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ABSTRACT 

Desirée Lind, Sara Sjöblom 

No one dies if I don’t replay to an email 

Information overload and Interaction overload through work related email 

Antal sidor: 40 

In the modern information society in which we live in, the access to information- and communication 

technology has increased and there has never been so easy to convey and receive information as it is today.  

This has largely been facilitated in the workplace when the global distance is reduced and we are able to 

work from several different locations. However, on the other side, we also receive more information than 

we have the ability to manage and this might cause that we become overloaded. Once the information is 

transformed into something negative and stressful it is said that he individual has been affected by the 

phenomenon called Information overload. A related phenomenon to this is the so-called Interaction 

overload which, unlike Information overload, pay attention to the interaction the individual is exposed for.  

E-mail is a common communication tool within organizations and through this, there is a risk of both 

Information overload and Interaction overload. Through qualitative semi- structured interviews, we 

investigated whether five employees who receive work related email on their spare time are affected by these 

phenomena. The purpose of this study in therefore to use out theoretical framework to create a better 

understanding of how employees relate to their workmail on their spare time. This has contributed to new 

knowledge about how Information overload and Interaction overload can be understood in a new context.  

The result show that the respondents who have a clear line between their planning time outside the 

workplace respective their spare time isn't affected by Information overload. However, the respondents who 

opens their work related email recurrent in their spare time, and also feeling that the boundaries are unclear, 

experiences stress which is a result of Information overload. However, none of the respondents were 

affected by the phenomenon Interaction overload.  

 

Keywords: Information overload, Interaction overlod, Email, Mail, Overload, Communication, 

Interaction, Electronic communication 
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Antal sidor: 40   

I det moderna informationssamhället vi lever i, har tillgången till informations- och 

kommunikationsteknologin ökat och det har aldrig varit så enkelt att förmedla och ta emot information som 

det är idag. Detta har till stor del underlättat inom arbetslivet då det globala avståndet minskar och vi har 

möjlighet att arbeta från ett flertal olika platser. Däremot kan den andra sidan av myntet innebära att vi tar 

emot mer information än vad vi har förmåga till att hantera och detta kan medföra att vi blir överbelastade. 

När informationen transformeras till någonting negativt och påfrestande brukar man säga att individen har 

drabbats av fenomenet Information overload. Ett närbesläktat fenomen till detta är det så kallade 

Interaction overload där man, till skillnad från Information overload, uppmärksammar interaktionen som 

individen utsätts för.  

Arbetsmailen är ett vanligt kommunikationsverktyg inom företag och genom denna finns en risk att drabbas 

av både Information overload och Interaction overload. Genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer har 

vi undersökt om fem arbetsdeltagare som tar emot arbetsmail på sin fritid drabbas av dessa fenomen. Syftet 

med studien är således att med hjälp av vår teoretiska referensram skapa en ökad förståelse för hur anställda 

förhåller sig till arbetsrelaterad e-post under fritiden. Detta har bidragit till nya kunskaper om hur 

Information overload i samspel med Interaction overload kan förstås i ett nytt sammanhang.  

Resultatet visade att respondenterna som hade en tydlig gräns mellan vad som är förtroendetid respektive 

fritid inte drabbades av Information overload. Respondenterna som öppnade arbetsmailen återkommande 

under fritiden och ansåg att gränsdragningen var mer flytande drabbades dock av Information overload när 

de upplevde stress. Däremot var det ingen av respondenterna som utsattes för Interaction overload. 
 

Sökord: Information overload, Interaction overlod, E-post, Mail, Överbelastning, Kommunikation, 

Interaktion, Elektronisk kommunikation  
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1. Disposition  
 

Avsnitt 1: Bakgrunden inleder läsaren till studiens undersökta område. Här presenteras historisk 

kontext om informationssamhället, internet, e-post och information overload. Följt av tidigare 

forskning inom områdena Information overload, Interaction overload och 

kommunikationskanalen e-post. 

Avsnitt 2: Detta avsnitt innehåller definitionerna av våra teorier informationssamhället, 

Information overload, Interaction overload och computer-mediated communication. 

Avsnitt 3: Under forskningsproblem behandlas vårt syfte, problemformulering, arbetsfrågor, 

avgränsningar och vår förförståelse.  

Avsnitt 4: Under detta avsnitt diskutrar vi varför vi valt en kvalitativ metod med inriktning 

semistrukturerade intervjuer. Vi redogör också för vårt urval, genomförandet av intervjuguiden 

och intervjuerna. Här förekommer även en beskrivning av vår analysteknik kvalitativ tematisering 

samt analysprocedur. 

Avsnitt 5: Här förekommer en kort definition av arbetstid, förtroendetid samt fritid. Även en 

definition av kommunikationskanalen e-post. 

Avsnitt 6: I detta avsnitt förekommer rent resultat och citat extraherat ur transkriberingarna. Följt 

av resultatsammanfattningen som kortfattat presenterar resultatet som svarar på arbetsfrågorna 

två till och med fyra. Avsnittet fortsätter med analys och diskussion där vi kopplar resultatet till 

våra teorier och drar egna slutsatser. I slutet av analys och diskussion svarar vi även på vår 

huvudfråga, fråga nummer ett.  

Avsnitt 7: Under detta avsnitt drar vi våra slutsatser och presenterar nya fynd till teorierna 

Information overload och Interaction overload. Vidare följer tips på vidare forskning.  

Avsnitt 8: Här diskuteras undersökningens validitet, generaliserbarhet, tillförlitlighet och 

objektivitet. Följt av en argumentation kring varför vi valt att kategorisera in respondenterna i tre 

olika kategorier i vår resultatdel.  

Avsnitt 9: Studien avslutas med en referenslista, där både tryckta och elektroniska källor uppges.  
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2. Bakgrund  

 
I den ständigt föränderliga medievärld som vi lever i har människan fått lära sig att anpassas efter 

den riktning som samhället går och detta är sällan någonting som människan är helt oberörd av. 

Informationssamhället har medfört en stor tillgänglighet av informations- och 

kommunikationsteknologi och detta har skapat nya sätt för människan att kommunicera på 

(McQuail, 2011).  

Internet har blivit en stor del av våra liv och vi socialiserar och arbetar till stor del via 

informations- och kommunikationsteknologin. Det talas bland annat om att människan har börjat 

ersätta den fysiska kommunikationen med den elektroniska (McQuail, 2011). De interaktiva 

medierna, exempelvis e-posten, och möjligheten till att ständigt vara uppkopplad, möjliggör för 

oss att kommunicera och ta del av information nästan var vi än befinner oss. Detta har även 

skapat nya möjligheter inom affärsvärlden då vi idag enkelt kan arbeta hemifrån, med 

förutsättning att vi har tillgång till exempelvis en internetuppkopplad dator eller mobiltelefon. 

Internet och datorn har näst intill kommit att kallas för en revolution. Men detta har också 

medfört en allt större informationsspridning och press på att vara tillgänglig (McQuail, 2011; 

Beckerman, 2005), vilket kan innebära att vi ibland tar emot mer information än vad vi har 

förmåga till att hantera (Klingberg, 2007). Detta menar ett flertal forskare är ett tecken på att 

individen har drabbats av fenomenet Information overload (Butcher, 1998; Feather, 2000; 

Ahlstedt & Säll, 2004; Schick & Gordon, 1990). Den ökade pressen på att vara tillgänglig medför 

också att individen ska vara kommunicerbar, men om individen inte vill eller kan vara det, kan 

Interaction overload uppstå (Ljungberg & Sørensen, 1998b) 

Mot bakgrund av detta menar vi därför att det är intressant att titta närmare på hur 

arbetsdeltagare hanterar och upplever den arbetsrelaterade e-posten på fritiden och hur det 

påverkar dem.  
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2.1 Tidigare forskning 

 

Vår tidigare forskning har fokuserat på tre områden som är högst relevanta för undersökningen. 

Det två första områdena kommer att behandla fenomenen Information overload och Interaction 

overload. Det tredje området berör e-post som en kommunikationskanal eftersom vi valt att 

begränsa vår studie till detta medium. Främst då e-posten anses vara en vanlig 

kommunikationskanal (Terminello & Reed, 2002) men också för att tidigare forskning inom 

området pekar på att Information overload och Interaction overload främst förekommer genom 

datormedierad kommunikation.   

Avsnittet är indelat i tre delar, den första delen behandlar Information overload och e-postens 

historiska kontext. Här kommer även aspekter som ligger till grund för Information overload och 

e-postens framväxt att presenteras, så som internet och informationssamhället. De resterande två 

delarna kommer redogöra för den nuvarande kunskap som finns om Information overload, och 

det närbesläktade fenomenet Interaction overload samt e-post som en kommunikationskanal.  

 

2.1.1 Historisk kontext 

 

Idag finns datorn i de flesta hem och internet är en stor del av våra liv (Feather, 2000). Vi 

använder internet till bland annat interaktion, informationsinhämtning, tjänster, arbetet och 

musik, men internet hade från början ett annat syfte. Internet utvecklades redan under 1960-talet 

i syfte att det amerikanska försvarsdepartementet skulle kunna utbyta viktig information. Det var 

dock ett mindre utvecklat system av meddelandeförsändelser än vad vi idag benämner som e-post 

(Thurlow, Lengel & Tomic, 2004; Terminello & Reed, 2002). Senare flyttade internet ut till den 

vetenskapliga värden då även forskare och akademiker fick tillgång till internet för att utbyta 

vetenskaplig information. Under denna period var dock internet fortfarande inte särskilt utvecklat 

och datorer var ännu ett okänt medium i den privata sfären (Thurlow et al. 2004). 

Det var också under det tidiga 1960-talet som professor Leonard Kleinrock skickade den första 

prototypen av ett e-postmeddelande (Thurlow et al. 2004; Terminello & Reed, 2002). Men när 

meddelandet nådde fram till den önskade mottagaren havererade dock mottagarens dator. Från 

detta misslyckande dröjde det till år 1972 innan nästa person skickade ett e-postmeddelande och 

denna gång med ett lyckat resultat. Bakom framgången stod Ray Tomlinson som skickade e-

postmeddelandet genom sin nyuppfunna programvara (Terminello & Reed, 2002). Dock dröjde 

det fram tills 1990-talet för e-posten att ta sitt kliv in i affärsvärlden (Brake, 2003; Thurlow et al. 

2004).   

Det var också under 1990-talet som persondatorn och internet började bli en vanlig egendom i 

hushållet (Thurlow et al. 2004), och det var under denna period som informationssamhället, även 

kallat ”nätverkssamhället”, fick sitt genomslag. Informationssamhället karaktäriseras oftast av 

tillgängligheten av den nya informations- och kommunikationsteknologin, och har blivit en 

allmängiltig beskrivning av det samhälle vi lever i (McQuail, 2011).  

I oktober 2004 skedde en vidareutveckling av internet och ”Web 2.0” uppfanns. Grundaren till 

samlingsbegreppet var Tim O’Reilly där han under en konferens med ”MediaLive International” 
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myntade begreppet. En förenklad förklaring till Web 2.0’s innebörd är att användaren har ett 

större inflytande över innehållet samt större möjlighet till integration via olika internetbaserade 

kommunikationskanaler än tidigare (O’Reilly, 2005).   

I samband med att informations- och kommunikationsteknologin explosionsartat blev populär 

under 1990-talet fick även fenomenet Information overload sitt genomslag.  Dock började 

fenomenet redan uppmärksammas under 1960-1970 talet då Alvin Toffler var bland de första 

personerna som talade om fenomenet när han observerade de förändringar som samhället under 

den tiden medförde. Toffler menade att för mycket information kan skapa kaos i våra hjärnor 

och att denna typ av informationsprocess är relaterad till fenomenet Information overload 

(Toffler, 1970). 

 

2.1.2 Information overload 

 

Det finns förhållandevis mycket vetenskaplig forskning inom området Information overload. 

Denna forskningsöversikt har fokuserat på de senaste artiklarna om Information overload men 

också de lite äldre, ofta citerade, artiklarna inom ämnet. Forskningsöversikten berör artiklar från 

år 1978 till 2011 och innehåller studier från Sverige, Skottland samt andra, ej namngivna, länder. 

Tyngdpunkten i de flesta undersökningarna har varit att undersöka individens upplevelse av 

Information overload, antingen inom organisationer eller i den privata sfären.  

Vad man kan urskilja är att Information overload anses som ett problematiskt och mångfacetterat 

fenomen och detta har lett till att det inte bara finns en definition av fenomenet utan flera som 

fokuserar på mer eller mindre olika delkomponenter.   

För att kartlägga fenomenet Information overload har vi gjort en forskningsöversikt inom 

området där vi funnit att forskningen i stort lägger vikt vid att klargöra vad Information overload 

är, när det uppstår samt hur dess effekt kan minimeras eller motverkas på individen. Tidigare 

forskning har lyckats urskilja viktiga komponenter som ligger till grund för Information overload 

och dessa kommer att presenteras i nedanstående avsnitt.  

 

2.1.2.1 Vad Information overload är och hur det uppstår 

 

Vi får ofta höra att vi lever i ett informationssamhälle och att det finns mängder av tillgänglig 

information på internet. Den snabbt ökade teknikutvecklingen sätter få gränser vad gäller 

informationsprocesser. I en studie av Bolsöy (2009) finner vi belägg för att informationen som 

förmedlas via olika datortekniker upplevs ha ökat, och att informationsutbytet har rört sig ifrån 

de traditionella kommunikationskanalerna till internetbaserade kommunikationskanaler. Ahlstedt 

och Säll (2004) menar vidare att Information overload oftast förekommer i samband med 

internet, e-post och all annan informations- och kommunikationsteknolog vi idag har tillgång till. 

Som nämndes tidigare fokuserar olika författare på olika aspekter av Information overload. 

Butcher (1998) argumenterar bland annat för att stora mängder information tar oönskat lång tid 

att hantera.  
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”There is no universally agreed definition of information overload – it can mean several 

things, such as having more relevant information than one can assimilate. It might mean being 

burdened with a large supply of unsolicited information, some of which may be relevant. In 

every case, however, there is an implication that the overabundance of information forces the 

manager to spend more time and energy processing the information than he/she might wish 

to” (Butcher, 1998: 53) 

Andra studier av bland annat Tushman och Nadler (1978) samt Schick och Gordon (1990), 

argumenterar också för att tidsaspekter har en avgörande betydelse för mottagarens upplevelse av 

Information Overload. Om mottagaren inte har tillräckligt med personlig kapacitet att bearbeta 

en viss informationsmängd inom en given tidsram är det troligt att Information Overload 

kommer att inträffa.  

 

En delkomponent som dock är vanligt förekommande inom Information overload är att man 

ofta fokuserar på upplevelsen hos individen som tar emot informationen. När individen upplever 

att informationen denne tar emot blir för omfattande och svårhanterlig brukar man säga att 

denne har drabbats av Information Overload (Feather, 2000; Ahlstedt & Säll, 2004; Schick & 

Gordon, 1990). 

 

”The combination of more information and limited information processing capacities has led 

to the phenomenon called Information overload” (Schick & Gordon 1990: 199) 

Klingberg (2007) belyser också relationen mellan individens kapacitet att hantera information och 

Information overload. Han menar vidare att vår hjärnas kapacitet att hantera informationen inte 

har utvecklats i samma takt som informations- och kommunikationsteknologin, och att det är 

människans individuella kapacitet som avgör hur väl han/hon tar in och bearbetar informationen 

som denne exponeras för. Detta kan innebära att vi ofta försöker att hantera mer information än 

vad vi har förmåga till att göra. 

 

Även Blom (2011) argumenterar för att individen hanterar mer information än vad hjärnan kan ta 

in, och att detta är orsaken till att individen drabbas av Information overload. Vidare menar Blom 

(2011) att Information overload mycket väl kan betraktas som ett problem eftersom vi får tillgång 

till mer information, från olika kommunikationskanaler, som sprids allt snabbare. I sin studie 

fann Blom (2011) också belägg för att respondenterna upplevde överbelastning då de skulle 

hantera mycket information. 

 

Det är också viktigt att påpeka att Information overload anses vara en ytterst subjektiv 

upplevelse, och att känslor som stress, ångest och sämre arbetsprestation är effekter av 

Information Overload (Eppler & Mening, 2004; Ahlstedt & Säll, 2004). Detta är också någonting 

som Hurst (2007) sammanfattar i en målande beskrivning, 

 

”Millions of people are living with stress, working less productively, and feeling the effects in 

their personal lives. I’ve met my share of these people in meetings, at conferences, and in 

airports – all rushing to their next appointment, paying attention only to their e-mail, or cell 

phone, always with an anxious, distracted look; too busy to talk, or to think, let alone enjoy 
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life.” (Hurst, 2007: 2)  

 

Edmund och Morris (2000) menar vidare att en för stor informationsmängd som anses vara allt 

för tidsbelastande medför en känsla av stress. Att individen i förhållande till detta upplever en 

form av oro över att någon viktig del av all information har missats.  

 

”There cannot be many people who have not experienced the feeling of having too much 

information which uses up too much of their time, causing them to feel stressed which, in 

turn, affects their decision- making. Concurrent with these phenomena is the anxiety 

generated by worrying whether an important piece of information has been missed in the 

volume of material that is being processed”. (Edmund & Morris, 2000: 19) 

Även Bolsöy (2009) har i sitt resultat funnit att avsaknad av information är en faktor som kan 

leda till stress och Butcher (1998) hävdar att individer tenderar till att vilja hålla sig uppdaterade. 

Butcher (1998) har valt att kalla det för en ”utifall-att” situation, där individen upplever det som 

negativt att inte ta del av information som berör organisationen utifall att det skulle vara något 

viktigt att ta del av. 

”There is also an element of  ’just-in-case’ to the collection of vast amounts of information. In 

the current business environment it is often difficult to determine what is going to happen 

next and the collection of information seems to provide a kind of reassurance to some people 

that there is nothing nasty ‘lurking in the woodshed’ […]” (Butcher, 1998: 54) 

 

2.1.2.2 Interaction overload, ett närbesläktat fenomen till Information overload 

 

Viktigt att ha i åtanke när man talar om information som förmedlas genom exempelvis e-post är 

att det alltid uppstår en form av interaktion, informationen blir kommunicerad till mottagaren. 

Inom forskningen om Information overload menar Ljungberg och Sørensen (1998a, 1998b) 

därför att en form av Interaction overload också kan uppstå. 

“There are, however, also many similarities between the concepts. They are, for instance, very 

likely to emerge in the same work situations, because work that involves constant interaction 

often involves considerable information as well.” (Ljungberg & Sørensen, 1998b: 9) 

 

Kortfattat innebär fenomenet Interaction overload att man uppmärksammar hur 

kommunikationen med andra hanteras och upplevs av individen. Vanligen inträffar fenomenet 

när individen inte erhåller kapaciteten eller viljan att vara kommunicerbar. Individen kan drabbas 

av Interaction overload på två olika sätt, antingen genom Context eller Modality. Detta betyder i 

kort att individen kan uppleva interaktionen som både ovidkommande eller vidkommande men 

att sättet eller situationen som kommunikationen förmedlas under inte är önskvärd. (Ljungberg 

och Sørensen, 1998b) 

 

Koppling mellan Information overload och Interaction overload kan exempelvis vara oönskade 

e-postmeddelanden eller skräppost. Individen kan uppleva Information overload i det avseende 

att denne upplever informationsmängden som överbelastande, då förmågan att hantera e-posten 
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under den rådande situationen saknas. Därmed ses e-postmeddelandena som ovidkommande och 

icke önskvärda i denna situation, vilket bildar den form av Interaction overload som Ljungberg 

och Sørensen (1998b) benämner som Context. Det som Ljungberg och Sørensen (1998b) 

benämner som Modality är istället den önskade interaktionen som förekommer på ett oönskat sätt. 

Det kan exempelvis vara när individen tar emot ett brådskande e-postmeddelande, som de 

egentligen hade föredragit att ta emot via ett telefonsamtal.  

 “The first concept expresses the notion that not all communication is desired at all times, the 

second concept denotes that even if the communication is desired, then the way in which it is 

carried out might not be” (Ljungberg och Sørensen, 1998a: 2) 

 

2.1.2.3 Hur Information overload kan minimeras eller motverkas 

 

Övergripande föreslås det att Information overload kan motverkas genom tekniska hjälpmedel, 

så som skräppostfunktioner i e-postprogrammet och andra användarvänliga hjälpmedel, eller 

genom strategier och upplysning samt utbildning om fenomenet (Ahlstedt & Säll, 2004; Blom, 

2011).  

Bolsöy (2009) hävdar även att ökad kompetens i hanterandet av informations- och 

kommunikationsteknologin är en bra lösning. Desto större kompetens individen har i sin 

användning av informations- och kommunikationsteknologin, desto enklare kommer individen 

ha att motverka eller minimera Information overload.  

”Datorn kan alltså ta vid där gränsen för vår egen hjärnas kapacitet tar slut. Med hjälp av ökad 

vana och kunskaper i att hantera tekniken samt en effektiv informationshanteringsstrategi 

anser jag att information overload inte behöver vara ett olösligt problem.” (Bolsöy, 2009: 42)  

 

Även Dawley och Anthony (2003) menar också att kompetens inom informations- och 

kommunikationsteknologin är viktig och att det hjälper användaren att kommunicera effektivare 

och tidsplanera bättre, vilket i sin tur kan motverka eller minimera effekten av Information 

overload. Slutligen, framkommer det även att kvaliteten och användbarheten av informationen är 

av betydelse, att dessa egenskaper antingen förstärker, förminskar eller motverkar Information 

Overload (Keller & Staelin, 1987; Bolsöy, 2009). 

 

2.1.3 E-post  

 

Med informationssamhället och de senaste decenniernas snabba teknikutvecklig är elektronisk 

kommunikation något som idag är självklart och det är genom e-posten man vanligen 

kommunicerar. E-posten anses vara den kommunikationskanal som ofta tas för givet och att det 

är en kommunikationskanal som människor oftast tänker på när man pratar om elektronisk 

kommunikation (Terminello & Reed, 2002; Sjöqvist, 2005).  

“Electronic communication is here to stay, and its use is increasing rapidly. The global 

economy is expanding. New technologies are developing at near frenzied rates. The use of the 

Internet continues to explode. People are connecting more now than ever in history, and 
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communicating through e-mail is the most common way people are connecting” (Terminello 

& Reed, 2002 s. 2) 

E-post anses överlag vara en tidsbesparande kommunikationskal som fungerar som ett bra 

komplement till det fysiska mötet (Dawley & Anthony, 2003; Abrahamsson & Sundqvist, 2007).  

Enligt resultatet från Abrahamsson och Sundqvists (2007) studie föredrogs e-posten ibland 

framför den fysiska kommunikationen då den som kommunikationskanal har geografiska fördelar 

som också utmynnar i att den blir kostnadseffektiv. Med e-post behöver inte den geografiska 

aspekten längre ha någon betydelse, man kan enkelt kommunicera hemifrån med arbetskollegan 

som befinner sig på arbetsplatsen eller arbetskollegan som befinner sig utomlands. Dock medför 

e-posten missförstånd i högre grad än i den fysiska kommunikationen när e-postanvändaren inte 

vet hur denne ska formulera sig i det skrivna språket.   

I en studie av Renaud, Ramsay och Hair (2006) har de speciellt fokuserat på individer ur ett 

mottagarperspektiv och vill se vad till synes fri och enkel kommunikation egentligen kostar 

mottagaren. Resultatet visade att det fanns respondenter som återkommande bevakade sin 

arbetsmail under arbetsdagen. Detta ständiga bevakande av e-posten störde respondenterna i 

deras arbete, eftersom det innebar att de ofta blev avbrutna i arbetsprocessen. Denna distraktion 

innebar också att det tog ytterligare tid att återhämta sig och återgå till arbetet och när de väl 

återgått skyndade de istället med arbetsuppgifterna. Vilket resulterade i att arbetsuppgifterna blev 

sämre utförda.  

I studien av Renaud et al. (2006) , framkom det också att e-post är en källa till stress. Det som 

främst ses som stressande är förväntningarna från avsändaren om ett snabbt gensvar, men det 

kan även vara den ständiga övervakningen respondenten utsätter sig själv för. Författarna 

argumenterar för att en jämnare balans mellan avsändare och mottagare samt en ökad kontroll 

och medvetenhet om kommunikationskanalen kan lösa denna komplexitet.  

Forskningsöversikten har också givit belägg för att e-posten är en kommunikationskanal där det 

ofta förekommer ett ständigt informationsöverflöd. Detta medför bland annat att respondenterna 

får det svårt att utvinna vilken e-post som är viktig samt att de blir oroliga över att de raderar 

någon e-post som är viktigt när de sållar bland relevanta och irrelevanta e-postmeddelanden 

(Bylund & Mingo, 2009). 

Utifrån Dawley och Anthonys (2003) resultat framkommer det också att e-postanvändaren som 

saknar kompetens i hanterandet av e-posten upplever e-postaktiviteter som mer komplicerade, 

vilket i sin tur minskar produktiviteten och förtroendet för kommunikationskanalen. Dessutom 

var deras bristande kompetens i användning också ett resultat på att deras kollegor som tog emot 

e-posten upplevde Information overload, främst då kvaliteten på informationen blev sämre och 

mer tidsbelastande.  

Även Bylund och Mingo (2009) har uppmärksammat att det råder tvetydigheter kring vilken 

information som är bäst lämpad att förmedla genom e-posten och vilken information som ska 

förmedlas genom någon annan kommunikationskanal .  
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3. Teorier 
 

Detta avsnitt ska behandla studiens teoretiska utgångspunkt som är baserat på studiens 

forskningsöversikt. Informationssamhället nämndes i forskningsöversikten, men vi ämnar till att 

förtydliga begreppet ytterligare i detta avsnitt. Utifrån vår forskningsöversikt har vi även belyst att 

det finns ett flertal definitioner av fenomenet Information overload, där alla bidrar med sin del. 

Mot bakgrund av detta ämnar vi därför till att kortfattat presentera de definitioner som finns om 

fenomenet för att konkret redogöra för vad vi kommer att titta på beträffande fenomenet. Även 

Interaction overload är en del av forskningsöversikten och detta fenomen kommer även här att 

konkretiseras. Slutligen, eftersom studien fokuserar på kommunikationskanalen e-post, kommer 

teorin om Computer- mediated communication (CMC) att behandlas, eftersom e-posten alltid 

utgör en form av datormedierad kommunikation.  

 

3.1 Informationssamhället  

 

Teorin ”information society theory” innebär att allt fler människor får informationsrelaterade 

arbetsuppgifter, samt att både produktionen och distributionen av information har ökat kraftigt 

under de senaste åren (McQuail, 2000). Dagens informations- och kommunikationsteknologi har 

gjort det relativt enkelt för individer att kommunicera med varandra, oavsett globalt avstånd. Den 

ökade möjligheten att sprida information via informations- och kommunikationsteknologin har 

också underlättat informationsspridningen inom bland annat organisationer avsevärt (Butcher, 

1998) 

” The availability and flow of informations within the organisations has been greatly facilitated 

by the introduction of new technology” (Butcher, 1998: 22) 

I dagens informationssamhälle finns det större möjlighet till frihet och självständighet och det är 

enkelt att söka och förmedla ny information. Datorn och mobiltelefonens tillväxt har öppnat upp 

möjligheter för oss att ta del av information från alla världens håll och kanter, när som helst och i 

princip var man än befinner sig. Dock ställer dagens informations- och kommunikationsteknologi 

större press på att vi ska finnas uppkopplade och tillgängliga. 

”Med deras hjälp ska kontakten mellan människor öka och ny kunskap uppstå. Men i deras 

spår har också ord som ”nåbar”, ”överkommunikation” och ”stresstålig” kommit att 

känneteckna vår tid” (Beckerman, 2005: 25) 

 

3.2 Information Overlod 

 

Det finns många olika definitioner av fenomenet Information overload som var och en bidrar 

med sin del. Vi har därför valt att utgå från tidigare forskning och definitioner inom ämnet som 

teoretisk grund för studien. Dock anser vi att det är av betydelse att kort sammanfatta 

Information overload och dess delkomponenter för att skapa en översiktlig bild av fenomenet. I 

korta drag är Information overload en subjektiv upplevelse och ett situationsbaserat fenomen. 
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Känslor som stress, ångest, överbelastning och sämre arbetsprestation påstås också vara ett 

resultat av Information overload. 

Oftast inträffar Information overload via datormedierad kommunikation och då människans 

personliga kapacitet att bearbeta informationen inte är tillräcklig. Det förespråkas också att detta 

kan stå i relation till tidsaspekter, exempelvis då individens personliga kapacitet att hantera 

informationen inom en given tidsram inte räcker till eller då individen tar emot en stor 

informationsmängd som tar oönskad lång tid att hantera.  

 

Avsaknad av information är också en faktor som kan leda till Information overload då individen 

kan känna det som stressande att inte ta del av informationen. Detta kan också kopplas till en så 

kallad ”utifall-att” situation, där individen återkommande tar del av information som berör sitt 

arbete för att inte missa någonting viktigt.  

 

För att motverka eller minimera Information overload talas det om att tekniska hjälpmedel, 

strategier och upplysning eller utbildning om fenomenet kan hjälpa till. Ytterligare en 

delkomponent för att motverka eller minimera fenomenet är att erhålla en god kompetens i 

hanterandet av informations- och kommunikationsteknologin. Desto högre kvalitet det är på 

informationen som individen tar emot, ju större chans finns det att denne inte upplever 

Information overload.  

 

3.3 Interaction overload  

 

Interaction overload är ett närbesläktat fenomen till Information overload. I huvudsak innebär 

det att man uppmärksammar hur individen upplever den interaktion som denne utsätts för. 

Individen kan drabbas av Interaction overload på två olika sätt, antingen genom Context eller 

Modality.  

Context innebär att individen tar emot oönskad kommunikation i en för den icke passande 

situation. Modality innebär i sin tur att kommunikationen kan vara önskvärd men sättet den 

förmedlas på, exempelvis kommunikationskanalen, inte är lika önskvärd.  

 

3.4 Computer-mediated communication 

 

Computer-mediated communication (CMC), innebär kortfattat all typ av mänsklig 

kommunikation som sker genom eller med hjälp av datorteknik, exempelvis e-post, chattrum och 

andra sociala nätverk (Thurlow et al. 2004). Jones (1998) hävdar att CMC har växt fram snabbt 

och att e-posten idag har blivit lika vardagligt som ett telefonsamtal.   

 

Idag är det mesta vi gör medierat eller integrerat med datorer och vissa medier inom CMC har 

tagit oss närmare ansikte mot ansikte kommunikation än vad som tidigare varit möjligt. Detta 

med hjälp av tekniska tillhörigheter som webbkameror, vilket kan användas till videokonferenser 

och andra typer av webbsamtal (Thurlow et al. 2004). Lindlof och Schatzer (1998) förespråkar 
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ytterligare fördelar med CMC då det medför en större geografisk närhet och erbjuder möjligheter 

till social interaktion.  

 

Inom CMC ligger fokus främst på de sociala effekterna av datormedierad kommunikation, man 

kan alltså säga att det handlar om människor och deras relation till informations- och 

kommunikationsteknologin. Man uppmärksammar främst hur de interagerar genom teknologin, 

hur de inkluderar informations- och kommunikationsteknologin i sina liv och hur de samtalar om 

den (Thurlow et al. 2004). 
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4. Forskningsproblem 
 

I detta avsnitt presenteras studiens syfte som följer av problemformulering, arbetsfrågor, 

avgränsningar samt vår egen förförståelse om det studerade området.  

 

4.1 Syfte 

 

Syftet med studien är att med hjälp av vår teoretiska referensram skapa en ökad förståelse för hur 

anställda förhåller sig till arbetsrelaterad e-post under fritiden Detta ska bidra till nya kunskaper 

om hur Information overload i samspel med Interaction overload kan förstås i ett nytt 

sammanhang. Kunskapen kan också användas som ett hjälpmedel för institutioner som ämnar till 

att skapa en förbättrad arbetsstruktur och fungerande kommunikation mellan kollegor. 

 

4.2 Problemformulering 

 

Vår studie ska vara en kompletterande del inom områdena för Information overlaoad samt 

Interaction overload, och fokuserar på arbetsrelaterad e-post inom vilken det förekommer både 

arbetsrelaterad information och interaktion. Vår forskningsöversikt har visat att en 

underutforskad företeelse i anslutning till Information overload är hur den arbetsrelaterade e-

posten hanteras och upplevs av arbetsdeltagare under fritiden. Dessutom står Information 

overload och Interaction overload i linje med de förändringar som dagens informationssamhälle 

fört med sig, bland annat den ökade tillgången och frekventa användningen av datormedierad 

kommunikation (CMC). Därför ser vi det även som relevant för studien att belysa hur e-posten 

har förändrat respondenternas arbetssätt. Den ökade tillgången av informations- och 

kommunikationsteknologin har trots allt möjliggjort för arbetsdeltagare att hantera arbetsrelaterad 

e-post under fritiden. Den snabbt växande informationsspridningen och tillgängligheten till 

information, har blivit en allt viktigare samhällsfråga och är något som ställer ett ökat krav på 

individen att hantera informationsflödet som denne utsätts för.  

Vi kommer inte att behandla alla arbetsfrågor jämlikt, utan de kommer att ges olika utrymme i 

studien. Vår överordnade arbetsfråga är fråga ett, men för att vi ska kunna besvara den är det 

nödvändigt att först besvara arbetsfrågorna två till fyra. Dessa är därmed underordnade 

arbetsfråga ett, och ska bidra till att besvara den.   
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4.3 Arbetsfrågor 

 

1. Drabbas respondenterna av Information overload och Interaction overload via sin 

arbetsrelaterade e-post under fritiden? 

2. Hur hanterar respondenterna arbetsrelaterad e-post under fritiden?     

3. Hur upplever respondenterna arbetsrelaterad e-post under fritiden? 

4. På vilket sätt har införandet av e-posten som ett arbetsverktyg förändrat respondenternas 

arbetssätt?  

 

4.4 Avgränsningar  

 

Information overload förekommer främst genom kommunikationskanaler som innehåller 

datormedierad kommunikation och i vår studie har vi valt att avgränsa oss till 

kommunikationskanalen e-post. Valet grundar sig i att e-post ofta är en använd 

kommunikationskanal på arbetsplatser samt att det finns tillgång till den även under fritiden. 

Tidigare studier inom området har lagt fokus på antingen arbetsrelaterad e-post på arbetet, privat 

e-post på arbetet eller privat e-post under fritiden. Därmed anser vi att det finns en lucka att fylla 

igen, nämligen arbetsrelaterad e-post under fritiden och vi har därför valt att lägga vår fokus inom 

denna kontext. 

 

4.5 Förförståelse  
 

De tidigare erfarenheter som forskaren har bidrar till att bilda en förförståelse, en uppfattning, 

om det fenomen som studeras (Holme & Solvang, 1996). Vidare menas det att om forskaren inte 

har förmågan till att avstå från dessa subjektiva referensramar riskerar den att påverka tolkningen 

av det fenomen som studeras. Detta kan leda till att fenomenet inte kan framträda i sitt rätta ”jag” 

och att forskningsarbetet därmed påverkas negativt. Vi anser därför att det är viktigt att vi själva 

reflekterar samt klargör för vår förförståelse av fenomenen Information overload och Interaction 

overload.  

Vi blev intresserade av att studera fenomenet Information overload när vi uppmärksamma hur 

vanligt det var att människor i vår närhet tog med sig arbetet hem till den privata sfären. 

Eftersom individen idag har möjligheten att bevaka sin arbetsrelaterade e-post via bland annat 

mobiltelefonen och datorn tror vi att det ibland kan vara svårt för denne att helt avstå från den 

under fritiden. Följande tror vi även att detta kan leda till ohälsosamma levnadsförhållanden då vi 

har mött människor som känner sig stressade av detta. Även vi har känt igen oss av de 

delkomponeneter som Information overload uppmärksammar. Exempelvis då vi har haft 

skolarbeten som vi rent mentalt inte har kunnat släppa under fritiden och som har fått oss att 

känna oss belastade.  
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Interaction overload var ett helt nytt fenomen för oss men efter att ha läst den information som 

vi hade att tillgå om fenomenet kände vi igen oss även här. Då man idag nästan alltid har med sig 

sin mobiltelefon överallt, har det fler än en gång förekommit att vi upplevt oönskad interaktion. 

Något vi anser som oönskad interaktion är exempelvis telefonförsäljare, som ofta lyckas ringa då 

man står i kassan på Ica eller precis har klivit in i duschen. Vi anser dock att det är viktigt att vi 

genom hela uppsatsen gång håller oss objektiva till vår studie för att inte låta dessa egna 

erfarenheter färga studien. 
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5. Metod 
 

Följande avsnitt presenterar det tillvägagångssätt vi har använt oss av i vår undersökning. Vi 

kommer att redogöra för metodval, angreppssätt, intervjumetod samt hur vår intervjuguide är 

kopplad till vår teoretiska referensram. Därefter följer en genomgång av urval, genomförandet, 

analysteknik och slutligen studiens analysprocedur.  

 

5.1 Kvalitativ metod 

 

Inom samhällsvetenskapen skiljer man normalt mellan kvantitativa och kvalitativa metoder (Ryen, 

2004), det vill säga det tillvägagångssätt man använder för att lösa ett problem (Dannefjord, 

1999). Metoderna innehåller även olika datainsamlingstekniker, inom kvantitativ metod är det 

vanligt att utföra enkätundersökningar och inom kvalitativ metod är informant- och 

respondentintervjuer en vanlig datainsamlingsteknik (Holme & Solvang, 1996). 

Datainsamlingstekniken man använder är därmed tillvägagångssättet för hur data blir insamlat 

(Dannefjord, 1999). 

”Metod […] står som en mer övergripande term för vad man gör när man bedriver forskning. 

[…] Metodresonemangen startar i samma ögonblick som problemet är formulerat. Först när 

man vet vilken empiri man behöver och på vilket sätt den ger argument är det dags att börja 

fundera på den tekniska sidan av datainsamlingen.” (Dannefjord, 1999: 3) 

Den kvantitativa metoden karaktäriseras vanligen av en statistisk och strukturerad natur 

(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2007), medan den kvalitativa metoden söker efter 

en ökad förståelse av det undersökta fenomenets innebörd eller mening (Beckman, 2008; 

Esaiasson et al. 2007). Forskaren har en större närhet till forskningsobjektet och försöker förstå 

världen utifrån den undersöktes perspektiv (Esaiasson et al. 2007; Holme & Solvang, 1996), 

dennes så kallade livsvärld (Dalen, 2007). Den kvalitativa metoden innefattar ofta en 

hermeneutisk kunskapssyn, ”läran om tolkning”, som innebär att man vill tolka och finna en 

djupare mening i den företeelse som studeras (Dalen, 2007).  

 

I metodlitteraturen finner vi även tre angreppssätt som heter induktion, deduktion och 

abduktion. Induktion är en ansats där erfarenheter ur verkligheten skapar en generell förståelse av 

ett fenomen (Hellspong, 2004). Forskaren samlar förutsättningslöst och öppet in empiriskt 

material och söker utveckla nya analytiska begrepp och teorier utifrån sina insamlade data (Dalen, 

2007). Deduktion däremot, är en ansats där man drar logiska slutsatser. Innan datainsamlingen 

utgår forskaren från en teoretisk utgångspunkt och testar sina premisser på empirin för att se om 

dessa stämmer överens med verkligheten (Thurén, 2007; Hellspong, 2004).  

 

Det tredje angreppssättet är en kombination av induktion och deduktion, där teori och empiri 

varvas växelvis under forskningsprocessen. Detta angreppssätt heter abduktion, även kallat för 

den gyllene medelvägen. Här söker forskaren erfarenheter ur verkligheten (induktion) samtidigt som 

denne erhåller en teoretisk aspekt om denna verklighet (deduktion) (Dalen, 2007). Abduktion är 
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således en ansats då forskaren vill närma sig verkligheten men inte kan bortse från redan 

befintliga teorier. 

 

”Abduktionen utgår från empiriska fakta liksom induktionen, men avvisar inte teoretiska fakta 

och ligger i så motto närmare deduktionen. Analysen av empirin kan t ex mycket väl 

kombineras med, eller förgripas av, studier av tidigare teori i litteraturen: inte som mekanisk 

applicering på enskilda fall, utan som inspirationskälla för upptäckt av mönster som ger 

förståelse.” (Alvesson & Sköldberg, 2008: 56)   

 

5.2 Val av metod 

 

Mot bakgrund av den ovan sammanfattade beskrivningen av kvalitativ metod, är det enligt oss 

lämpligt att anta oss ett kvalitativt metodologiskt angreppssätt med en hermeneutisk 

kunskapssyn. Detta eftersom vi vill skapa en djupare förståelse om arbetsdeltagares 

arbetsrelaterade e-postvanor under fritiden.     

 

Det finns relativt mycket forskning inom området Information overload, därav kan vi inte bortse 

från redan befintlig forskning och teorier. Detta leder oss till en deduktiv ansats då vi utgår från 

befintliga teorier och analyserar våra empiriska data utifrån dessa. Men eftersom vi sätter 

forskningen i ett nytt sammanhang leder det oss även till den induktiva ansatsen där vi utifrån det 

empiriska materialet har möjlighet att upptäcka nya resultat som ett bidrag till den befintliga 

forskningen. Då vi har en växelverkan mellan både induktion och deduktion leder det oss 

slutligen till en abduktiv ansats, som Dalen (2007) menar är en kombination av de ovanstående. 

 

5.3 Intervju som undersökningsmetod 

 

För att på bästa sätt uppfylla vårt syfte har vi bestämt oss för att göra en 

samtalsintervjuundersökning, eftersom vi vill ha tämligen öppna frågor men ändå med struktur. 

Vi kan exempelvis notera oväntade svar och följa upp dessa, det kan även finnas intressanta 

åsikter som respondenterna uttrycker under intervjun och dessa kan vi be dem att redogöra för 

(Esaiasson et al. 2007; Olsson, 2008). En för oss viktig aspekt är även interaktionen mellan oss 

som intervjuare och respondenten, som vi enklast uppnår via intervjuer. Vi vill skapa tillit mellan 

oss och respondenterna innan genomförandet av intervjuerna, då de eventuellt känner att de 

enklare kan uttrycka sina känslor i vår närhet. Samtalsintervjuer utförs ofta som ett komplement 

till tidigare forskning inom ett visst område, vilket även görs i vårt fall (Esaiasson et al. 2007).  

I valet av intervjumetod, valdes både djupintervjuer och strukturerade intervjuer bort och istället 

bestämde vi oss för ett mellanting, kallat semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade 

intervjuer fungerar nästan som ett samtal men skillnaden är att man i förväg skriver upp teman 

och huvudfrågor (Ryen, 2004). Valet av intervjumetod gjordes då vi vill att respondenterna fritt 

ska tala om varje tema men ändå besvara vissa, för undersökningen, relevanta frågor.  

En intervjuguide har utformats enligt Ryens (2004) råd om semistrukturerade intervjuer, där 

teman har ställts upp med ett antal underfrågor. Frågorna har utformats så att de svarar mot 
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teorierna och våra arbetsfrågor. Enligt Esaiasson et al. (2007) ska en intervjuguide bestå av korta 

frågor utan akademiska termer, så att de blir lätta att förstå. Vi valde att utforma intervjuguiden 

efter den så kallade ”områdesprincipen” (Dalen, 2007), då vi inte valt att börja med de viktiga och 

mer känsloladdade frågorna i vår intervjuguide. Istället valde vi att börja med en så kallad 

”uppvärmningsfråga”, där vi ber respondenterna att berätta om sig själva. Vidare bygger 

intervjuguiden som tidigare sagts på olika teman med underliggande och omfångsrika frågor 

kallade ”tematiska frågor”. Detta betyder att vi som intervjuare inte påverkar respondenternas 

svar (Esaiasson et al. 2007). Intervjuguiden behöver heller inte följas slaviskt utan används mer 

som ett stöd under intervjuns gång (Holme & Solvang, 1996). Med andra ord, är ordningsföljden 

inte av någon stor vikt (Ryen, 2004). 

Innan vi genomför vår första intervju är det bra att vi testar intervjuguiden på en eller flera 

personer som liknar de individer som senare kommer att intervjuas. Detta test kallas för 

pilotstudie, där personen man väljer att provintervjua ska uppmuntras att komma med 

konstruktiv kritik på intervjuguidens upplägg och innehåll (Lantz, 2007).  Detta hjälper således 

oss som forskare att förbättra intervjuguiden för att få tydliga och innehållsrika svar av 

respondenterna. 

 ”Ett enkelt kännetecken på en bra samtalsintervju är korta intervjufrågor och långa 

intervjusvar. Upplever man den omvända situationen – att frågorna är långa och svaren korta 

– finns det anledning att se över upplägget på intervjuguiden en gång till”. (Esaiasson et al. 

2007: 264) 

 

5.4 Intervjuguide och teoretisk referensram  

 

Vår intervjuguide består av frågor som är grundade utifrån vår teoretiska referensram. Den 

innehåller frågor som berör teknikutvecklingen, vilket är kopplat till både informationssamhället 

och CMC. Här har vi som syfte att få en bild över hur de upplever att teknikutvecklingen har 

förändrats och hur detta har påverkat deras arbetssätt. Dock berör teorin om CMC alla 

intervjufrågor mer eller mindre eftersom det handlar om datormedierad kommunikation.   

Intervjuguiden innehåller också frågor om hur de hanterar den arbetsrelaterade e-posten under 

fritiden och dessa frågor är kopplade till fenomenen Information overload och Interaction 

overload. Vi vill få svar på hur respondenterna väljer att hantera arbetsmailen under fritiden, både 

hur de hanterar interaktionen som uppstår samt vilka tillvägagångssätt de har för att 

informationen inte ska överbelasta dem.  

Men deras tillvägagångssätt för hur de hanterar arbetsmailen under fritiden kan inte på egen hand 

besvara vår fråga om de drabbas av Information overload och Interaction overload. Därför 

innehåller intervjuguiden även frågor om deras upplevelser kring mottagandet och hanteringen av 

arbetsmailen under fritiden. Dessa frågor möjliggör för oss att nå en djupare nivå där själva 

upplevelsen utgör kärnan om arbetsmailen anses som belastande eller inte, under fritiden. 

Dessutom innehåller intervjuguiden också frågor där vi ber respondenterna redogöra för en 

situation där arbetsmailen har medfört negativa konsekvenser på deras privatliv. Detta är kopplat 



 

18 
 

till Information overload och Interaction overload i det avseende att e-posten kan upplevas som 

ovidkommande i situationer eller att informationen kan upplevas som belastande.  

Slutligen ber vi respondenterna att reflektera över hur de tror att gränsdragningen mellan fritiden 

respektive arbetstid kommer att se ut i framtiden. Mycket på grund av att det 

informationssamhälle vi lever i hela tiden utvecklas och möjligheten att ta del av arbetsrelaterad 

information är större är tidigare. Dock syftar denna fråga främst till att vara en avslutande 

diskussion på intervjun där vi knyter ihop säcken.   

Vi vill dock påpeka att vi har ämnat till att ställa så öppna frågor som möjligt på grund av vår 

intervjuform. Detta ger respondenterna större möjlighet att reflektera fritt och möjliggör för oss 

intervjuare att ställa relevanta följdfrågor till det respondenterna uttalar sig om.  

 

5.5 Urval 

 

Vi kommer att genomföra respondentundersökningar av den anledningen att vi är intresserade av 

att blottlägga individens tankegångar. När man genomför respondentundersökningar finns det 

inget gyllene tal om hur många respondenter som ska ingå i undersökningen. I regel intervjuar 

man tills man uppnått en teoretisk mättnad, vilket innebär att man inte längre upptäcker några 

nya relevanta perspektiv om fenomenet som studeras. Detta betyder att vi måste vara förberedda 

på att intervjua fler respondenter om det inte skulle uppstå någon teoretisk mättnad hos våra 

(första) respondenter. En fördel är dock att respondenter är relativt enkla att ersätta eller tillägga 

då det är individens unika beskrivning av det fenomen som studeras som är det intressanta, inte 

individen i sig (Esaiasson et al. 2007). 

Tidigt i processen började vi fundera på vilka respondenter som skulle ingå i undersökningen. En 

förutsättning var givetvis att respondenterna var anställda på en arbetsplats som arbetar med e-

post på daglig basis och att respondenterna även tar emot arbetsrelaterad e-post under fritiden.   

För att ”spana in fältet” rådfrågade vi både studenter och personer verksamma inom arbetslivet 

om vilka branscher de trodde arbetade mycket med arbetsrelaterad e-post i sitt dagliga arbete. 

Därefter började det som Dalen (2007) benämner som ’uppsökande verksamhet’, där vi tog 

kontakt med företag inom olika branscher, bland annat reklambyråer, tidningsredaktioner samt 

IT-företag, och bjöd in dem till vår intervjuundersökning. Oturligt nog hade dessa företag inte tid 

eller möjlighet att medverka. Detta fick oss att rikta vårt intresse för att rekrytera respondenter i 

delvis andra riktningar än vad inledningsvis var tänkt, men dock med samma urvalskriterier.  

Vi tog kontakt med nio lärare från en avdelning, (varav sju lärare tog vi fysisk kontakt med och de 

resterande två via e-posten) på en institution för högre utbildning i Södra Sverige. Vi började med 

att presentera oss och berätta varför vi var där för att sedan se om de uppfyllde studiens 

urvalskriterier. Samtliga tillfrågade lärare uppfyllde dessa kriterier och därefter berättade vi om 

studiens syfte samt etiska regler och frågade om de var intresserade av att medverka. Sju av de 

tillfrågade var intresserade att delta i undersökningen (dock fick vi två bortfall ett par dagar efter). 

Vi gav lärarna studiens missivbrev där en tydligare beskrivning om studien och etiska regler 

presenterades. Därefter bad vi dem återkomma med tid och datum över e-post eller telefon för 
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inbokning av intervjutillfälle. Detta så att de i lugn och ro skulle få tid att sätta sig in i 

undersökningen och tänka igenom sin medverkan ytterligare en gång.  

Vi lät slumpen avgöra vilken avdelning samt vilka lärare som skulle tillfrågas. Vi skrev ut en lista 

på de olika avdelningarna som fanns på institutionen och slumpade fram en avdelning genom 

lottning. Därefter slumpade vi fram nio lärare på lika sätt. Dock valde vi strategiskt ut lärarna 

utifrån om de uppfyllde våra urvalskriterier. Urvalsmetoden är således ett strategiskt urval, då vi 

ville skapa en djupare förståelse om det studerade området, snarare än en statistisk förståelse.  

 

5.6 Genomförandet 

 

Innan genomförandet av våra semistrukturerade intervjuer valde vi att genomföra två 

pilotstudier, varav båda testpersonerna tillhörde samma kategori som vårt urval. Intervjuguiden 

fungerade förhållandevis bra utan några större funderingar från testpersonernas sida. Däremot 

fick pilotstudien oss att inse att somliga frågeställningar i intervjuguiden betraktades som 

överflödiga. Vi lade även märke till att vi under intervjuerna kunde ställa ännu fler naturliga 

följdfrågor så att intervjun skulle falla sig mer naturligt. Efter pilotstudien reviderades 

intervjuguiden för att tydligare anpassas till studiens syfte.  

Respondentintervjuerna genomfördes mellan den 29:e november och den 6:e december år 2012. 

Inför intervjuerna berättade vi åter om studiens syfte och försäkrade respondenterna ännu en 

gång om de etiska regler som gäller angående samtalsintervjuer. Som forskare var det upp till oss 

att informera respondenterna om vad forskningen i helhet skulle omfatta, bland annat syftet, 

metod och hur resultatet skulle offentliggöras, det så kallade informationskravet. Därefter 

informerade vi om vad forskningen och deras medverkan innebar. Vi belyste även att deltagandet 

var frivilligt och att de när som helst kunde avsluta sin medverkan utan att ange skäl för detta, 

vilket benämns som samtyckeskravet. Vi försäkrade också respondenterna om 

konfidentialitetskravet, att deras personuppgifter var sekretessbelagda och att vi som intervjuare 

har tystnadsplikt så att deras identitet inte kan blottläggas. Däremot finns också det så kallade 

nyttjandekravet, vilket innebär att andra forskare har tillgång till intervjumaterialet. Det ska 

framgå vilken respondent som säger vad men deras personuppgifter ska inte sparas, utan dem 

benämns exempelvis med bokstäver, som A-E. Andra forskare har även möjlighet att använda sig 

av materialet, men de måste erhålla samma förpliktelser mot respondenterna som vi har mot dem 

Vetenskapsrådet, 2012; Dahlen, 2008). 

Intervjuerna varade mellan 30-50 minuter vardera och avslutades genom att vi tackade för deras 

medverkan och meddelade att vi skulle höra av oss när studien var färdig. För att underlätta 

intervjuprocessen spelade vi också in intervjuerna med bandspelare och som en försäkring ifall 

något skulle gå fel spelade vi även in ljudupptagningen via en medtagen dator. Vi hade redan 

innan med vårt missivbrev försäkrat oss om att respondenterna accepterade att intervjun spelades 

in, vilket enligt Olsson (2008) är av etiskt vikt.  

Att vi spelade in intervjuerna gjorde det enklare för oss att fokusera på intervjun så att inget 

viktigt försummades (Dalen, 2007).  Detta underlättade även för oss i det avseende att vi kunde 

ge respondenterna samtalsstöd och ställa följdfrågor under hela intervjun (Olsson, 2008). 



 

20 
 

”Vi rekommenderar att man använder ljudband eller minidisk när man genomför kvalitativa 

intervjuer, eftersom det är så viktigt att få med informanternas egna ord”. (Dalen, 2007: 33)  

Det var vi båda som genomförde intervjuerna, den ena höll i intervjun och såg till att allt som 

fanns med i intervjuguiden blev besvarat. Den andra antecknade om det behövdes och stack in 

med en del följdfrågor.   

Under genomförandet av intervjuerna befann vi oss antingen på deras arbetsrum eller i ett 

närliggande samtalsrumrum på arbetsplatsen. Miljön på arbetsplatsen var lugn och vi blev under 

intervjun inte störda av ljud eller andra personer. Respondenterna upplevdes som avslappnade 

och tog sig tid att besvara våra frågor. 

 

5.7 Analysteknik 

 

Kvalitativ textanalys är den kvalitativa motsvarigheten till kvantitativ innehållsanalys. När man 

talar om kvalitativ textanalys handlar det om att man analyserar någon form av skriftligt material 

(Esaiasson et al. 2007). Dock har många forskare argumenterat för att även transkriberade 

intervjuuttalanden fungerar som texter öppna för tolkningar (Dalen, 2007; Ohna; Tangen 

(refererad i Dalen, 2007).  

”Trots att en intervju ursprungligen är ett muntligt samtal mellan två parter, kommer vi i likhet 

med många andra forskare argumentera för att intervjuutskrifter kan användas som texter i 

tolkningsprocessen” (Dalen, 2007: 69)  

Med andra ord går det att analysera sitt intervjumaterial med en kvalitativ textanalys, men vi har 

dock valt att benämna vår analysteknik för kvalitativ tematisering. Detta eftersom det ligger 

närmare vår analysteknik då vi har i syfte att koda materialet och dela in detta i analytiska teman 

för att finna likheter och skillnader.   

Vår analysteknik, kvalitativ tematisering, är en ofta använd analysteknik när forskaren ska 

analysera sina kvalitativa data. För att illustrera en överskådlig bild av analysprocessen kan man 

enkelt uttryckt säga att forskare låter sin teoretiska referensram inspirera analysen av sitt 

empiriska material. Det empiriska materialet tematiseras genom att ett (eller flera) övergripande 

teman genereras. Därefter bryts det övergripande temat ned till underteman i olika nivåer och 

denna process upprepas tills man når ett tema som inte längre genererar relevant information. 

Teman analyseras därefter i förhållande till varandra och i vårt fall, även i förhållande till vår 

teoretiska referensram (Olsson, 2008). Vidare menar Olsson (2008) att det är viktigt att ha i 

åtanke att de analysteman som skapas har relevans för studiens teoretiska referensram och 

forskningsproblem. 

 

5.8 Analysprocedur 

 

Själva analysprocessen började när vi skulle transkribera ljudupptagningen från intervjuerna. Vi 

upplevde att denna process gav oss en relativt bra kännedom över vårt material. Men det var 
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ändå nödvändigt att gå igenom transkriberingarna flera gånger tills att vi i princip kunde den 

utantill.    

Därefter plockade vi ut intressanta resultat ur det empiriska materialet som delades in under 

huvudteman. Dessa huvudteman delades upp efter våra underordnade arbetsfrågor (2-4) som är 

kopplade till vår teoretiska referensram och som ska besvara arbetsfråga 1. Därefter delades det 

empiriska resultatet in i underteman under varje huvudtema. Vi hade tillgång till en 

whiteboardtavla där vi skrev upp de olika temana och resultaten som genererades, detta var ett 

bra tillvägagångssätt då vi fick en god överskådlig bild över hela analysen. 

Efter att vi var färdiga med alla huvudteman och underteman började vi att sammanställa 

resultatet i ett word-dokument. Det var också då vi började analysera resultaten ur alla teman i 

förhållande till varandra. Här uppmärksammade vi att det gick att urskilja tre kategorier 

respondenter vars syn på att hantera den arbetsrelaterade e-posten på fritiden skilde sig från 

varandra. Vi ansåg det som viktigt att definiera dessa kategorier tidigt i resultatkapitlet för att inte 

förvirra läsaren eftersom kategorierna nämndes ofta i de olika undertemana.  

Efter att resultatet var utskrivet skrev vi även en resultatsammanfattning. Denna sammanfattning 

ämnar till att konkret belysa vad det empiriska resultatet givit belägg för samt på ett klargörande 

sätt besvara arbetsfrågorna två till fyra.   

Att denna procedur var tidskrävande är ingen underdrift och det var många gånger vi var tvungna 

att gå tillbaka, göra om och göra rätt. Vi vill också belysa vikten av att inte följa det transkriberade 

materialet, uppifrån och ned. Till en början gjorde vi så men upptäckte snabbt att det var omöjligt 

att analysera resultatet på det viset. Respondenternas svar var givetvis inte i en strategisk 

ordningsföljd och en sak som de nämnde i början kunde de återkomma till senare under 

intervjun. 

 

I avsnittet ”analys och diskussion” kopplade vi ihop det empiriska resultatet till vår teoretiska 

referensram där vi ämnar till att besvara arbetsfråga ett. Analysproceduren gick till som så att vi 

läste igenom resultatet ett flertal gånger för att finna likheter och skillnader mellan resultatet och 

vår teoretiska referensram. I denna del förde vi egna reflektioner och tolkningar kring vad vi 

upptäckt och besvarar huruvida respondenterna drabbas av Information overload och Interaction 

overload under fritiden.    
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6. Definitioner 
 

Under detta avsnitt ämnar vi att klargöra för somliga ord som är centrala i studien. Detta för att 

undvika risken att orden tolkas annorlunda av läsaren som kan leda till missförstånd.   

 

6.1 Arbetstid, förtroendetid och fritid 

 

I studien nämns begreppen arbetstid, förtroendetid samt fritid, för att inte förvirra läsaren har vi 

därför valt att kort definiera dessa. 

När vi i vår studie talar om arbetstid, syftar vi till den betalda arbetstid som utövas på 

arbetsplatsen. När vi talar om förtroendetid syftar vi till den betalda arbetstid som utövas utanför 

arbetsplatsen. När fritid nämns syftar vi till den obetalda tiden då arbetsdeltagarna är lediga från 

arbetet och inte har några förpliktelser gentemot det.  

 

6.2 E-post 

E-post, mejl, mail eller elektronisk post, kärt barn har många namn och enligt 

Nationalencyklopedien (2012) definieras e-post: 

” […] system för sändning av meddelanden mellan datoranvändare. Begreppet mejl avser även 

själva meddelandena. E-post utmärks av att användaren skriver och vanligen även tar emot 

sina meddelanden via en datorskärm. Meddelandena sänds via datornät och levereras i en 

form som kan bearbetas med dator, eventuellt även utskrivna på papper” 

(Nationalencyklopedien, hämtad 2012-11-15) 

E-post handlar alltså om ett meddelande som sänds mellan sändare och mottagare via en dator 

som är uppkopplad till internet. Idag är det även möjligt att ta emot e-postmeddelanden genom 

andra informations- och kommunikationsteknologier, så som mobiltelefoner, spelkonsoler och så 

vidare, så länge de har en internetuppkoppling. E-post är en kommunikationskanal som ger 

möjlighet till att enkelt kommunicera med människor över hela världen, när som helst och 

nästintill var som helst. Då e-postprogrammen oftast liknar varandra i sin design så underlättas 

också användningen (Brake, 2003; Sjöqvist, 2005).  
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7. Resultat 

 
I detta avsnitt kommer resultatet av det empiriska materialet att presenteras och sammanfattas på 

ett tydligt och objektivt sätt. Resultatet består av 3 teman som härstammar från studiens tre 

underordnade arbetsfrågor (2-4) och innehåller sammanlagt 5 underteman. Den överordnade 

arbetsfrågan (1) kommer att behandlas i avsnitt ”7 Analys och diskussion”. 

I följande avsnitt kommer respondenterna att bli indelade i tre kategorier som beskriver deras 

förmåga att hantera gränsdragningen mellan arbetstid, förtroendetid och fritid. Detta upplägg 

förekommer då deras förmåga att hantera denna gränsdragning har betydelse för deras svar om 

hur de förhåller sig till arbetsmailen på fritiden.  

 

7.1 Hanterandet av arbetsrelaterad e-post under fritiden 

 

Det finns olika sätt hur respondenterna hanterar sin arbetsrelaterade e-post under fritiden. 

Resultatet har utvunnit tre olika kategorier, först har vi respondenterna som använder 

arbetsmailen återkommande under fritiden. En andra kategori är de som undviker att gå in på 

den under fritiden men det förekommer ändå att de gör det ibland, och den tredje kategorin är de 

respondenter som inte använder den alls under fritiden. Olikheter förekommer även i vilken grad 

den arbetsrelaterade e-posten hanteras under fritiden. Arbetsmailen används som nämnts under 

fritiden av respondenterna inom både kategori ett och två, och under arbetsbelastade perioder 

används den mer på fritiden än i vanliga arbetsförhållanden.  

 ”Sen är det periodvis skulle jag vilja säga [...] Och då kanske jag också går in mera på den tid 

som egentligen inte är kanske direkt förtroendetiden utan bara, att jag inte använder den utan 

mer min fritid.  Men som sagt så är det ju, det är ju lite kluvet med det här med 

förtroendetiden, när har jag fritiden egentligen? […] Men det är klart går jag hit sju och går 

hem halv fem så då har jag ju gjort, då har jag ingen förtroendetid den dagen, om jag säger så 

(skratt), nä. Så att det är lite svårt med gränserna på gott och ont faktiskt. För det finns ju en 

risk att det flyter liksom bara över” 

Vidare visar resultatet på att respondenterna inom de tre olika kategorierna hanterar 

gränsdragningen mellan förtroendetid och fritid olika. För respondenterna inom den fösta 

kategorin är det diffust vart gränsen mellan förtroendetid och fritid ska dras. Respondenter är inte 

riktigt säkra på när de arbetar över förtroendetiden och in på fritiden, men att det ändå 

förekommer att de gör det ganska ofta.  

”Det är väldigt, väldigt flytande mellan förtroendetid och fritid och väldigt olika i perioder. Nu 

när vi går in i den här perioden att de ska få tillbaka sina uppsatser inför terminslut så är det ju 

väldigt mycket jobb att läsa. Och det är svårt att läsa uppsatser på arbetsplatsen, så då gör man 

det hemma, men jag har ju ingen som helst koll på hur mycket tid jag jobbar där. Nu är det till 

exempel väldigt mycket men sen så vissa andra delar av året så blir det ju inte lika mycket.”  

Detta skiljer sig från den andra kategorin där respondenterna också använder sig av 

förtroendetiden men ändå har dragit en klar gräns för vart deras förtroendetid går över till fritid. 
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Dock kan det få gånger förekomma att de arbetar under sin fritid. Inom den tredje kategorin drar 

respondenterna en skarp gräns mellan privat tid och arbetstid. 

Respondenterna inom den andra kategorin som vet när de går från förtroendetiden och in på 

fritiden har ibland svårt att säga nej till studenter som under respondenternas fritid vill ha 

feedback på ett arbete, detta påverkar respondenterna negativt då de känner att det inte är rättvist 

mot andra studenter och arbetskollegor. Dock kan respondenterna tycka att det ibland är skönt 

att svara på e-postmeddelanden under fritiden då de avverkar en del som annars skulle behöva 

göras på arbetet nästkommande dag. De menar vidare att det kan kännas som att en börda lyfts 

från deras axlar, att stafettpinnen går vidare och att ansvaret har lagts hos personen som de 

kommunicerar med.  

"Ibland kanske det till och med är skönt att avbörda sig en del, så har jag gjort min del, så 

ligger bollen hos den andre, så kan det väl vara. Och efter då så är det ju så då, när jag städar, 

så blir det ju så att det jag inte lägger undan eller det jag sparar på, då kan jag ju vara så ”men 

nu har jag svarat på det här och nu har jag bollat tillbaka” och då förväntar ju inte jag mig att 

dem ska svara med vändande post.” 

Respondenterna inom den tredje kategorin, som inte alls använder arbetsmailen under fritiden, 

sitter hellre på arbetsplatsen tills att de har gjort klart för dagen. Detta beror på att dessa 

respondenter blivit väldigt trygg i att avsäga sig arbetsmailen helt och hållet på fritiden och 

färdigställer allt på arbetsplatsen.  

Respondenterna inom första och andra kategorin som hanterar sin arbetsmail under fritiden gör 

detta då det kan underlätta för olika händelser. Respondenterna inom första kategorin kan se det 

som positivt att använda sig av sin arbetsmail dagen innan en arbetsdag, då de motverkar antalet 

arbetsuppgifter inför morgondagen. De vill även se om de mottagit några viktiga e-

postmeddelanden, där det ibland kan förekomma information som respondenten kan behöva för 

att förbereda inför morgondagen. 

”För det kan ju vara en kollega som har mailat rött ’jag är sjuk imorgon’ och då kan det ju vara 

bättre att jag vet det kanske, kvällen innan än just när jag kommer på morgonen och den 

personen ska vara med studenterna. Så kan det ju vara. Men jag har det ju liksom inte som att 

jag tänker att, alltså någon sorts kontroll varje kväll att jag måste kolla, så illa är det ju inte utan 

jag kan komma på mig ibland” 

Det negativa med detta är dock att respondenten redan kvällen innan en arbetsdag börjar arbeta 

mentalt och kanske rent av praktiskt vilket ibland leder till att privatlivet påverkas, exempelvis oro 

och dålig nattsömn.  

 

7.1.1 Strategi 

 

Respondenterna har olika strategier för hur de hantera den arbetsrelaterade e-posten. De 

respondenter som tillhör kategori två som vanligtvis inte hanterar sin arbetsrelaterade e-post 

under fritiden, kan ändå komma att göra det i huvudsak när de väntar sig ett e-postmeddelande 

och ibland när de vet att de mottagit något viktigt e-postmeddelande. Respondenterna inom 
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samtliga kategorier anser strukturen som viktig inom arbetet, då respondenterna annars lätt kan 

bli distraherade. De anser att strukturen är särskilt viktig då det jobbar väldigt mycket över 

internet, respondenterna ser struktur som tillit.  

När respondenterna inom den första och andra kategorin öppnar arbetsmail på fritiden hanteras 

inte e-postmeddelanden som är mindre viktiga för stunden eller sådana som det inte är bråttom 

att svara på, sådana e-postmeddelanden får vanligtvis vänta till nästkommande dag. Med år och 

erfarenhet har respondenterna inom dessa kategorier utvecklat en viss strategi i hanterandet av e-

post. Idag ser respondenterna oftast vad som behöver öppnas och svaras på.  

 ”Att man ändå tar ett steg tillbaka innan man liksom rusar på och det är väl något jag har lärt 

mig genom livet. […] ja men om jag tar ett steg tillbaka och kollar, vad är det egentligen, vad 

finns det för någonting, det låter väldigt klokt, men man lär sig med åren”. 

E-postmeddelandena som mottages lagras ofta så att respondenterna ska kunna gå tillbaka och 

öppna dem igen om det skulle behövas. Att använda arbetsmailen under fritiden är oftast en 

strategi för att minska arbetsuppgifterna inför morgondagen, vilket i sin tur minskar stressen 

under nästkommande dag. 

”Det är ju att jag ska vara förberedd och ha avverkat vissa saker tills jag kommer hit dagen 

efter, så att jag har det avverkat när jag kommer hit [arbetsplatsen] för det är ändå så att det tar 

ju mycket tid och det blir ju mycket mail [arbetsmail] och mycket skräpmail som man hinner 

sortera bort.” 

För att motverka att ha många väntande e-post liggandes i inkorgen, ägnar respondenterna inom 

kategorierna ett och två regelbundet en del tid åt att rensa inkorgen. Respondenterna inom 

kategori tre som har avsagt sig att svara på arbetsmailen under fritiden har istället lagt upp ett 

schema där deras studenter kan se när de kan få tag i dem, bland annat via e-post.   

”Jag var tvungen att ordna upp så, för jag kände hur jag blev trasig, mentalt trasig och bara 

uppäten”. 

Respondenterna anser att det är viktigt att studenterna vet när de är tillgängliga, så att 

respondenterna kan ställa in sig på att finnas där för sina studenter.  

  

7.1.2 Tidsaspekt 

 

Hanterandet av arbetsmailen upptar en del tid i kombination med de arbetsuppgifter som e-

posten kan medföra. Detta innebär ibland att respondenterna inom den första kategorin 

fortsätter att arbeta med dem under sin fritid men de anser att sådan tid egentligen borde räknas 

med i arbetstiden, så de skulle slippa att göra det på fritiden.  

 ”Egentligen skulle man ju behöva ha två timmar då på morgonen och öppna alla mail och fixa 

och dona men så är det ju inte, oftast.” 

Då tiden egentligen inte finns för detta väljer respondenterna ibland att inte ens öppna somliga, 

mindre relevanta, inkomna e-postmeddelanden utan raderar dessa direkt. De försöker då att 
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endast prioritera de viktigaste e-postmeddelandena, så som från studenter och kollegor. Att 

prioritera är dock inte problemet, det är snarare själva arbetsuppgifterna som e-

postmeddelandena kan medföra som tar upp mycket tid. Respondenterna inom alla kategorier 

menar att man kan underlätta för sina mottagare, bland annat arbetskollegor, genom att undvika 

att skicka irrelevant information vid olämpliga tillfällen.  

    ”Det gäller ju att inom en organisation ha en snygg policy, att man inte skickar all möjlig 

smörja så att säga, eller att man inte skickar allting i ovidkommande eller vid ovidkommande 

tidpunkt också, för det kan ju också vara så att du lägger allt i tid, att man funderar lite mer på att 

ska jag informera någon, så ska det ju ligga hyfsat nära i tid, om det ska bli något som ska 

verkställas eller så. Så på det viset, det finns ju både positivt och negativt naturligtvis”.  

 

7.1.3 Tillgänglighet 

 

Respondenterna inom kategori ett som anser att gränsen mellan förtroendetid och fritid är diffus, 

har även svårt att sätta en gräns för när de egentligen ska vara tillgänglig och inte. 

Respondenterna tror dock att man kan träna sig att se att man inte behöver vara ständigt 

tillgänglig. 

”Det händer ingenting om jag inte är tillgänglig hela tiden, inga katastrofer i alla fall”. 

Den andra kategorin respondenter som har satt sin gräns mellan förtroendetid och fritid, menar 

också att de har lärt sig att ta distans från e-posten och väljer själva när de vill vara uppkopplade 

och tillgängliga. Respondenterna menar på att de utan den distansen inte skulle få tillräckligt med 

vila och att detta då skulle påverka deras privatliv negativt.    

”Jag behöver, jag behöver vila! Alltså vila hjärnan med det här, alltså släppa jobbet för att klara 

situationen helt enkelt, jag måste få ha den här pausen från jobbet”. 

Resultat visar även på att respondenterna inom kategori tre som skiljer starkt mellan arbetstid och 

privattid, menar att man måste visa sin arbetsgivare att man kan sätta gränser. Samtidigt hävdar 

respondenterna att det är personligt vart man fyller på sin livsenergi och kraft.  

”Är det så att jag tankar min livsenergi och livsmening på jobbet, och det kanske är så en 

period i livet, det kan det ju vara. Men det är ju alltid på bekostnad då, för du har ju bara en 

viss mängd ”el” att ge. Och då är det alltid på bekostnad av andra relationerna. Och man får 

nog fundera och vara medveten om: vad väljer jag bort? Vad får det beslutet för konsekvenser? 

[…]Alltså det ser jag ju på mina anhöriga nu i familjen, dem väljer ju bort väldigt mycket tid 

med barnen bara för att va i karriären. Dem väljer bort jättemycket av egentiden i 

parbildningen dem emellan och då knakar det”. 
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7.2 Upplevelse av arbetsrelaterad e-post under fritiden 

 

Respondenterna skiljer sig även i hur de upplever arbetsrelaterad e-post på fritiden. 

Respondenterna inom kategori ett, som upplever gränsdragningen som mer diffus, upplever inte 

att deras sätt att hantera e-posten har påverkat deras privatliv negativt i någon hög grad. Oftast 

blir de negativa konsekvenserna det att de antingen börjar fundera mycket på arbetet eller att de 

börjar arbeta med det rent praktiskt även fast de egentligen ska vara lediga, exempelvis att de tar 

kontakt med personer och så vidare. De menar vidare att arbetsdeltagare måste bli tydligare i hur 

de ska hantera den arbetsrelaterade e-posten under sin fritid.  

Respondenterna inom kategori två har strikta regler för hur de ska hantera den arbetsrelaterade e-

posten och upplever att de har god insikt i när de har sin förtroendetid och när de har sin fritid.  

”Det finns ju både en möjlighet och fara i det här med att separera arbete och fritid. Det vet vi 

ju hur det är i samhället idag, dem flyter ju i varandra. Det är ju naturligtvis bra på sätt och vis 

att jag kan jobba hemifrån men det är ju också en börda, så att jag försöker nog att låta bli”.  

I huvudsak upplever dock respondenterna att det känns väldigt skönt och befriande när de sätter 

en gräns mellan förtroendetiden och fritiden. De menar att de måste få tid att ta ansvar för sina 

egna problem och att de inte kan vara tillgängliga hela tiden för att lösa andras problem, utan att 

de helt enkelt får vänta.    

 ”Jag har ju insett det att det här är ingen intensivvård vi bedriver här, så det är ingen som dör 

om jag inte svarar på ett mail. Och det har inte hänt än och det gör det antagligen inte heller 

(skratt). Och även om studenterna inte förstår det, ehm, så nä då gör de inte det och jag kan 

inte hjälpa det! De ser inte min sida ut av jobbet och det kan jag förstå att de inte gör, jag ser ju 

inte deras sida heller”  

Respondenterna inom kategori tre har helt valt att avstå från arbetsmailen under sin fritid. 

Respondenterna anser att det är dumt att låta arbetsrelaterade e-postvanor gå ut över fritiden och 

tycker att man istället ska tänka på att vårda sig själv. De upplever det inte heller som bra att 

arbeta hemifrån då de inte vill ta med sig arbetet hem till den privata sfären. Tidigare i karriären 

upplevde dessa respondenter att det var tröttsamt att interagera hela dagarna på arbetet för att 

sedan arbeta hemifrån, att arbetet hela tiden följde med dem och att de aldrig fick tänka färdigt. 

Detta var huvudorsaken till att de idag har begränsat sig så att de inte längre arbetar med 

arbetsmailen under sin fritid.  

”Det och det suger mentalt så fruktansvärt mycket och det tar av mitt privata liv, där jag måste 

hitta min livskraft och min livsenergi. Så då beslutade jag att jag svara inte på mobiltelefon, jag 

tittar inte på datorn över huvudtaget när jag kommer hem., utan jag gör färdigt på jobbet. […] 

Jag var tvungen att ordna upp så, för jag kände hur jag blev trasig, mentalt trasig och bara 

uppäten” 

Respondenterna menar att de känner sig trygga i sig själva när de drar denna gräns och att denna 

strategi ger dem kraft att skapa mer kreativa idéer.   
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7.2.2 Informationsmängden  

 

Det återfinns olika faktorer som påverkar hur respondenterna upplever informationsmängden 

som de tar emot via sin arbetsmail under fritiden. Det är inte enbart antalet e-post som avgör hur 

stor informationsmängden upplevs vara, utan också faktorer som arbetsbelastning på jobbet samt 

respondenternas kompetens att sortera och prioritera bland e-posten.   

Respondenterna inom alla kategorier upplever informationsmängden som större under 

arbetsbelastade perioder, där respondenten tar emot både relevanta och icke- relevanta e-

postmeddelanden från kollegor och studenter. Detta medför högre grad av arbete i det avseende 

att respondenterna måste sortera och prioritera vilka e-postmeddelanden som är viktiga att 

besvara i nuläget och vilka som kan vänta. Detta upplevs dock sällan som ett stort problem, utan 

var mer påtagligt när respondenterna var ovana e-postanvändare. Idag anser respondenterna att 

de med stigande erfarenhet har lärt sig att utveckla egna strategier för att hantera e-posten och 

sätta gränser under fritiden. Dock utesluts det däremot inte att det förekommer att 

respondenterna i kategori ett upplever stress när de hanterar informationsmängden under 

fritiden. 

 

7.2.3 Stress  

 

Inom samtliga kategorier har respondenterna upplevt arbetsmailen som stressande tidigare i sitt 

arbetsliv men har lärt sig att hantera den bättre. Inom ramen för respondenterna inom kategori 

ett, förekommer det fortfarande att de känner stress över arbetsmailen, även fast den har minskat. 

I den andra och tredje kategorin anser respondenterna att de inte längre upplever den stressen, 

mycket på grund av att de tidigare drabbades av stress och kände att de var tvungna att utveckla 

strategier för att motverka den.   

Respondenterna inom den första kategorin menar att det kan förekomma en så kallad mailstress. 

Denna förekommer oftast under arbetsbelastade perioder när respondenterna öppnar 

arbetsmailen utanför arbetsplatsen (både förtroendetid & fritid). Denna stress är också som 

starkast då informationsmängden upplevs vara stor och tidsbelastande.  

”Visst kan man få sån mailstress när man ser att det är jätte mycket, som tar en del tid, men 

det tycker jag att man får träna sig på att se: vad är det som är så viktigt att jag måste öppna 

nu. I början var man ju nyfiken och man öppnade precis allting för att man [sic!], och det vart 

ju bara alldeles för mycket”  

Stressen över arbetsmailen förekommer också då respondenterna ska välja om de ska öppna den 

på fritiden eller undvika att göra det. När de undviker att öppna arbetsmailen på fritiden är det 

för att motverka stress i privatlivet eftersom de egentligen ska vara lediga och inte tänka på 

arbetet. Dock upplever de ibland det också som stressade av att inte öppna arbetsmailen på 

fritiden, eftersom de då oroar sig över att de inte ska vara förberedda, eller att de har mer att göra, 

nästkommande arbetsdag.  

”Man kanske inte skulle gå in och titta, men samtidigt är det ju så att om jag går in och tittar så 

kan jag ju bli stressad över saker jag måste göra eller att det ah sådär. Men andra sidan så 
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kanske det är väldigt stressande att komma hit på måndag morgon och börja en lektion halv 

nio och inte har kollat den på söndagskvällen, för då kanske det är bättre att vara förberedd på 

det då.” 

Inom den andra och tredje kategorin visar det sig att under den tiden respondenterna upplevde 

stor stress påverkade det både deras privatliv och arbetsliv. Stressen var mer påtaglig under 

arbetsbelastande perioder och upplevdes som ett påslag och en oro. Det resulterade i att de 

började fundera och tänka mycket på arbetet när de egentligen ska vara lediga. Detta innebar att 

respondenterna inte hann med sitt vanliga liv, och upplevdes till stor del vara en begränsning i 

livet som i sin tur påverkade deras inställning till arbetet. Respondenterna menar att ett stressat 

privatliv blir ett stressat arbetsliv och vice versa. Deras erfarenhet av detta har lett till att de har 

blivit hårdare att sätta gränser mellan arbetet och privatlivet för att hinna vårda sig själva.  

”Och då hade jag det ganska stressigt privat, under den tiden… […] det spelade ingen roll 

vilken typ av information det var, det var liksom att all information som var relaterad till 

jobbet ville jag inte veta av, mer än det jag verkligen var tvungen att göra. […] Jag klarade inte 

det och det blev ju att det tippade över, och då fick ju det påverkan på att jag inte kunde 

hantera mitt privata liv heller och då insåg jag ju, med hjälp, att var kan jag säga nej? Jag kan ju 

inte säga nej till mitt privatliv, jag kan ju inte säga nej till mitt barn, men jag kan däremot säga 

nej på jobbet. Ehm, och det är inte lätt att säga nej heller, man får öva på det.”  

 

7.3 Införandet av e-posten som ett arbetsverktyg 

 

Respondenterna anser att teknikutvecklingen har ökat storskaligt under de senaste 10 åren. När 

datorn infördes som ett hjälpmedel i institutionen, hade respondenterna endast tillgång till en 

dator per avdelning.  

 ”Då fanns det en dator till hela avdelningen och den gick vi till ungefär som att det hade varit 

ett altare och då var det liksom inte tal om att vi skulle gå ut på nätet eller så, det fanns inte.” 

För tio år sedan var inte datorn det vanligast förekommande kommunikationsverktyget och e-

post var då ännu ett ganska okänt fenomen. Innan e-posten blev den stora kanalen för 

kommunikation var telefonen den huvudsakliga kommunikationskanalen för att kontakta både 

kollegor och andra personer. Det fysiska mötet förekom också mycket oftare och lärare och 

studenter spenderade mycket mer tid på skolan.  

När internet och datorn införds i läraryrket förändrades deras lärarroll. Respondenterna menar 

vidare att de till en början fanns en negativ inställning till teknikutvecklingen då datorn gjorde sitt 

intåg. Det rådde nämligen en rädsla att lärarrollen skulle få en mindre betydelse då man kunde 

hämta allt man behövde på internet. Internet skulle dock komma att bli ett positivt inslag i 

respondenternas yrke. Från att ringa och träffas fysiskt uppger respondenterna att de idag nästan 

inte ringer alls och att kontakten mellan kollegor och studenter framförallt hålls via e-post.  

”Det är väldigt sällan som någon ringer idag och frågar någonting för nu mailar man ju 

istället.” 
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Respondenterna upplever att det är väldigt tidsbesparande att i arbetet kommunicera via e-post, 

men de påpekar att det fysiska mötet i kombination är nödvändigt. Dock anser de att den fysiska 

kommunikationen minskar hela tiden.   

”[…]då man allt oftare istället för att prata med varandra sitter med sina apparater och kolla 

mailen”. 

Respondenterna är överens om att den fysiska kontakten mellan lärare och student har minskat 

betydligt, oftast så ser respondenterna sina studenter endast i stora grupper. Något som 

respondenterna upplever som tråkigt då det påverkar relationen dem i mellan. 

”Det är i relationer med studenterna som jag känner att jag är lärare då, att jag har något som 

är, ehm, ett samspel som gör att jag får någonting ut av det och studenterna får något ut av 

det.” 

Respondenterna upplever inte bara att det är tekniken som utvecklats utan också dagens 

generation av studenter, som har betydligt större datorkompetens än vad tidigare studenter har 

haft. Respondenterna menar att detta medför högre förväntningar från studenterna på dem som 

lärare, att befinna sig på samma nivå vad gäller datorkompetens och snabba svar.     

”Ja om vi vore på samma nivå som studenterna så skulle det ju vara betydligt bättre, ehm. Men 

vi, eller ja dem flesta, åtminstone här, tillhör inte den generationen som går med iPhonen i 

handen hela tiden och hela tiden är uppkopplad. Och studenterna gör ju det, det är ju en del av 

deras vardag och då är det här kravet från studenterna att dem ska ha information, ja helst igår 

om man säger någonting idag.” 

Respondenterna upplever att kravet på att ge studenterna snabba svar via e-post har ökat och att 

det nästan ibland kan kännas orealistiskt. Dock anses det inte som ett stort problem ännu men att 

det kan komma att bli ett problem i framtiden om de inte blir tydligare i hur det ska hanteras. 

Trots att de inte vill mäta sig med dagens studenters datorkompetens, så har teknikutvecklingen 

rusat på i en väldig fart och respondenterna anser att de själva har stigit på teknikutvecklingståget. 

”Som jag har levt så har vi ju inte haft det här, för jag kommer ihåg kanske 15 år sedan, […] 

det var ett par som var ute och motionerade och hon gick och pratade i telefon och jag tänkte: 

snälla människa kan du inte koppla av ens när du är ute och promenerar. Nu går jag ju själv 

och ringer och så svarar jag ju. Vi liksom sugs med men vi tillåts ju också att sugas med, och 

hur kan vi själva hitta sätt att inte sugas med i det här. […] Så det är lite oroväckande också 

tycker jag. Våra hjärnor har ju en viss kapacitet, och det vet vi ju med stress att folk inte mår 

bra och alltihop, så är det ju”.  
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7.4 Resultatsammanfattning  

 

7.4.1 Hur hanterar respondenterna arbetsrelaterad e-post under fritiden?     

 

Respondenterna inom den första kategorin anser att det är diffust vart gränsen mellan 

förtroendetid och fritid ska dras. De öppnar den arbetsrelaterade e-posten återkommande under 

fritiden, främst för att se om de har fått någon viktig arbetsmail. Ibland anser de det som svårt att 

veta när de ska vara tillgängliga och inte. Dock anser dem att de blivit bättre på att avgöra vilka 

arbetsmail dem ska öppna och vilka som de kan vänta med.  

Respondenterna inom den andra kategorin har dragit en klar gräns för vart deras förtroendetid 

går över till fritid. De försöker undvika att öppna den arbetsrelaterade e-posten under sin fritid 

men det förekommer att de gör det. Dock är detta ingenting som påverkar respondenterna 

negativt eftersom de menar att de har god förmåga att ta distans från arbetsmailen när det 

behövs. Dessutom öppnar de bara arbetsmailen under fritiden när de förväntar sig viktiga sådana 

som de själva anser är relevanta för den rådande situationen. De menar följaktligen att de själva 

väljer när de ska vara tillgängliga för arbetsmailen och att denna medvetenhet hjälper dem att inte 

påverkas negativt utav det i sitt privatliv.  

Respondenterna inom både den första och den andra kategorin medger också att de öppnar den 

arbetsrelaterade e-posten på fritiden oftare då de befinner sig i arbetsbelastande perioder. Detta 

eftersom arbetsbelastningen anses öka och de får mer arbetsmail i inkorgen. Respondenterna ur 

båda kategorierna påverkas av detta på olika sätt, men de menar att de klarar av situationen då de 

genom stigande erfarenhet har utvecklat strategier och strukturer som fungerar för dem. De 

använder bland annat e-posten som ett sätt att lagra information på, för att sedan kunna gå 

tillbaka till ett meddelande om det skulle behövas.  

Den tredje kategorin består av de respondenter som inte använder arbetsmailen under sin fritid. 

Dessa respondenter har även dragit en skarp gräns mellan privat tid och arbetstid och arbetar 

endast på arbetsplatsen. Detta beror på att dessa respondenter blivit väldigt trygga i att inte arbeta 

med arbetsrelaterade uppgifter under sin fritid. De menar vidare att man måste visa sin 

arbetsgivare att man kan sätta gränser. 

 

7.4.2 Hur upplever respondenterna arbetsrelaterad e-post under fritiden? 

 

Respondenterna inom den första kategorin kan uppleva det som stressande att öppna 

arbetsmailen under fritiden men de kan också uppleva det som stressande att ignorera den. 

Informationsmängden anses också öka under arbetsbelastande perioder och detta kan upplevas 

som stressande om arbetsmail upplevs som många och tidsbelastande.    

Respondenterna inom den andra kategorin har strikta regler för hur de ska hantera den 

arbetsrelaterade e-posten. Under arbetsbelastande perioder upplever även dessa respondenter att 

de tar emot fler arbetsmail. Dock anses detta inte vara ett problem eftersom respondenterna 

enbart öppnar arbetsmailen under fritiden när de förväntar sig viktig e-post. Respondenterna 

upplever att denna strategi hjälper dem att inte känna sig överbelastade i privatlivet.  
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Respondenterna inom den tredje kategorin har valt att fullkomligt avstå från att arbeta under 

fritiden. De menar på att bevakandet av arbetsmailen under fritiden kan vara tröttsamt och 

medföra att de aldrig riktigt kan koppla bort arbetet mentalt.  

 

7.4.3 På vilket sätt har införandet av e-posten som ett arbetsverktyg förändrat 

respondenternas arbetssätt?  

 

När internet och datorn infördes i läraryrket förändrades lärarrollen och deras arbetssätt. Tidigare 

talade respondenterna mer i telefonen och träffade sina studenter och arbetskollegor oftare 

fysiskt medan kontakten idag främst är e-postbaserad. Lärare och dess kollegor eller studenter 

kan interagera med varandra via olika plattformar över internet och kontakten är inte längre 

geografiskt beroende.  

Dock ställer dagens studenter ett högre krav på att respondenterna ska befinna sig på samma nivå 

som dem gällandes datorkompetens och detta medför ofta högre förväntningar på att lärarna 

snabbt ska besvara e-posten. Respondenterna tror att deras arbetssätt kommer att fortsätta att 

förändras och att den skillnad i datorkompetens, som de idag upplever finns mellan lärare och 

studenter, kommer att jämnas ut med den nya generationen lärare. 
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8. Analys och diskussion  
 

I detta avsnitt kommer det empiriska resultatet från föregående avsnitt att varvas med den 

teoretiska referensramen. Detta ska utmynna i att den överordnade arbetsfrågan besvaras.    

 

8.1 Tillgängligheten 

 

Som tidigare diskuterats karaktäriseras informationssamhället vanligen av tillgängligheten av 

informations- och kommunikationsteknologin (McQuail, 2011). Respondenterna anser att detta 

har förändrat deras arbetssätt då kontakten med studenter och kollegor har blivit allt mer e-

postbaserat. Detta medför att det blir mindre fysisk kontakt och istället en större interaktion via 

e-posten och fler e-postmeddelanden. Detta erbjuder respondenterna en möjlighet att nå många 

personer samtidigt samt att vara geografiskt oberoende då de kan arbeta från hemmet. Dessa 

geografiska fördelar är också någonting som Lindlof och Schatzer (1998) förespråkar inom CMC.  

Däremot har tillgängligheten av informations- och kommunikationsteknologin också medfört att 

studenterna förväntar sig att respondenterna ska finnas tillgängliga oftare och att de snabbt ska 

besvara studenternas e-postmeddelanden. Respondenterna inom kategori ett medgav också att 

det kunde bli diffust när de skulle vara tillgängliga för e-postmeddelanden och inte, eftersom de 

upplevde att förtroendetiden ofta flöt ihop med fritiden.    

 

8.2 Informationsmängden  

 

Under arbetsbelastande perioder upplevs informationsmängden öka vilket innebär att 

respondenterna får fler e-post att hantera. Dock ser respondenterna e-posten som en bra 

kommunikationskanal då den fungerar som ett stöd i det avseende att informationen kan lagras så 

de slipper ta itu med allt på en gång. Detta är också en aspekt som Bolsöy (2009) belyser, att 

datortekniken hjälper oss i informationsprocessen när vår egen hjärnas kapacitet att hantera 

informationen inte är tillräcklig.  

Respondenterna inom kategori två öppnar den arbetsrelaterade e-posten under sin fritid och det 

förekommer att de öppnar den lite oftare under arbetsbelastande perioder. Detta upplevs dock 

inte som negativt eftersom de inte upplever informationsmängden som ett problem. 

Respondenterna erhåller en god strategi som fungerar för dem, nämligen, att de endast öppnar 

förväntade och relevanta e-postmeddelanden som de upplever är nyttiga för dem själva. Dock 

hävdar dem att de föredrar att behandla arbetsmailen under arbetstiden så de slipper ta itu med 

den under sin fritid.  

När respondenterna inom kategori ett befinner sig i arbetsbelastande perioder upplever de dock 

att de inte alltid hinner hantera alla e-postmeddelanden under arbetstiden. Därför förekommer 

det att de öppnar sin arbetsmail under fritiden. Men detta beror också mycket på att de anser att 

gränsen mellan förtroendetiden och fritiden är väldigt flytande och att de inte alltid har koll på 

hur mycket de egentligen arbetar över på sin fritid. 
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Vår tolkning är att resultatet antyder på att respondenterna inom kategori ett kan drabbas av 

Information overload under arbetsbelastande perioder. Främst i det avseende att de påstår att de 

inte hinner bearbeta all information inom den givna tidsramen och att detta medför att de ibland 

arbetar under fritiden. Även tidigare forskning inom ämnet, bland annat Tushman och Nadler 

(1998) argumenterar för att det är troligt att Information overload inträffar när individen inte har 

möjlighet att bearbeta en viss informationsmängd inom en given tidsram (Tushman och Nadler, 

1978;  Schick, 1990). 

Däremot öppnar respondenterna inom kategori ett bara relevanta e-postmeddelanden, men till 

skillnad från kategori två öppnar dem dessa mer återkommande, och det är inte enbart när de 

förväntar sig att få e-postmeddelanden. Dessa respondenter hävdar att e-postmeddelandena kan 

upplevas som positiva men föredrar om de kan behandlas under arbetstiden.  

Resultatet utifrån respondenterna inom kategori ett och två står i liknelse med vad Ljungberg och 

Sørensen (1998b) menar är Modality inom Interaction overload. Att kommunikationen är önskad 

men sättet den förmedlas på inte är lika önskvärt. Dock syftar de senare (sättet) mer på att 

individen föredrar en annan kommunikationskanal, snarare än under en annan situation. Därmed 

anser vi att det inte går att hävda att respondenterna drabbas av Interaction overload eftersom de 

inte syftar på att de skulle föredra att ta emot informationen genom en annan 

kommunikationskanal utan snarare under en annan situation.   

 

8.3 Stress 

 

Respondenterna inom kategori ett hävdar också att de upplever stress då de ser att det är många 

e-postmeddelanden som tar en del tid och borde hanteras. Detta står i linje med Edmund och 

Morris (2000) argument om att en stor informationsmängd som anses vara tidsbelastande kan 

medföra känslor av stress.  

Dock upplever respondenterna inte att det endast är informationsmängden som en källa till 

stress. De kan också uppleva det som stressande att både öppna och ignorera arbetsmailen, trots 

att informationsmängden är liten. Att öppna arbetsmailen på fritiden kan vara stressande i det 

avseende att de börjar tänka mycket på arbetet och känner en viss oro som de inte riktigt kan 

släppa rent mentalt. Detta står i linje med vad Eppler & Mening (2004) samt Ahlstedt & Säll 

(2004) argumenterar för, att stress är en effekt av Information overload.  

Orsaken till att respondenterna upplever det som stressande att också ignorera arbetsmailen 

beror på att de kan missa någonting viktigt och att avsaknaden av informationen kan innebära 

negativa konsekvenser nästkommande arbetsdag.  Detta menar Bolsöy (2009) kan vara en påföljd 

av Information overload. Vidare menar också Butcher (1998) att detta kan kallas för en ”utifall-

att” situation inom Information overload, där individen tar del av information för att försäkra sig 

att denne inte missar någonting viktigt som berör organisationen (Butcher, 1998).   
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8.4 Motverka eller minimera effekten av Information overload  

 

När respondenterna inom kategori ett och två öppnar arbetsmailen på sin fritid har de valt att 

enbart öppna den arbetsmail som är relevant för dem i den rådande situationen. Respondenterna 

inom kategori ett menar att deras strategi hjälper dem att minimera känslorna av stress, då dem 

väntar med dem mindre relevanta e-postmeddelande till ett annat tillfälle. Respondenterna inom 

kategori två hävdar att deras strategi hjälper dem att motverka överbelastning, exempelvis i form 

av stress. Gällande kategori tre så har dem valt att helt avstå från arbetsmailen under fritiden och 

de upplever det bara som positivt, men andra ord har de en god strategi för att motverka 

överbelastning.  

Vår tolkning av detta blir således att om respondenterna har en god strategi så kan de minimera 

eller motverka effekten av att känna sig överbelastade av arbetsmailen på sin fritid. Detta är även 

något som bland annat Ahlstedt och Säll (2004) samt Blom (2011) argumenterar för, att man med 

en god strategi över hanterandet av informationen, kan minimera eller motverka fenomenet 

Information overload. Detta kan även kopplas till Bolsöy’s (2009) argumentation om att 

Information overload inte behöver vara ett olösligt problem om individen erhåller god 

kompetens i hanterandet av informations- och kommunikationsteknologin, och har effektiva 

informationsstrategier.  

 

8.5 Drabbas respondenterna av Information overload och Interaction 

overload via sin arbetsrelaterade e-post under fritiden? 

 

Utifrån det empiriska resultatet sammankopplat till vår teoretiska referensram har vi funnit belägg 

för att Information overload förekommer hos respondenterna som upplever att gränsdragningen 

mellan förtroendetid och fritid är flytande. Orsaksfaktorerna bakom Information overload är 

stressen som uppkommer då tiden inte räcker till eller när informationsmängden anses vara för 

stor. Men stress kan också förekomma då öppnandet av e-postmeddelandet medför att 

respondenterna inte kan släppa arbetet rent mentalt eller börjar arbeta rent praktiskt under sin 

fritid. Fenomenet minimeras dock genom att respondenterna med stigande erfarenhet har 

utvecklat strategier för hanterandet av arbetsmailen.   

Respondenterna som motverkar Information overload gör detta genom att ha tydliga 

gränsdragningar mellan förtroendetid och fritid och öppnar bara de förväntade arbetsmailen eller 

inga alls.  

Resultatet har även funnit belägg för att varken Context eller Modality inom Interaction overload 

drabbar respondenterna. Dock fanns det en liknelse mellan det empiriska materialet och Modality, 

att kommunikationen kunde vara önskad. Däremot var det inte en annan kommunikationskanal 

de hellre hade blivit interagerade genom, utan snarare i en annan situation.  
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9. Konklusion  
 

I studien fann vi att respondenterna upplevde somlig arbetsrelaterad kommunikation som 

önskad, men att de föredrog om den hade förmedlas under en annan situation. Detta är således 

en blandning mellan Context och Modality inom Interaction overload, 

där Context innehåller situation och Modality innehåller önskad kommunikation. Vi anser dock att 

Modality inom Interaction overload borde utvecklas och kompletteras med att man även tittar 

på situationen. Ett förslag kan således vara att Modality innebär att kommunikationen kan vara 

önskvärd men att sättet eller situationen som den förmedlas under inte är lika önskvärd. 

När man talar om interaktion är det inte alltid så enkelriktat att man enbart upplever att 

kommunikationen man tar emot inte är önskvärd på grund av den rådande situationen. Det kan 

även vara så att kommunikationen kan vara önskvärd, men att individen inte upplever situationen 

som passande. 

Vår slutsats är att respondenterna som har en tydlig gräns mellan vad som är arbetstid och fritid 

inte drabbas av Information overload på sin fritid. Däremot fann vi belägg för att dem som anser 

denna gränsdragning som mer flytande drabbas av Information overload under sin fritid. Det 

resultat vi har fått fram om gränsdragningen mellan arbetstid och fritid har inte uppmärksammats 

i tidigare forskning inom området Information overload.  Detta indikerar på att forskningen om 

Information overload har en lucka att fylla, i frågan om gränsdragningar. Denna studie har 

bidragit med att uppmärksamma denna komplexitet och kan betraktas som en bra start för vidare 

forskning inom området.  

Resultatet visar att tydlighet i gränsdragningen mellan arbetstid och fritid samt nivån av 

arbetsbelastning påverkar hur ofta (om ens) respondenterna öppnar sin arbetsmail under fritiden. 

När detta förekommer får respondenterna ingen ersättning för det arbete dem lägger ned, utan 

detta sker på frivillig basis, vilket innebär obetald arbetstid. 

Detta är ett viktigt fynd eftersom det allt mer framstår som ett samhällsproblem när 

övertidstimmarna stiger. Den 3 december publicerade Dagens nyheter (2012) en artikel som 

uppmärksammade att det obetalda övertidsarbetet aldrig varit så högt som det är i nuläget. 

Övertidstimmarna har från i fjol år stigit från 1,4 miljoner till över 1,7 miljoner timmar. Identiska 

siffror publicerades i Göteborgsposten (2012) samma dag och i Svenska dagbladet (2012) den 15 

december. Intressant är också att detta motsvarar totalt 42 500 heltidsjobb.  

Dock argumenteras det om övertid egentligen är så dåligt. Hugo Westerlund (refererad i Dagens 

nyheter, 2012) menar att de med oreglerad arbetstid oftast arbetar mer under arbetsbelastade 

perioder och mindre under icke arbetsbelastade perioder. Westerlund menar att människor inte 

alltid mår dåligt av att arbeta övertid, utan att de snarare kan må bättre av att göra det om de blir 

färdiga och belåtna över det arbete dem utfört. Likt vad vårt resultat visar, menar även 

Westerlund att övertid kan motverka en form av oro inför nästkommande arbetsdag. Dock 

menar Beskow (refererad i Dagens nyheter, 2012) att dålig nattsömn är en förekommande 

företeelse av ett stressat arbetsliv. I liknelse med denna studies resultat kunde även 

respondenterna uppleva att de inte riktigt kunde släppa arbetet mentalt under sin fritid och att 

detta ibland ledde till sämre nattsömn.  



 

37 
 

9.1 Vidare forskning 

 

Det skulle givetvis vara intressant att vidare studera fenomenen Information overload och 

Interaction overload för utveckla dessa ytterligare. Särskilt i relation till hur arbetsdeltagare 

förhåller sig till gränsdragningen mellan arbetstid och fritid och i synnerhet inom den kontext där 

individerna kan arbeta under förtroendetid, då vår studie visar att det är vanligt att den utövas i 

hemmet.  

Arbetsmailen är bara en av alla kommunikationskanaler att studera inom denna kontext och det 

skulle vara intressant att undersöka om denna kommunikationskanal leder till Information 

overload i högre grad än vad exempelvis telefonen gör. Kan det vara så att telefonen medför en 

större risk för individen att drabbas av fenomenet Interaction overload på grund av den synkrona 

kommunikation som uppstår?  

Ytterligare en intressant ingång till vidare forskning vore att undersöka hur arbetsdeltagare som 

får arbetstelefoner från jobbet påverkas av fenomenen Information overload och Interaction 

overload. Detta eftersom arbetstelefonen oftast också används som en privat telefon och därmed 

har man i princip alltid jobbet i sin jeansficka.  
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10. Metoddiskussion 

 

Detta avsnitt kommer att behandla undersökningens trovärdighet där studiens validitet, 

reliabilitet, objektivitet samt generaliserbarhet kommer att presenteras. Slutligen diskuterar vi även 

vårt argument om varför vi valde att dela in respondenterna i tre kategorier.  

 

10.1 Undersökningen trovärdighet  

 

Att ha en kvalitativ ansats i sin undersökning kritiseras i vissa sammanhang då dess trovärdighet 

är svår att bedöma, detta då en kvalitativ studie aldrig går att återskapa exakt av andra forskare. 

Kritik förekommer också mot kvalitativa studier då det sägs att man inte kan generalisera 

resultatet (Dannefjord 1999). Inom kvalitativa studier upplevas det även som svårt att 

kommunicera forskningsresultatet då det skrivs ut som en löpande text vilket kan upplevas som 

ohanterligt (Lantz 2007).  

Trovärdigheten inom forskning är inget man kan ducka eller gömma sig för, det är något som 

tillhör forskningsprocessen och går inte att komma ifrån (Denscombe, 2009).  

”Forskningens trovärdighet är något som måste visas som en oupplöslig del av 

forskningsprocessen i sig. Den kan inte tas för given […] För att forskningen ska vara 

trovärdig måste den på ett eller annat sätt visa att fynden grundar sig på metoder och 

tillvägagångssätten som är erkända för att vara en utgångspunkt för god forskning” 

(Denscombe, 2009: 378). 

Det finns en djungel av begrepp med vilka vi kan fastställa kvaliteten av vår studie. Denscombe 

(2009) diskuterar om forskningens kvalitet utifrån fyra begrepp: validitet, objektivitet, tillförlitlighet 

och generaliserbarhet. Hans tydliga sätt att diskutera och resonera runt begreppen har gjort att vi 

valt att utgå från dessa då vi undersöker studiens trovärdighet. För en djupare förståelse och 

argumentation har vi även använt oss av Dalen (2007), Thurén (2007), Dannefjord (1999) och 

Esaiasson et al. (2007)  som ett komplement. 

 

10.1.1 Validitet och objektivitet 

 

Argumenterat utifrån Denscombes (2009) definiering av validitet, som även överensstämmer med 

vad Esaiasson et al. (2007) benämner som resultatsvaliditet, så har vi samlat in rätt typ av data på 

ett giltigt sätt.  Detta har medfört att vi har undersökt det vi sagt att vi ska undersöka. Vår 

undersökning går ut på att undersöka hur anställda på en institution förhåller sig till 

arbetsrelaterad e-post under fritiden. Vi valde att intervjua anställda på en institution för högre 

utbildning som tar emot arbetsrelaterad e-post under fritiden. Vi hade gått fel tillväga om vi med 

samma syfte hade intervjuat arbetslösa eller anställda som inte tar emot arbetsrelaterad e-post 

under fritiden. Då vår insamlingsmetod var semistrukturerade intervjuer har vi i vår datainsamling 

följt de etiska regler som gäller för en samtalsintervju. Vi har även informerat våra respondenter 

om dessa. Under intervjutillfällena har vi använt oss av vår intervjuguide och ställt öppna frågor, 
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för att inte riskera att styra respondenternas svar. Under både datainsamlandet och analysen har 

vi förhållit oss objektiva till det empiriska materialet. Vi har transkriberat allt vad respondenterna 

sagt inklusive tankepauser, hummanden och skratt, vilket ger en rättvis bild av intervjumaterialet.  

Vi anser även att vår studie har en god begreppsvaliditet då begrepp och den teoretiska 

referensramen överensstämmer med våra arbetsfrågor och hur vi extraherar resultatet. Genom 

undersökningen förekommer heller inga systematiska fel (Esaiasson et al. 2007)   

”God begreppsvaliditet tillsammans med hög reliabilitet [..] ger god resultatsvaliditet, vilket också 

kan uttryckas som att frånvaro av systematiska och osystematiska fel innebär att vi mäter det vi 

påstår att vi mäter.” (Esaiasson et al. 2007: sid 63)  

 

10.1.2 Tillförlitlighet  

 

Tillförlitlighet som enligt Thurén (2007) också kan benämnas reliabilitet, skiljer sig enligt Dalen 

(2007) inom en kvantitativ och kvalitativ studie. Inom en kvantitativ studie är det relativt enkelt 

för andra forskare att kontrollera resultatet av den utförda studien. Inom den kvalitativa är det 

däremot inte lika lätt då forskaren är av större vikt, tillsammans med respondenten och 

situationen. Detta kan i sin tur försvåra kontrollerandet av resultatet (Dalen 2007). Komplexiteten 

kan dock motverkas genom att utförligt dokumentera forskningsprocessen steg för steg (Dalen 

2007). Vi redovisar i vår uppsats noggrant forskningsprocess från idé till konklusion. Vilket gör 

att om framtida forskare vill utföra vår studie igen, kan de göra det genom att utgå från vår 

metod. Även om de framtida forskarna inte kan få tag i exakt samma respondenter på grund av 

dess anonymitet, kan de ändå få tag i respondenter ifrån ett liknande urval tack vare vår beskrivna 

metoddel.  

10.1.3 Generaliserbarhet 

 

Traditionellt sett kommer generaliserandet ifrån den kvantitativa forskningsprocessen (Dalen 

2007), men det diskuteras ständigt om det verkligen går att generalisera inom den kvalitativa 

forskningen. Dannefjord (1998) och Denscombe (2009) argumenterar dock för att det är möjligt.  

”För att resultatet skall vara vetenskapligt skall det gå att generalisera! Man får lätt en känsla av 

att de som hävdar att de inte har tänkt generalisera sina resultat säger detta för att skydda sig 

mot eventuell kritik från dem som endast accepterar statistisk generaliserbarhet.” (Dannefjord 

1999: 17) 

Generaliserbarhet eller extern validitet som det också kallas, indikerar enligt Denscombe (2009) 

på att studies fynd kan tillämpas och vara giltigt för liknande personer under liknande 

omständigheter, det är inte endast unikt för just det undersökta fallet (Dannefjord, 1999; 

Denscombe, 2009). Vi ämnar inte att lägga oss ned platt och påstå att vi inte är ute efter att 

generalisera på grund av att vi genomför en kvalitativ studie. Resultatet från vår studie ska vara en 

indikation på vad forskningen pekar mot inom den kontext vi studerar. Med andra ord kan 

respondenterna för vår undersökning rimligen vara karaktäristiska för andra personer i liknande 

situationer.  
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10.2 Tre kategorier respondenter 

 

Vår pilotstudie medförde ett intressant resultat att en så kallad förtroendetid utnyttjades i hemmet 

och att gränsdragningen mellan förtroendetid och fritid ibland upplevdes som svår. Därav valde 

vi att komplettera vår intervjuguide genom att fråga studiens respondenter om de hade en så 

kallad förtroendetid, och mycket riktigt var detta fallet. Då vi frågade respondenterna om hur de 

förhöll sig till arbetsmailen under fritiden uppmärksammande vi att det förekom respondenter 

som hade svårt att urskilja fritiden från förtroendetiden. När denna otydlighet uppstod försökte 

vi förtydliga deras svar med en uppföljningsfråga om det var förtroendetiden eller fritiden de 

talade om, och ibland kunde de inte riktigt svara på frågan. Det fanns även respondenter som helt 

valde att avstå från att hantera arbetsmailen under förtroendetiden och fritiden, utan hanterade 

den enbart under arbetstid.  

Respondenternas förmåga att skilja mellan arbetstid, förtroendetiden och fritiden hade betydelse 

för hur väl de kunde besvara vår frågeställning om hur de förhöll sig till arbetsrelaterad e-post på 

fritiden. Detta ledde till att vi valde att kategorisera in respondenterna i tre olika kategorier efter 

deras förmåga att hantera denna gränsdragning. 
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12. Bilagor 

12.1 Missivbrev 
 

Inbjudan att delta i en undersökning om arbetsrelaterad e-post i den privata sfären 

Hej, 

Vi är två studenter som läser sista året på högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping (HLK), 

med inriktning medie- och kommunikationsvetenskap (MKV). För närvarande arbetar vi med en 

kandidatuppsats om hur anställda hanterar och upplever arbetsrelaterad e-post i den privata sfären.  

Vi söker dig som ofta eller mer sällan tar emot arbetsrelaterad e-post utanför arbetsplatsen  

Med bakgrund mot att vi idag lever i det så kallade ”informationssamhället” och har stor tillgång till 

informations – och kommunikationsteknologi, har vi också möjlighet att vara tillgängliga för information 

både inom och utanför arbetslivet.  

Syftet med undersökningen är därmed att skapa en ökad förståelse för hur anställda förhåller sig till 

arbetsrelaterad e-post utanför arbetsplatsen.  

Vi är intresserade av att genomföra en semistrukturerad intervju med dig under vecka 48 eller 49. 

Deltagande är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan utan att ange några skäl för 

detta. Intervjun genomförs individuellt och beräknas ta högst en timme. Allt som sägs under intervjun är 

konfidentiellt och för att underlätta transkriberingen av resultatet dokumenteras detta med hjälp av en 

bandspelare efter ditt godkännande. Om du är intresserad att medverka, men inte har möjlighet att delta 

dessa veckor, är du välkommen att kontakta oss. Möjlighet till lokal för intervjun finns på Högskolan för 

lärande och kommunikation, men om du föredrar att intervjuas på din arbetsplats går detta givetvis bra. 

Studien ska vara ett bidrag till den vetenskapliga forskningen inom området för medie- och 

kommunikationsvetenskap (MKV). Den ska senare publiceras i databasen DiVA där du kommer ha 

möjlighet att ta del av resultatet. Den kunskap som studien förmedlar kan i sin tur leda till ett större 

samspel och förståelse mellan avsändaren och mottagaren av arbetsrelaterad information. Studien kan 

även användas som ett hjälpmedel för företag som eftersträvar att utveckla en effektivare arbetsstruktur 

och fungerande kommunikation.  Om du är intresserad av att delta i undersökningen, var vänlig att 

kontakta oss för tid och datum via någon av följande kontaktuppgifter.  

 

Med vänliga hälsningar, Desirée Lind och Sara Sjöblom   

Desirée Lind   Tel: 070 – 676 50 81, Mail: lide1011@student.hj.se 

Sara Sjöblom  Tel: 076 – 864 77 99, Mail: sjsa1000@student.hj.se 

mailto:sjsa1000@student.hj.se
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12.2 Intervjuguide 

 

Intervjuguide 

 

Uppvärmningsfråga: 

 Kan du berätta för mig lite om dig själv och dina arbetsuppgifter?  

 

Tema 1: Dator- medierad kommunikation 

 Hur upplever du att spridningen av information och möjligheten till integration med 

varandra, har förändrats under de senaste tio åren? 

Stödord:  

- Positiva förändringar 

- Negativa förändringar 

 

 Beskriv hur informationen som förmedlas genom elektroniska kanaler skiljer sig 

gentemot informationen som förmedlas genom fysisk kommunikation 

 

 Vad tycker du om e-post som ett kommunikationsverktyg? 

 

 Beskriva dina e-postvanor på fritiden? 

 

Tema 2: Individens hantering av arbetsrelaterad e-post på fritiden 

 Berätta om det förekommer att du tar del av arbetsrelaterad e-post på fritiden 

 

Stöd för eventuella uppföljningsfrågor (bevakar arbetsmailen): 

- Varför bevakar du den?  

- Beskriv vilka konsekvenser som kan medfölja av detta 

- Beskriv hur du hanterar den  

- Har du någon strategi för hur du prioriterar vad som är viktigt/mindre viktigt? Vilken? 

 

Stöd för eventuella uppföljningsfrågor (bevakar inte arbetsmailen) 

- Varför bevakar du inte?  
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- Har du någon strategi för hur du hanterar arbetsmailen? 

- Konsekvenser till privatlivet? 

 

Tema 3: Upplevelser & påverkan 

 

 Hur upplever du informationsmängden du får via arbetsmailen på fritiden?  

 

Stöd för eventuella uppföljningsfrågor (öppnar arbetsmailen): 

- Hur stor plats upplever du att arbetsmailen tar av din tid  

 

 Kan du beskriva en situation där du upplevt negativa konsekvenser av att du inte har 

öppnat din arbetsrelaterade e-post på fritiden? 

 

 Kan du beskriva en situation där du upplevt negativa konsekvenser av att du har öppnat 

din arbetsrelaterade på fritiden?   

 

Tema 4: Framtidsutsikter 

 Hur tror du att arbetstid respektive fritid kommer se ut om några år? 

  

 


