämner ett flertal urvalsmetoder för personer till öppna intervjuer. 
Metoderna består bland annat av slumpmässigt urval, bredd och variation samt kombination 
av flera metoder. Denna undersökning kan kopplas till det som författaren (2002) beskriver 
som urval utifrån information. Utifrån förkunskap om informanterna kunde slutsatsen dras 
att de hade goda kunskaper om det undersökta ämnesområdet. Som ovan nämnts arbetar de 
efter den modell som avsågs undersökas, de var även villiga att lämna information rörande 
ämnesområdet, samt är duktiga på att uttrycka sig i tal. 

3.2.3   Genomförande 
Denna studie har rört sig mellan teori och empiri under arbetets gång. Inledningsvis söktes 
information om ämnesområdet genom att studera tidigare forskning inom 
informationskvalitet och informationsöverflöd. Detta för att skapa en inledande förståelse 
för begreppen. Med teori som grund utformades de intervjufrågor som användes för det 
empiriska insamlandet. Intervjufrågorna baserades på en nedbrytning av begreppen 
informationskvalitet och informationsöverflöd och resulterade i ett antal olika teman. 
Utifrån dessa teman genomfördes en brainstorming, där resonemang fördes kring vilka 
intervjufrågor som kunde vara relevanta för studien. Detta resulterade i sin tur i ett flertal 
intervjufrågor som var kopplade till begreppen. Frågorna avsåg täcka alla de olika delar som 
begreppen består av. Samtliga intervjufrågor finns tillgängliga i sin helhet i Bilaga 1. 
 
När arbetet med att utforma intervjufrågorna var klart kontaktades handledare för att 
diskutera frågorna. Efter godkännande från handledare gick datainsamlingen in i nästa fas. 
Redan i studiens inledning kontaktades de tilltänka informanterna för att försäkra att de var 
villiga att ställa upp. När intervjufrågorna var godkända och klara kontaktades utvalda 
informanter och exakt datum för intervju bestämdes. Alla som tillfrågades hade möjlighet 
att ställa upp i undersökningen och därmed uppstod inget bortfall av informanter. Några 
dagar innan den första intervjun skickades ett dokument ut till samtliga informanter 
innehållandes allmän information samt alla intervjufrågor. Den allmänna informationen 
förklarade bland annat studiens syfte, vår bakgrund samt förtydligade att deltagandet var 
helt frivilligt. Detta gjordes för att ge informanterna möjlighet att förbereda sig och 
förhoppningsvis också leda till att samtalen skulle flyta på bättre. Intervjuerna spelades in 
med hjälp av mobiltelefon och dator. Enligt Jacobsen (2002) rekommenderas att 
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transkribera insamlad data, vilket gjordes direkt efter avslutad intervju. Transkribera innebär 
att ordagrant skriva av inspelad intervju. Detta innebar att all rådata fanns bevarad i ord och 
underlättade sammanställning samt analysering av data (Jacobsen, 2002). 
 
Den empiri som insamlats har sedan analyserat med utgångspunkt från Wangs och Strongs 
(1996) modell över informationskvalitet samt de orsaker som Eppler och Mengis (2004) 
beskriver kan skapa informationsöverflöd. Alltså har studien pendlat mellan teori och empiri 
under studiens gång. Denna studie baserades på en öppen frågeställning och avsåg alltså 
inte bekräfta eller falsifiera hypoteser. Prövning av hypoteser är istället vanligt vid deduktiv 
ansats (Patel & Davidson, 2011). Jacobsen (2002) beskriver att det ideala för en induktiv 
ansats består i en situation där forskaren förutsättningslöst ger sig ut i verkligheten och 
samlar in data. I denna studie avsågs inte att vara helt förutsättningslös då det ansågs viktigt 
att inledningsvis skapa en förståelse för det komplexa ämnesområdet. Studien har utgått från 
en kombination av induktion och deduktion och slutsatser har dragits utifrån både teori och 
empiri. 

3.3 Analys 
Den analysmetod som har använts i undersökningen är tre-stegsmetoden som presenteras i 
Jacobsens bok Vad, hur och varför? (2002). Metoden är indelad i tre kategorier, vilka är 
beskrivning, systematisering/kategorisering och kombination, se figur nedan. Det första 
steget är beskrivning och innebär att skaffa en tydlig och detaljerad beskrivning av all data 
som insamlats. Jacobsen (2002) hävdar att data ska transkriberas från intervjuer även kallat 
renskrivning. Härnäst ska data systematiseras och kategoriseras. Detta innebär att 
transkriberad data ska organiseras. Detta görs för att reducera mängden data och enbart 
fokusera på data som är av betydelse för studien. Studien presenterar enbart de viktigaste 
delarna av insamlad data. Det sista steget var kombination och innebär att tolka data som 
nu är kategoriserad. I detta stadie ska undersökaren leta efter gemensamma och skilda 
nämnare för att ta fram det dolda och viktigaste delarna av insamlad data. I studien valdes 
att använda Wang & Strong (1996) kvalitetsmodell för kombinering av insamlad data. 
 

 
Figur 3.1 Illustration över analysmetod. 
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3.4 Validitet och reliabilitet 

3.4.1 Validitet 
Validitet avser giltighet, alltså huruvida undersökaren verkligen mätt det som önskades 
mätas. Jacobsen (2002) presenterar två typer av giltighet vilka är intern samt extern giltighet. 
Intern giltighet handlar om det undersökta ämnesområdet är riktigt beskrivet, medan extern 
giltighet snarare handlar om i vilken grad det är möjligt att generalisera. För att säkra intern 
giltighet i undersökningar kan vissa åtgärder tillämpas. Undersökaren bör bland annat fråga 
sig huruvida hen har lycktas intervjua de rätta enheterna. Alltså om informanterna bidragit 
med sann och riktig information. I studien har informanter dels valts utifrån urvalsmetoden 
information. Detta avser att vi sedan tidigare hade viss kunskap om samtliga informanters 
arbetssituation. Vi visste att de arbetar både på distans och kontor samt att de dagligen 
hanterar mycket information i sitt arbete. Således kunde slutsatsen dras att informanterna 
skulle kunna tillhandahålla riktig information rörande ämnesområdet. Att informanterna 
haft för vilja att bidra med sann information kan motiveras av att intervjufrågorna i studien 
inte rört deras privatliv och att informanterna har anonymiserats. Extern giltighet handlar 
som nämnts om möjligheten att generalisera. I en kvalitativ studie kan det vara svårt att 
generalisera eftersom ett fåtal enheter i regel undersöks. Utifrån denna studie är det svårt att 
dra några generella slutsatser. Resultatet har visat att deltagande informanter har svarat 
liknande på vissa frågor och vissa slutsatser har kunnat dras utifrån dessa. Dock är det viktigt 
att poängtera att dessa inte avser vara generella för en större population (Jacobsen, 2002).  

3.4.2 Reliabilitet 
Enligt Jacobsen (2002) handlar reliabilitet istället om i vilken utsträckning undersökningens 
resultat kan anses vara pålitliga. Undersökaren kan påverka det som undersöks vilket 
negativt påverkar tillförlitligheten. Författaren (2002) talar om intervjueffekt, alltså att 
intervjuobjektet påverkas eller styrs av den som genomför intervjun. I studien användes 
telefonintervjuer. Nackdelen med denna metod kan vara att undersökaren missar relevanta 
signaler från informanterna, då de inte befinner sig på samma fysiska plats. Även finns en 
risk att bakgrund och tidigare erfarenheter styrt datainsamlingen i någon riktning. Miljön 
där intervjun genomförs kan också spela roll. I det aktuella fallet befann sig informanterna 
på respektive kontor under intervjun. Jacobsen (2002) anser att en för informanterna naturlig 
miljö både kan vara till fördel och nackdel. Informanterna kan känna sig mer trygga men 
även finns det en risk att de störs av exempelvis en ringande telefon. För att inte någon 
relevant information skulle gå förlorad från intervjuerna spelades dessa in. Detta medförde 
att intervjuerna fanns tillgängliga i sin helhet, och att fullt fokus kunde läggas på personerna 
som intervjuades då vi inte behövde lyssna och anteckna samtidigt. Vidare säger Jacobsen 
(2002) att denna metod kan vara att föredra eftersom materialet finns tillgängligt för senare 
granskning.     
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3.5 Etiska överväganden 
Etik ska enligt Holme & Solvang (1997) bidra med två saker inom samhällsvetenskapen. 
Det första som etiken ska göra är att ställa forskningens värdepremisser i fokus, detta 
innebär att etiken klargör vilka värderingar som forskningen grundas på. För det andra ska 
etiken även granska och ge undersökare riktlinjer i sin forskning. Enligt Jacobsen (2002) 
finns det tre stycken grundläggande krav som en undersökning bör uppfylla. Dessa är 
informerat samtycke, krav på privatliv samt rätten att bli korrekt återgiven. Innan några 
intervjuer genomfördes i denna studie skickades ett intervjuformulär ut till samtliga 
informanter, innehållandes intervjufrågor samt information om studien (se Bilaga 1). I den 
information som skickades ut till informanterna påpekades att deltagande var frivilligt, 
vilket enligt Jacobsen (2002) är grundläggande för att kunna uppnå informerat samtycke. 
Även informerades studiens deltagare om studiens syfte samt att svaren kommer att 
anonymiseras. Ett problem vid kvalitativa studier kan vara att det blir svårare att dölja vem 
som sagt vad. I studien har avsikten varit att lämna ut så lite information om informanterna 
som möjligt. Jacobsen (2002) förklarar vidare att det finns en risk att resultatet som 
presenteras i studien kan vara taget ur sitt sammanhang och då får en annan innebörd. Även 
om undersökaren måste göra vissa prioriteringar kring vilken data som är relevant, är det 
väsentligt att data som samlas in också presenteras på ett sanningsenligt sätt. 
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4 Resultat 
I detta kapitel presenteras insamlad data. En transkribering och tematisering över rådata 
presenteras nedanför utifrån informanternas upplevelse. Utifrån teorin har resultatet 
tematiserats i fyra teman: tillförlitlighet, relevant, tillgänglighet och representativ. Vidare 
redogörs en analys över empiri och teori. Kombinering presenteras i analyskapitalet 4.5 
och är det sista steget i Jacobsens (2002) tre-stegsmetod för en kvalitativ metod. I studiens 
analys förtydligas avslutningsvis jämförelsen mellan distans- och kontorsarbete ytterligare, 
med hjälp av en sammanfattande matris.  

4.1 Tillförlitlighet 
Vid frågan huruvida informationen rörande arbetet upplevs som pålitlig och korrekt, är 
informanterna i stort sett överens om att så är fallet på både kontor- och distansarbete. 
 
‘’I det stora hela är informationen pålitlig, både på kontor och distans’’ 
(Informant A) 
 
Informant D påpekade dock att det kan variera något beroende på var ifrån informationen 
kommer, alltså vem som är källan. Anledningen är inte att personen misstror någon på sitt 
företag, men att det vid vissa tillfällen kan uppstå funderingar kring i fall tolkningen är 
korrekt eller om någon har råkat tvista informationen. Detta kan då skapa problem kring 
informationens trovärdighet och anseende. Vidare framkom också att pålitlighet och 
korrekthet inte upplevs variera beroende på om arbetet utförs på distans eller kontor. 
 
‘’...det finns vissa som man ibland undrar om deras tolkning av informationen är rätt eller 
om de har råkat tvista informationen… ‘’ (Informant D) 

4.2 Relevant 
I intervjuerna framkom det att informanterna upplever att de ofta hanterar mycket 
information, och främst då de befinner sig på kontoret. I studien medverkade totalt fem 
stycken informanter. Informant A och B arbetar på öppna kontorslandskap medan informant 
C, D och E arbetar på egna kontor. På öppna kontorslandskap flödar ofta mycket 
information och den fysiska muntliga kommunikationen kan ibland vara negativ för 
koncentrationen. Det är avgörande att kunna sålla bort sådant som inte är relevant. Vanligt 
är också att mycket information kommer via digitala kanaler. Den digitala informationen 
distribueras via kanaler såsom e-post, intranät och telefon. Informanterna påpekar att det 
ofta är upp till dem själva att sortera ut relevant information ur den stora 
informationsmängden. De tillhandahålls stora mängder information, men behöver sedan 
själva avgöra huruvida informationen är relevant för dem i det arbete de utför vid det 
tillfället.  
 
‘’...kan vara svårt för den som skickar ut mailet att veta vad jag är intresserad av, då de 
oftast skickar mass-mail…’’ (Informant C) 
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Genomgående för informanterna var att de inte kunde peka på någon särskild 
informationskanal som bidrar med för mycket eller för lite information. De flesta kunde 
påpeka att det vid vissa perioder kan komma mycket information via e-post men att det är 
viktigt att de själva tar ansvaret att sortera ut vad som är relevant. Informant A som sitter på 
öppet kontorslandskap kan tycka att den fysiska muntliga kommunikationen ibland bidrar 
till för mycket information. Informant D säger att problemet inte nödvändigtvis behöver 
vara irrelevant information utan att den bara kommer vid fel tidpunkt. De flesta tycker att 
informationskanalerna tillhandahåller samma mängd information på kontor och distans. 
 
‘’För min del är den muntliga informationen den kanal som har överflöd. Information via 
mail och online-möten har bra balans…’’ (Informant A) 
 
På distans upplevs informationsmängden som något lägre men det varierar mellan 
informanterna. Informant C förklarar att skillnaden mellan kontor och distans inte är 
markant, då mycket information ändå distribueras via e-post, vilken hen får oavsett plats. 
Resterande informanter beskriver att informationsmängden är något lägre på distans 
eftersom informationen inte når ut lika snabbt och enkelt. Informant B beskriver att 
informationen på distans känns viktig och seriös. 
 
”Ibland kan det vara ett problem att man får för lite information på distans som följd av att 
man inte snabbt och enkelt kan nå informationen’’ (Informant A). 
 
Något som informanterna beskriver genomgående är att vid de tillfällen då informationen 
inte är tillräcklig, får de själva aktivt söka efter informationen. De får söka information 
genom att kontakta de medarbetare som kan tillhandahålla den information som behövs. 
Tillvägagångsätten är olika men vanligen används e-post eller fysisk muntlig 
kommunikation. En intressant aspekt som informant C påpekade är att individen själv måste 
vara medveten om att det är för lite information hen har till sitt förfogande. Det är inte vid 
alla tillfällen personen vet att informationen inte kommer vara tillräcklig för att utföra den 
aktuella uppgiften. 
 
För de tillfrågade informanterna beskrev fyra att deras arbetsuppgifter varierar eller 
påverkas av huruvida de arbetar på kontor eller på distans. De försöker styra vilka uppgifter 
som ska utföras på distans och vilka som är effektivare att genomföra på kontor. I de fall 
när arbetet kräver extra koncentration väljs distansarbete.  Informant E förklarar vidare och 
beskriver att hen arbetar som i en bubbla på distans, det blir fokus på en uppgift. Detta är 
svårare att göra på kontoret där personen i regel har mer att bolla med. På kontoret behöver 
fler saker hanteras och det är lättare att bli avbruten. Informant B förklarar att det på kontoret 
händer att personen enklare tar åt sig arbete som kanske egentligen inte tillhör ens ordinarie 
uppgifter. På distans kan det vara enklare att hålla sig just till sina arbetsuppgifter, och att 
det tillkommer mindre arbete under dagen. 
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I intervjuerna framkom att det finns skillnader i om och när det upplevs finnas specifika 
situationer under arbetsdagen då informationsmängden särskilt påverkar arbetet. Informant 
A och B anser att det är väldigt mycket information på morgonen och förmiddagen. Personal 
som anländer till kontoret vid denna tid är en bidragande orsak, men även att det på 
förmiddagen alltid kommer mycket information rörande dagens arbete via e-post och 
telefon. Andra informanter förklarar istället att de har mindre störande information på 
morgonen och att informationsmängden snarare ökar under dagen. Det upplevs lättare att 
skanna av e-post och information som inkommit på morgonen och då även göra sig av med 
irrelevant information. Det är istället information som kommer sent och som de måste agera 
på direkt som kan skapa problem. Det kan då bli svårt att avsluta sitt arbete i tid. Informant 
B nås av mycket information på förmiddagen även på distans. Resterande informanter påstår 
att det inte finns några särskilda situationer då de får mycket information på distans utan det 
kan variera. Informant D berättar att det är lättare att isolera sig på distans och enbart 
fokusera på en uppgift. Intervjuerna visar att den upplevda relevansen i den information som 
informanter får till sig upplevs variera. Individen själv får sortera informationen efter vad 
som anses relevant, även tiden när informationen tillhandahålls anses påverka relevansen. 
 
”Det finns ett tidsperspektiv på relevansen kan jag uppleva, beroende på när informationen 
kommer” (Informant E). 

4.3 Tillgänglighet 
Resultatet av det utförda arbetet kan variera beroende på om det utförs på kontor eller på 
distans. Att bli avbruten i sitt arbete på kontor kan leda till att fokus på arbetsuppgiften 
tappas och att resultatet i förlängningen blir sämre. Men samtidigt beskrivs kontoret ha den 
fördelen att informanterna just kan kommunicera snabbare med sina medarbetare än vad 
som ges möjlighet på distans. Informant A beskrev att det är enklare att genom snabb fysisk 
muntlig kommunikation arbeta mera proaktivt. Något som också framkom vid intervjuerna 
var att det kan vara enklare att fokusera på distans och att det kan vara skönt att arbeta enskilt 
vid vissa tillfällen. Dock beror det på den aktuella situationen och vilket arbete som utförs. 
Arbete på kontor kan bidra med snabb kommunikation men detta kan också leda till att det 
vid vissa tillfällen blir för mycket information. Dock har teknikutvecklingen medfört att 
mycket av kommunikationen kan skötas via mobiltelefon eller dator men denna upplevs inte 
vara lika smidig som fysisk muntlig kommunikation på kontor. 
 
Det upplevs nästan alltid finnas tillräckligt med information för att informanterna ska kunna 
utföra sitt arbete på ett bra sätt. Ingen beskriver att det skulle finnas någon kontinuerlig brist 
på information. Informationen är till största del digital vilket medför att den i regel finns 
tillgänglig överallt, oavsett om de befinner sig på kontor eller distans. Det som blir 
avgörande för att få tillgång till informationen är att tekniken fungerar som den är avsedd. 
Detta poängterar också både informant B och C. På distans förklarar informant D att det 
istället är en miljö av mindre information och där tekniken avgör informationsmängden och 
kvaliteten. Det är lättare att styra informationen på distans och fokusera på en särskild 
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uppgift. Samtidigt som det kan ta längre tid att få svar på frågor och få kontakt med 
medarbetare.   
 
”Tekniken kan ibland fungera något sämre på distans och då försöker man välja 
arbetsuppgifter som inte är helt beroende av att tekniken kan tillhandahålla all nödvändig 
information” (Informant D) 
 
Undersökningen visar att det varierar huruvida informanterna själva väljer att arbeta på 
distans eller om distansarbete uppstår som en konsekvens av tidsbrist på kontoret. Informant 
A och E väljer medvetet att i den mån det är möjligt enbart arbeta på kontoret. Informant E 
förklarar att hen förknippar kontoret med arbete och hemmet med ledig tid och föredrar en 
tydlig gräns mellan dessa. Resterande informanter hävdar att det är både och. Ibland är det 
ett medvetet val att arbeta på distans medan det i andra fall är en konsekvens av tidsbrist. 
Informant C berättar att anledningarna till att aktivt välja distans kan vara att 
familjesituationen kräver det eller att arbete utförs som görs bättre på distans, sådan typ av 
arbete är exempelvis budgetarbete.  
 
‘’...vara tillgänglig för barnen men ändå vara på jobbet samtidigt är en bra möjlighet…’’ 
(Informant C) 
 
Den organisatoriska kontexten har inverkan på tillgången till information. Där påverkar 
också informantens roll i företagen vilken information som de tillhandahålls. De 
informanter som innehar chefsroller har rollen att både ta till sig, men även sprida 
information vidare i verksamheten. I deras roller får de och behöver de mycket information. 
Information filtreras innan den sprids vidare och således avgör organisationen i stor 
utsträckning vilken information informanterna tillhandahålls (Informant E). Informant D 
förklarar att mycket information kommer elektroniskt, ofta via informationsbrev. Vidare 
beskrivs att organisationen har anpassat sin verksamhet till att den är utspridd över ett stort 
geografiskt område. Detta har bidragit till att informationsspridning till största del sker just 
elektroniskt.  

4.4 Representativ 
Vikten av god disciplin för att kunna hantera en stor mängd information var något 
informanterna talade om. Om de exempelvis har en uppgift som de ska arbeta med under de 
kommande timmarna, får de stänga av ljudet på e-post och telefon för att kunna fokusera på 
just det arbetet. Det beskrivs också att informanterna får sålla bland informationen och att 
de läser rubriken på e-post och beslutar om relevansen utifrån rubrik. Relevant rubrik och 
ett koncist innehåll är viktigt för skapa värde förklarar en informant. Vidare kan 
informationsöverflöd leda till att individen tvingas göra prioriteringar i information. Sedan 
om prioriteringen i sig är korrekt är inte alltid säkert förklarar informant E.  
 
Teknikens inverkan på arbetet blir än tydligare på distans förklarar informant B. Flera av 
informanterna påpekar att tekniken är mognare på kontoret. På distans är det framför allt 
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mer komplexa IS som kan fallera. Däremot fungerar exempelvis e-post lika bra oavsett var 
arbetet utförs. Informant C påpekar också att tekniken möjliggör flera sätt att kommunicera 
med medarbetare även när personen arbetar på distans, vilket effektiviserar arbetet många 
gånger. Dock är det avgörande att tekniken fungerar på ett bra sätt. 
 
“Tekniken är mycket bättre på kontoret, hemma kan vad som helst hända när man är inne 
på jobbmail och så vidare” (Informant B). 
 
Intervjuerna visade att informanternas kommunikationskanaler i stor utsträckning är 
desamma. De verktyg som används är telefon, datorer och fysiska möten. Verktygen 
erbjuder i sin tur kommunikationskanaler såsom e-post, intranät, sms och telefonsamtal. 
Även online-möten anordnas på arbetsplatserna, dock i varierande utsträckning. 
Kommunikationskanalerna som tillhandahålls är desamma på kontor och distans. De fysiska 
mötena uteblir på distans. 
 
Undersökningen visade att informationen som informanterna får till sig under arbetet i regel 
är enkel att förstå. Det kan vara vid enstaka tillfällen som de inte förstår informationen. En 
sådan situation där information kan feltolkas är när förkortningar används vid skriftlig 
kommunikation (Informant E). Vid de tillfällen som de inte förstår informationen blir 
åtgärden att ställa följdfrågor via exempelvis e-post eller fysisk muntlig kommunikation. 
Även information som ibland kan verka självklar har visat sig tolkats på annat sätt än vad 
avsändaren avsåg (Informant C). 
 
”Det är alltid bra att verifiera informationen, särskilt vid de tillfällen då informationen rör 
något viktigt” (Informant C) 
 
Flera informanter förklarar att miljön är en betydande faktor för vilken och hur mycket 
information de får till sig. Det är framförallt den fysiska muntliga kommunikationen som 
skiljer. Den fysiska muntliga kommunikationen kan ha en påverkan på arbetet även på 
distans, från bland annat familj men inte i samma utsträckning (Informant D). Möjligheten 
att fokusera på något specifikt är enklare på distans. Miljön på kontoret beskrivs som mer 
socialt stimulerande.  Den mänskliga kontakten anses viktig både ur arbetsmässig och social 
synvinkel. Intervjuerna visar att det inte finns någon miljö som anses klart bättre än den 
andra utan det beror på situationen. Kontorsmiljö innebär ofta mer information och inte 
alltid relevant information. Samtidigt finns där mer av den mänskliga kontakten med andra 
kollegor. 
 
Den sociala kontakten med kollegor visar sig vara avgörande för att informanterna väljer att 
arbeta på kontor. Rörande frågan vad de anställda själva föredrar, att arbeta på kontor eller 
distans svarade tre stycken av informanterna direkt att de föredrar kontor. Informant A och 
B förklarar att det på kontor finns större möjligheter att samarbeta med kollegor samt finns 
ett tydligare schema att gå efter. Arbete på kontor med ett tidsatt schema bidrar till tydlighet 
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kring när informanterna förväntas arbeta och när de istället är lediga. Gränsen mellan arbete 
och privatliv blir tydligare. 
 
‘’För min del är den sociala kontakten viktig. På distans förstår man inte alltid all 
information man får till sig, det blir enklare om man ser varandra’’ (Informant B) 

4.5 Analys 

4.5.1 Kontor 
4.5.1.1 Tillförlitlighet 
Gemensamt för informanterna är att den arbetsrelaterade informationen i regel upplevs som 
tillförlitlig. Wang & Strong (1996) förklarar att tillförlitlig information dels ska vara 
noggrann, trovärdig, ha högt anseende samt vara objektiv. Vilket också informanterna 
beskriver att informationen i organisationerna är. Enligt Eppler & Mengis (2004) och 
Edmund & Morris (2000) kan en av anledningarna till att informanterna förklarar att 
informationen är tillförlitlig vara att samtliga informanter har arbetat flera år i sina 
organisationer. Således har de erfarenhet och förståelse om den information som relaterar 
till deras områden. De har kunskap att avgöra om informationen är tillförlitlig baserad på 
sina erfarenheter. Beynon-Davies (2013) beskriver att organisationer idag har överlåtit sina 
verksamheter att baseras på och vara helt beroende av IT. Detta medför att organisationer 
strävar efter att vara innovativa och tillhandahålla effektiva IS bestående av tillförlitlig 
information. Informationen som IS tillhandahåller måste vara pålitlig för att 
organisationerna ska kunna arbeta effektivt. Detta kan vara en ytterligare anledning till att 
informanterna upplever informationen som tillförlitlig.   
 
4.5.1.2  Relevant 
Informanterna upplever mycket information på kontoret. Informant A och B upplever mer 
information då de arbetar på öppna kontorslandskap. Enligt Wang & Strong (1996) ska 
information vara värdeskapande, relevant, fullständig, aktuell och i lagom mängd för att 
uppfylla kriteriet för relevant information. Informationen ska omfatta den mängd som 
uppgiften kräver. I resultatet framkommer att informationen både på öppna kontorslandskap 
och på egna kontor inte alltid upplevs som relevant. Irrelevant information kommer oftast 
via digitala kanaler. Det är vanligt att människor skyller informationsöverflöd på IT. IT-
baserade IS är idag så pass effektiva informationsdistribuerarare att de kan bidra till upplevt 
informationsöverflöd (Eppler & Mengis, 2004).    
 
När individer tillhandahålls en stor mängd information får de enligt Bawden & Robinson 
(2009) svårt att sortera ut vilken information som är relevant respektive irrelevant. I 
resultatet påvisas att informanterna själva behöver sortera ut den information som är 
relevant och ger mervärde för deras arbete. Enligt Eppler & Mengis (2004) samt Edmund 
& Morris (2000) är ålder, erfarenhet och kunskap viktiga aspekter som påverkar individens 
möjlighet att på egen hand hantera informationsmängden. I denna studie framkom dock att 
dessa aspekter inte är tillräckliga för att hantera informationen utan informationsmängden 
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upplevs ändå som väldigt stor. Detta beroende på att informationens relevans är för låg för 
att skapa informationskvalitet. 
 
Studiens deltagare har alla varierande arbetsuppgifter med hög informationsbelastning. 
Information ges rörande själva arbetet men även flödar mycket informell information. 
Eppler & Mengis (2004) förklarar att icke rutinmässiga och komplexa uppgifter kan leda 
till informationsöverflöd. Vissa uppgifter är inte möjliga att standardisera, på grund av dess 
komplexitet och skiftande karaktär. Mer standardiserande arbetsprocesser ger enligt 
Ljungberg & Larsson (2012) bättre möjligheter att förutse hur lång tid det tar att slutföra en 
viss uppgift. 
 
Relevant information består av fem dimensioner där en av dessa är fullständighet. Enligt 
Wang & Strong (1996) ska informationen vara tillräckligt djup och bred för att vara relevant. 
Informanterna nämner att de själva aktivt söker efter information när den inte är tillräcklig. 
Undersökningen visar att det är enklare att söka efter information på kontoret. Beynon-
Davies (2009) hävdar att fysisk muntlig kommunikation är en informationsrik kanal, tack 
vare snabbt informationsutbyte och enklare återkoppling. Jacobsen & Thorsvik (2002) 
belyser även att kroppsspråk är betydande för kommunikation mellan människor och kan 
bidra till att göra informationen fullständig.   
 
I Wang & Strongs (1996) modell över informationskvalitetsaspekter presenteras även att 
informationsmängd och volym ska vara lämplig för att skapa relevans. Informant A och B 
tycker sig uppleva stor informationsvolym på morgonen på grund av mycket rörelse på 
kontoret vid denna tid. Resterande informanter upplever inte informationsöverflöd på 
morgonen. De arbetar inte på öppet kontorslandskap och påverkas inte i samma utsträckning 
av den fysiska muntliga kommunikationen. Samtliga informanter börjar arbetsdagen med 
att sortera sin e-post och sortera ut relevant samt irrelevant information. Informanter som 
arbetar på öppet kontorslandskap behöver hantera mer information, då de får information 
genom fler kanaler, både skriftlig och muntlig, vilket kan bidra till informationsöverflöd. 
Information som kommer sent på arbetsdagen kan bidra till att de tvingas ta med arbete 
hem. Eppler & Mengis (2004) belyser att det inte behöver vara mängden information som 
skapar informationsöverflöd utan istället att individen upplever tidsbrist. Upplevd tidsbrist 
kan i sin tur leda till förlorad kontroll över situationen och bidra till en känsla av stress 
(Edmund & Morris, 2000). 
 
4.5.1.3  Tillgänglighet 
Wang & Strong (1996) beskriver att informationen behöver vara enkelt nåbar och med säker 
tillgång för att uppfylla aspekten tillgänglighet. Undersökningen visar att information 
enklare är nåbar på kontoret, tack vare den fysiska muntliga kommunikationen mellan 
medarbetare. En informant förklarar att det är lättare att arbeta proaktivt med hjälp av fysisk 
muntlig kommunikation. Beynon-Davies (2013) belyser att mycket av informationen i 
organisationer idag distribueras via IT-baserade kommunikationskanaler. I studien 
framkom att fysisk muntlig kommunikation i kombination med information via IT kan leda 
till för mycket information. Teknikutvecklingen har möjliggjort muntlig kommunikation via 
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exempelvis mobiltelefon men informanterna upplever inte denna som lika effektiv som 
muntlig kommunikation som tillhandahålls via fysiska möten. 
 
Beynon-Davies (2013) förklarar att organisationer till stor del bestämmer hur de sprider 
information till sina anställda. Exempelvis genom centraliserad eller decentraliserad 
informationsspridning. Undersökningen visar att informanternas roller inom 
organisationerna påverkar informationsmängden. Informanter i chefsroller behöver mycket 
information och får till sig mycket information. Chefer får information från huvudkontoret 
och har sedan till uppgift att sprida informationen vidare neråt i organisationen. Information 
som kommer från högre instans kommer vanligtvis via elektroniska kanaler men även ibland 
via fysiska möten på kontor. Vidare beskriver Bawden & Robinson (2009) att organisationer 
ibland delger samma information till sina medarbetare flera gånger. Även som 
informanterna beskriver får de ibland till sig samma information men genom olika kanaler, 
alltså både elektroniskt och fysiskt. I denna studie påvisades att tillgängligheten på 
information är hög på kontor och således att informationen upplevs som enkelt nåbar.  
 
4.5.1.4  Representativ 
Wang & Strong (1996) påstår att representativ information bör vara tolkningsbar, enhetlig, 
lättförståelig och koncis. I undersökningen framförs att det är viktigt att information via e-
post presenteras på ett koncist sätt. Ämnesraden i e-post bör vara lämplig och med ett tydligt 
språk. Soucek & Moser (2010) hävdar att e-post är en bristfällig informationskanal, då 
informationen ibland presenteras på ett sätt som inte är lättförståeligt. E-post upplevs ibland 
informationsfattig på grund av att informationens budskap inte alltid kommer fram, även så 
att den sociala och kontextuella aspekten saknas. På kontor förstår informanterna i regel 
informationen, dock finns det enstaka situationer då de inte kan tolka eller förstå 
informationen på ett enkelt sätt, exempelvis då förkortningar används. Beynon-Davies 
(2009) anser att individers tolkning och sätt att förmedla information spelar stor roll för 
organisationer. Även Jacobsen & Thorsvik (2002) poängterar att individers bakgrund och 
kultur kan påverka hur de tolkar och förmedlar information i organisationer. I studien 
framkom att det är enklare att förmedla och tolka information på kontoret. 

4.5.2 Distans 
4.5.2.1  Tillförlitlighet 
Wang & Strong (1996) och Lee m.fl. (2002) anser att information behöver ha ett högt 
anseende, detta innebär att informationens källa och innehåll betraktas som tillförlitlig. 
Information med högt anseende kan vidare skapa mervärde. Mervärde består då i att källan 
inte behöver kontrolleras utan personen kan direkt agera på informationen. I studien 
framkommer att informationens tillförlitlighet inte påverkas av var arbetet utförs, alltså 
upplevs ingen skillnad på kontor eller distans. En informant beskriver att tillförlitligheten 
ibland kan variera beroende på vem som är källan, även att information kan råkas tvistas 
när den sprids i organisationen. Eppler & Mengis (2004) påstår att individers tidigare 
kunskap och utbildning kan vara en orsak till att information tolkas på olika sätt. Även sättet 
som organisationer väljer att sprida information påverkar vad som sprids och på vilket sätt.  
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4.5.2.2  Relevant 
Informationsmängden på distans upplevs som något lägre än på kontor. Detta till följd av 
att den fysiska muntliga kommunikationskanalen inte är tillgänglig i samma utsträckning på 
distans. Information ska enligt Lee m.fl. (2002) vara till nytta och ge mervärde, vilket den 
anses göra på distans. En informant upplever ingen större skillnad på kontor eller distans då 
informationen till största del ändå förmedlas genom elektroniska kanaler, såsom e-post. 
Soucek & Moser (2010) beskriver att e-post är väldigt populärt då det är billigt, och snabbt 
når långt geografiskt. Den informant som beskriver att informationsmängden inte skiljer sig 
på kontor eller distans får främst information digitalt och således har den fysiska platsen 
ingen betydelse. Som Bawden & Robinson (2009) förklarar kan distansarbete leda till 
informationsöverflöd eftersom individen många gånger förväntas vara tillgänglig för arbete 
och familj samtidigt. Att vara tillgänglig för arbete och familj samtidigt upplevs inte påverka 
mängden relevant information. I detta fall är det istället elektronisk information som upplevs 
irrelevant vilket Eppler & Mengis (2004) också påpekar kan leda till upplevt 
informationsöverflöd.  
 
Informanter som upplever något lägre informationsmängd på distans försöker också styra 
vilka arbetsuppgifter de gör på distans. När de arbetar med komplicerade arbetsuppgifter 
som kräver extra mycket koncentration väljs gärna distansarbete. Enligt Eppler & Mengis 
(2004) nämns i flera studier att komplicerade arbetsuppgifter bidrar till 
informationsöverflöd. I denna studie framkom att distansarbete kan väljas för att minska 
informationsöverflöd. Studien visar att informanter blir avbrutna vid färre tillfällen samt 
isolerar sig från muntliga och digitala kanaler på distans. Informanterna förklarar att det är 
väsentligt att personen har en god karaktär och klarar av att isolera sig för att kunna arbeta 
koncentrerat. Även Bawden & Robinson (2009) poängterar vikten av individens egen 
förmåga att hantera information.     
 
4.5.2.3  Tillgänglighet 
IT är avgörande för att tillgängliggöra information på distans. I studien framkom att på 
distans är det tillgången till information som är avgörande för att arbetet ska kunna utföras. 
Information kan idag enligt Eppler & Mengis (2004) tillhandahållas snabbt och effektivt 
tack vare teknikutvecklingen. Undersökningen visar att distans upplevs som en miljö med 
mindre information där främst IT avgör mängden samt kvaliteten på informationen. Bawden 
& Robinson (2009) hävdar att människans beteende förändrats sedan introduktionen av 
Web 2.0 och idag har människor möjlighet att ständigt vara uppkopplade via ett flertal olika 
IT- kanaler. 
 
Informanterna upplever sig arbeta mera fokuserat på distans. För att kunna fokusera väljer 
de att koppla bort kanaler som inte är relevanta för arbetet, och på så sätt förklarar Eppler 
& Mengis (2004) kan de motverka informationsöverflöd. Informanterna väljer att inte vara 
tillgängliga i samma utsträckning på distans eftersom de vill arbeta mer fokuserat. En effekt 
av detta kan vara att informanterna blir svårare att nå för medarbetare, vilket i sin kan 
påverka medarbetare som är i behov av information från informanterna. Informationen finns 
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men är inte nåbar på ett enkelt sätt. Enligt Wang & Strong (1996) påverkar denna 
tillgänglighet i förlängningen informationskvaliteten.  
 
Familjesituationen kan vara en anledning till att välja distansarbete. Det finns då möjlighet 
att vara tillgänglig för familj och arbete samtidigt. Detta kan vara en fördel för individer 
men samtidigt påstår Bawden & Robinson (2009) att det finns en risk att detta leder till 
informationsöverflöd. Författarna (2009) förklarar att det inte enbart behöver vara IT som 
bidrar med informationsöverflöd, utan den mänskliga karaktären och förmågan att sortera 
information är också avgörande.  
 
Beynon-Davies (2013) hävdar att organisationer använder sig av IT och IS för att bedriva 
verksamheter. Som undersökningen visar upplevs tekniken ibland fungerar något sämre på 
distans. Informationen behöver distribueras på ett säkert sätt som Wang & Strong (1996) 
nämner i sin modell över informationskvalitet. I de fall tekniken inte fungerar korrekt på 
distans påverkar det möjligheten att göra informationen nåbar samt distribuera denna på ett 
säkert sätt.  
 
4.5.2.4  Representativ 
Lee m.fl. (2002) förklarar att representativ information bland annat ska bestå av ett koncist 
innehåll. Studien visar det inte finns några skillnader rörande mängden e-post på distans 
eller kontor. Enligt Harris m.fl. (2015) är e-post den mest använda IT-baserade 
kommunikationskanalen. Soucek & Moser (2010) nämner att mängden e-post kan bidra till 
informationsöverflöd. Undersökningen visar att informationen upplevs som tolkningsbar 
men vid några tillfällen kan exempelvis förkortningar skapa problem. Förkortningar 
används främst vid skriftlig kommunikation och blir mer märkbar på distans. Wang & 
Strong (1996) förklarar i sin modell över informationskvalitet att informationen ska vara 
tolkningsbar för att uppfylla kravet för representativ information. Oavsett om arbetet utförs 
på kontor eller distans är det alltid bra att verifiera att informationen är korrekt uppfattad. I 
resultatet beskrivs att varken kontor eller distans upplevs som bättre att arbeta på utan 
situationen avgör. Detta beroende på att organisationer idag baserar sina verksamheter på 
IT, vilket medför att information främst distribueras genom digitala kanaler (Beynon-Davis, 
2009). 
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5   Diskussion  
I diskussionskapitalet fördjupas studiens resultat ytterligare, även beskrivs en reflektion 
över metodval. 

5.1 Resultatdiskussion 
I tidigare forskning beskrivs bland annat att vi idag ser en övergång mot alltmer digitaliserad 
information. Bawden & Robinson (2009) beskriver Web 2.0 som en tid där information 
flödar allt fortare och genom alltfler digitala kanaler. Informationsmängden har ökat som en 
följd av teknikutvecklingen och det har blivit vanligt att människor upplever 
informationsöverflöd. Detta område är väl utforskat inom kontorsmiljöer, däremot fann vi 
inte någon forskning som undersökt begreppet informationsöverflöd på distansarbete. Låg 
kvalitet på information har genom tidigare forskning visat sig vara en orsak till att 
människor upplever informationsöverflöd. Utifrån tidigare forskning kunde det konstateras 
att det inte fanns några studier som undersökt om distansarbete kan bidra till upplevt 
informationsöverflöd, samt om bristen på informationskvalitet kunde påverka 
informationsöverflöd på distans och kontor. Detta var något som togs fasta på och skapade 
den kunskapslucka som vi ville undersöka.  
 
Inför studien planerades först att enbart intervjua informanter som arbetade på öppna 
kontorslandskap och på distans. Dock valdes att förändra upplägget något och intervjua 
både personer som arbetar på öppna kontorslandskap och på egna kontor kombinerat med 
distans. Valet motiverades av att det ansågs intressant att undersöka om det fanns skillnader 
i upplevt informationsöverflöd och informationskvalitet mellan de informanter som arbetar 
på öppna kontorslandskap samt de som arbetar på egna kontor. I studiens resultat 
bekräftades de tankar vi hade innan undersökningens genomförande. Informationsöverflöd 
på kontor upplevs något tydligare på öppna kontorslandskap. Främst beroende på den 
fysiska muntliga kommunikationen. Resultatet visade även att bristande 
informationskvalitet i sin tur påverkar upplevelsen av informationsöverflöd och bidrar till 
att skapa den översvämmade arbetaren. Främst beror detta på att 
informationskvalitetsaspekten rörande relevans inte uppfylls. Resultatet visar att irrelevant 
muntlig information flödar på kontoret, främst på öppna kontorslandskap. Även personer 
som har egna kontor upplever irrelevant information men inte i samma utsträckning. Den 
fysiska muntliga kommunikationen bidrar dock inte självt till informationsöverflöd utan 
även den skriftliga kommunikationen genom digitala kanaler, är en bidragande faktor.  
 
I resultatet framkom det att kvalitetsaspekten relevant information inte uppfylls, se figur 
4.1. I Wang & Strongs (1996) modell behöver alla fyra aspekter uppfyllas för att information 
ska anses hålla en hög kvalitet. Denna bristande kvalitet på information då främst i relevans, 
kunde konstateras ledde till upplevt informationsöverflöd. På distans upplevdes 
informationsmängden som något lägre, men fortfarande upplevs informationsöverflöd i 
vissa fall. Eppler & Mengis (2004) förklarar fem orsaker som kan bidra till 
informationsöverflöd. I resultat framgick att information och individ är två orsaker som 
upplevdes inom alla informationskvalitetsaspekter både på distans och kontor. Likt det 
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Eppler och Mengis (2004) förklarar framkom även i denna studie att individens egen 
förmåga att hantera information är avgörande för huruvida denna upplever 
informationsöverflöd.  
 
IT visade sig vara en orsak till bristande informationskvalitet. I Web 2.0 hävdar Bawden & 
Robinson (2009) att IT distribuerar information i en hög takt. Studien visar att IT 
tillhandahåller stora mängder information men att informationen tenderar att komma vid fel 
tidpunkt och blir således irrelevant. Även påvisades att just relevant information är den 
aspekt där informationskvaliteten brister som mest och där uppfylls alla fem orsaker till 
informationsöverflöd. I tidigare forskning beskriver Eppler och Mengis (2004) att 
informationskvalitet och informationsöverflöd hänger ihop. I undersökningen påvisas att 
bristande informationskvalitet är en av orsakerna till upplevelsen av informationsöverflöd. 
 
Något som vi inför undersökningen inte räknat med var det faktum att informanterna många 
gånger väljer att arbeta på distans då de vill fokusera och isolera sig från både muntlig och 
digital information. Detta kan möjligtvis vara åldersrelaterat. Vi upplever själva att det kan 
vara svårt att koppla bort digitala kanaler såsom mobiltelefon, även vid de tillfällen vi avser 
arbeta särskilt fokuserat. Kanske att en yngre generation har svårare att koppla bort 
exempelvis sociala medier och lättare tvingas till avbrott i sitt arbete som en följd av detta. 
Detta kan bero på att vi är uppväxta i informationssamhället.  

5.2 Metodreflektion 
Studiens vetenskapliga metod har utgått från en kvalitativ undersökning med en abduktiv 
ansats. Det har uppstått kritik mot rent induktiva ansatser och kvalitativa metoder då 
forskare har kunnat visa att människor inte har förmågan att uppfatta allt som sker. Vidare 
säger kritiker att det inte är möjligt för oss människor att vara helt förutsättningslösa vid 
datainsamling, undersökare styrs alla i någon grad av fördomar kring vilken data som är 
intressant. Detta gör att vi om än omedvetet kan styra datainsamlingen i viss grad. Som en 
reaktion på kritiken mot rent induktiva ansatser har istället fokus flyttats till att tala om mer 
eller mindre öppna datainsamlingsmetoder och även abduktiva ansatser (Jacobsen, 2002).  
 
En kvalitativ metod valdes också för att informationskvalitet och informationsöverflöd är 
två komplexa begrepp. Hade istället en kvantitativ metod valts hade inte samma möjlighet 
funnits att fördjupa sig i begreppen under studiens gång. Jacobsen (2002) förklarar att en 
kvalitativ studie ämnar att samla data och kunna gå ned på djupet. Tillvägagångssättet kunde 
hjälpa oss att få förståelse för det undersöka ämnesområdet. 
 
Innan studien påbörjades planerades att genomföra fem till tio stycken intervjuer. Dock 
valdes att begränsa undersökningen till fem stycken intervjuer. Enligt Creswell (2009) bör 
undersökaren begränsa sig till cirka fem stycken informanter. Detta valdes enligt 
författarens (2009) rekommendationer för att ha möjlighet att hinna insamla relevant data 
och skaffa sig en inblick i fenomenet. Semi-strukturerad intervjumetod valdes för 
datainsamling. Detta innebar att följdfrågor kunde ställas till informanterna samt att 
samtalen gick att styra i viss utsträckning. Utgångspunkten var till en början att genomföra 
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intervjuerna med fysiska träffar, men på grund av det geografiska avståndet blev detta inte 
möjligt. Istället baserades studien på telefonintervjuer. Med intervjuer via telefon påstår 
Creswell (2014) att det finns en risk att informanterna har enklare att dölja information 
vilket kan påverka svaren. Informanterna befann sig en kontorsmiljö, vilket enligt 
författaren (2014) också kan påverka resultatet. Eftersom denna undersökning är baserad på 
telefonintervjuer har studien enligt Jacobsen (2002) inte lika hög tillförlitlighet som studier 
där fysiska intervjuer genomförs. Varje intervju har spelats in med hjälp av mobiltelefon 
samt dator för att sedan kunna granskas noggrant. 
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6 Avslutning 
Avslutningsvis presenteras en slutsats över undersökningen och ett förslag till fortsatt 
forskning inom ämnesområdet.  
 
Studiens syfte var att undersöka hur aspekter av informationsöverflöd upplevs i perspektiv 
av informationskvalitet och belysa dessa utifrån distans- och kontorsarbete. 
Frågeställningen som undersökningen besvarat är följande: Hur upplevs arbete på distans 
jämfört med på kontor i aspekter av informationsöverflöd och informationskvalitet? 
 
Forskningsfrågan har besvarats genom en kvalitativ metod, där semi-strukturerade 
telefonintervjuer valts som datainsamlingsmetod. Studiens deltagande informanterna 
arbetar alla både på distans och kontor. Undersökningens tillvägagångsätt bestod i att röra 
sig mellan teori och empiri, alltså enligt en abduktiv ansats. Det insamlade resultatet har 
sedan analyserats med utgångspunkt från Wang & Strongs (1996) 
informationskvalitetsmodell. 

6.1 Slutsats 
Tidigare forskning har visat att informationsöverflöd kan uppstå som en följd av komplexa 
arbetsuppgifter. I denna studie kan slutsatsen dras att distansarbete kan väljas för att minska 
upplevt informationsöverflöd. När komplexa arbetsuppgifter behöver genomföras kan 
distansarbete väljas för att isolera sig från informationskanaler och fokusera på den specifika 
uppgiften. En förutsättning för att kunna arbeta mer fokuserat är att individen har god 
förmåga att hantera informationskanalerna. Möjligheter finns att koppla bort 
informationskanaler men det måste väljas aktivt. Vidare kan slutsatsen dras att öppna 
kontorslandskap bidrar med mer irrelevant information på grund av den fysiska muntliga 
kommunikationen. Bristen på relevant information var något informanterna genomgående 
beskrev. Informationen kan vara relevant men problemet är att den tillhandahålls vid fel 
tillfälle. Det finns alltså en tidsaspekt på relevansen. Bristen på relevant information i rätt 
tid bidrar med att informationsmängden upplevs som för stor. Avslutningsvis kan slutsatsen 
dras att informationskvalitet relaterar till informationsöverflöd. De fyra aspekter som 
informationskvalitet består av, kan om dessa inte uppfylls bidra till upplevt 
informationsöverflöd.  

6.2 Förslag till fortsatt forskning 
Upplevt informationskvalitet och informationsöverflöd rörande distansarbete är ett 
ämnesområde som är inte är undersökt i någon större utsträckning. Förslag till fortsatt 
forskning kan vidare utreda samma ämnesområde fast med en annan vetenskaplig ansats. 
Förslagsvis med en kvantitativ metod där fler respondenter kan inkluderas och således finns 
det större möjlighet att dra generella slutsatser utifrån resultatet. Det hade varit intressant 
att se vilka likheter och skillnader det finns mellan en kvalitativ och kvantitativ metod. 
Vidare skulle det även kunna vara intressant att genomföra en undersökning som studerar 
informanter med större åldersspann, och jämföra en generation som är uppväxta i 
informationssamhället med en generation som inte är det.
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Bilaga 1 
 
INTERVJU   
 
Vi heter Annika Bui och Sebastian Olsson, vi läser sista terminen på 
Informationslogistiksprogrammet, 180 högskolepoäng, Linnéuniversitetet. Vi skriver för 
tillfället vårt examensarbete, där syftet är att beskriva hur arbete på distans upplevs jämfört 
med arbete på kontor i aspekter av informationsöverflöd/informationskvalitet.   
 
Undersökningen vänder sig till 3 olika företag med totalt 5 frivilliga respondenter. Alla 
svaren från undersökningen kommer att anonymiseras och deltagande är helt frivilligt. Alla 
frågor avser en jämförelse mellan arbete på kontor samt arbete på distans. Alltså vi kommer 
under intervjun be respondenten att svara på frågorna ur två olika perspektiv, dels när arbete 
utförs på kontor och när arbete utförs distans.     
    
Intervjun kommer vara indelad i fem stycken teman vilka är: informationsmängd, 
arbetsuppgift etc., informationsteknologi, informationshantering samt informationskvalitet 
och informationsöverflöd.    
 
TACK FÖR DIN MEDVERKAN!   
 
ANNIKA BUI & SEBASTIAN OLSSON    

  



 

   
 

INFORMATIONSMÄNGD  
1.   Hur upplever du mängden information på kontoret, är informationsmängden på rätt 

nivå eller upplevs det vara för mycket eller för lite information?  
•   Hur upplever du mängden information på distans?  

 
ARBETSUPPGIFT, MILJÖ OCH TID  

2.   Skiljer sig arbetsuppgifter åt mellan kontor och distans?     
 

3.   Finns det några specifika situationer under arbetsdagen när du särskilt påverkas av 
informationsmängden?  

•   Upplever du någon skillnad mellan kontor och distans?   
 

4.   Upplever du att resultatet av ditt arbete på kontoret påverkas av 
informationsmängden?   

•   Hur upplever du det på distans?       
 

5.   Hur påverkar … tillgången på information? Jämför kontor och distans.  
•   Informationssystem (Ex. e-post)  
•   Organisation   
•   Teknik  
•   Miljö (Ex. Familj, plats) 

 
6.   Väljer du medvetet att arbeta på distans eller blir det snarare en konsekvens av 

tidsbrist på kontoret?       
 

INFORMATIONSTEKNOLOGI (IT)  
7.   Vilka kommunikationsmedel används inom organisationen på arbetsplatsen och 

distans?      
 
8.   Anser du att det finns någon informationskanal som bidrar till för mycket/ för lite 

information på distans/arbetsplatsen?   
 
INFORMATIONSHANTERING   

9.   Hur hanterar du informationsmängden vid för mycket/ för lite information? 
(Kontor/distans)   

 
10.  Har du några metoder för att motverka för mycket/för lite information?  

•   Skiljer sig metoderna för distans och kontor?    
 
 
INFORMATIONSKVALITET & INFORMATIONSÖVERFLÖD    

11.  Upplever du att du har tillgång till all information du behöver för att kunna utföra 
dina uppgifter på kontor jämför med distans?   

 



 

   
 

12.  Upplever du att du förstår all informationen du får under arbetet? (Kontor/distans)   
 

13.  Upplever du att informationen du tillhandahålls under arbetsdagen är relevant för 
ditt arbete? (Kontor/distans)   

 
14.  Upplever du att informationen är pålitlig och korrekt? 

•   Upplever du någon skillnad mellan kontor och distans?   
 

15.  Vad föredrar du, att arbeta på kontor eller på distans?      
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