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SAMMANFATTNING 
 
Användandet av e-posthantering i arbetet har ökat kraftigt under de senaste årtiondena. 
Studier har visat att alltför hög grad av informationsflöde kan leda till minskad 
jobbtillfredsställelse och känslor av stress. Individer i chefsposition har rapporterats vara 
särskilt drabbade av detta informationsöverflöd och syftet med denna studie var att undersöka 
avdelningschefers upplevelser av e-posthanteringen i arbetet.  
 
En kvalitativ ansats har antagits i studien då verkligheten tolkas på olika sätt och en kvalitativ 
studies syfte är att förstå ämnet från intervjupersonernas subjektiva perspektiv. Urvalet till 
denna studie har gjorts strategiskt och valts till att bestå av fem personer; tre män och två 
kvinnor. Storleksmässigt var antalet intervjuade för få för att göra några könsjämförelser, 
vilket heller inte ingick i studiens syfte.  Intervjupersonerna har valts ut i samspråk med en 
kontaktperson på den berörda arbetsplatsen. Som datainsamlingsmetod har intervjuer 
genomförts, med hjälp av en intervjuguide och röstinspelningsutrustning vid samtliga 
intervjutillfällen. Flera intervjupersoner uppgav att en viss stress gällande e-posten existerade 
men att de ansåg sig ha både stöd och kunskap att kunna hantera situationen. Som främsta 
orsak till stress angavs mängden oläst e-post i inkorgen tillsammans med mottagandet av e-
post innehållandes oväsentlig information för läsaren. Överlag ansåg intervjupersonerna att 
kunna logga in från andra ställen än arbetsplatsen innebar en möjlighet och att e-posten fyllde 
en viktig funktion i arbetet. 
 
Nyckelord: arbetsrelaterad stress, avdelningschefer, e-post, informationsöverflöd  
 
 
ABSTRACT 
 
The usage of e-mail handling has increased during the last decades. Previous studies have 
shown that too much information may cause loss of job satisfaction and feelings of stress. 
Managers in particular have reported the most difficulties with this phenomenon called 
information overload. The aim of this study was to examine departmental managers’ 
experiences from e-mail handling in their work. 
 
The study has had a qualitative approach due to the individual differences in perceiving. The 
interviewees were strategically selected in conversation with a contact person at the work 
place. The selection included three men and two women. No gender comparisons can be made 
out of such a small selection of interviewees. Data was collected by using interviews, an 
interview guide and a voice recorder. Several interviewees reported a certain sense of stress in 
their handling of e-mail but also having the skills and support to manage the situation. The 
amount of unread messages along with the reception of nonessential mail was reported as the 
primary causes of stress. The interviewees were mainly satisfied with the possibility of 
logging in from other places than the work place and believed that e-mail handling was an 
important function in their daily work. 
 
Key words: departmental managers, e-mail, information overload, work related stress
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1 INLEDNING 
 
God hälsa i arbetslivet är en förutsättning för ett långt och aktivt liv både på och utanför 
arbetsplatsen. Den kommunala verksamheten har i ett nationellt perspektiv en stor andel 
anställda varav flera tjänster innefattar kommunikationsfunktioner såsom e-posthantering. 
Kommunicerande via e-post på arbetsplatsen är historiskt sett ett relativt nytt 
tillvägagångssätt. Dess utformning kan ge upphov till ohälsosituationer som exempelvis stress 
eller känslor av otillräcklighet. Hälsotillstånd som också kan påverka individen fysiskt och 
leda till långvarig sjukskrivning. 
 
Författaren till denna kandidatuppsats är student på Folkhälsovetenskapliga programmet på 
Mälardalens högskola i Västerås. Vid dennes fältarbetesstudier under hösten 2009 erhölls en 
inblick i det dagliga kommunikationsarbetet, varav en betydande del sköttes genom e-
posthantering. Detta skapade ett intresse att vilja fördjupa kunskapen om e-posthantering i 
arbetet och hur anställda upplevde detta arbetssätt. 
 
Denna studie syftar till att öka förståelsen för hur e-posthanteringen upplevs av 
avdelningschefer på kommunstyrelseförvaltningen i Eskilstuna kommun och kan fungera som 
indikator på vilka sätt e-posthanteringen som kommunikationsmedel på arbetsplatsen upplevs 
och fungerar. 
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2 BAKGRUND 
 
2.1 Datorn har blivit vårt vanligaste arbetsredskap 
 
Enligt Salzman & Rosenthal (1994) är en arbetsplats formad efter den teknik som där 
används. Arbete med dator på arbetsplatsen är en förhållandevis ny företeelse historiskt sett. 
Datorns position och utveckling i arbetet har dock gått snabbt. Omkring 70 procent av alla 
yrkesarbetande använder dator varav 15-20 procent gör det under större delen av dagen på sin 
arbetsplats. Datorn möjliggör distansarbete och många använder datorn även i hemmet. Bland 
datoranvändare har hälsoproblem tillsammans med minskat välbefinnande och försämrade 
arbetsprestationer i allt större utsträckning uppmärksammats. Flera av dessa problem har 
förknippats med brister i arbetsorganisationen och rådande arbetsförhållanden. 
Arbetsmiljöverket betonar att arbetsförhållandena vid datorarbete är av stor betydelse för en 
hållbar arbetssituation och att en god arbetsteknik blir viktigare ju längre tid arbetet sker vid 
datorn.1 
 
2.2 E-postens inträde på arbetsplatsen 
 
Kommunikation via e-post har sedan datorernas intåg på arbetsplatsen kommit att öka 
drastiskt under de senaste årtiondena och har etablerat sig som ett av de vanligaste sätten att 
sända och motta information. E-post har också ökat kraftigt som kommunikationsmedium 
inom den organisatoriska, interna informationsöverföringen. Detta moderna sätt att utbyta 
information anses vara arbetsplatsernas största förändring sedan telefonen introducerades och 
började användas i arbetet (Taylor, Fieldman & Altman 2008).  E-postkommunikationen har 
blivit alltmer betydelsefull för utförandet av arbetet och arbetsplatsens 
kommunikationssystem och har till stor del även ersatt brevskrivande, fax, telegram och 
fysisk kommunikation som mellanmänskliga möten (Ingham 2003). 
 
E-postens teknologi är enkel att använda och samtidigt kostnadseffektiv i och med dess 
ständiga tillgänglighet som också möjliggör jobb från andra platser än just den ursprungliga 
arbetsplatsen. En förändring som också medför ytterligare en dimension av arbetsrelaterad 
stress där gränsen mellan hem och arbetsplats alltmer suddas ut (Taylor, Fieldman & Altman 
2008). En annan fördel i användandet av e-post är att den inte kräver att de kommunicerande 
parterna samtidigt behöver vara tillgängliga utan möjliggör funktionen att kunna lämna ett 
meddelande för att sedan förvänta sig ett svar vid en senare tidpunkt (Lucas 1998). E-
postteknologins fördelar tenderar ofta också att bli dess nackdelar. Möjligheten att skicka 
information till ett stort antal människor samtidigt kan leda till att människor nås av 
information från början inte avsedd för dem som i sin tur exempelvis kan verka 
konfliktskapande (Taylor, Fieldman & Altman 2008). 
 
2.2.1 Information overload 
 
En annan konsekvens av e-postens omedelbarhet kan vara skapandet av ett massivt 
informationsflöde. I värsta fall kan det ge individen svårigheter att sortera ut och överblicka 
viktig information. Detta brukar omnämnas ”information overload” och denna överbelastning 
inträffar när den mottagna informationen förefaller vara ett hinder i arbetsmiljön snarare än 
användbar. Studier har visat att informationsöverflöd bland annat kan leda till stress, minskad 
jobbtillfredsställelse och nedsatt fysisk hälsa (Ingham 2003). I en studie av Oppenheim (1997) 

                                                 
1 Arbetsmiljöverket www.av.se 2010-04-20 
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uppgav 40 procent av tillfrågade ledare och chefer att de spenderade avsevärd tid med att 
sortera och söka upp väsentlig information och att de ansåg detta vara både kostnads- och 
arbetsineffektivt. Två tredjedelar av studiens intervjupersoner betonade även att det sociala 
samspelet på arbetsplatsen blev lidande till följd av försämrad stämning bland kollegorna som 
en direkt följd av alltför kraftigt informationsflöde. 
 
2.2.2 Individens hantering av e-posten i arbetet 
 
Mano och Mesch (2009) beskriver att på vilket sätt e-posthantering upplevs som positiv eller 
negativ bland annat har att göra med personliga egenskaper såsom exempelvis ålder, 
familjeansvar och individuell skicklighet. Likaså kan de anställdas position inom 
organisationen påverka för huruvida e-post anses vara nödvändigt eller mera ses som en 
belastning i arbetet. Antonovsky (1979) beskriver dessutom att en individs hanteringsförmåga 
vid upplevd påfrestning avgör vilket håll personen rör sig åt på ett sjukdom-hälsa-kontinuum 
och att dessa påfrestningar då leder till att individen antingen förflyttar sig mot bibehållen 
eller förbättrad hälsa eller i motsatt riktning mot sjukdom och ohälsa. Vidare menar Åborg 
med flera (2000) att den psykiska belastningen i form av förhöjda nivåer av stress och högre 
krav på effektivitet ofta ökar i samband med datorisering.  
 
2.2.3 Framtida utveckling av e-postsystemet på arbetsplatsen 
 
Schuff med flera (2007) menar att framtidens e-postteknologi kommer att behöva utvecklas. 
Exempelvis med ett klassificeringssystem som automatiskt hjälper användaren att sortera och 
kategorisera inkommande e-post. Likaså framhålls en utökad användarvänlighet med hjälp av 
förbättrade gränssnitt som underlättar hanterandet och tydliggör e-postmeddelandens budskap. 
En mappstruktur i vilken meddelanden kan inordnas med viss automatik synkroniserat med 
användarens önskemål omnämns även för ett effektivare hanterande i framtiden. 
 
Taylor, Fieldman och Altman (2008) menar på att det i framtiden kan vara passande att 
inkludera utbildning i e-postkommunicerande i chefers utbildning för att på så sätt etablera ett 
konstruktivt e-postklimat på arbetsplatsen. 
 
2.3 Skillnader mellan e-postkommunikation och det fysiska mötet 
 
Att uttrycka sig via e-post skapar en ökad risk för missförstånd då det till skillnad från ett 
mänskligt möte inte ger möjlighet att avläsa ansiktsuttryck och kroppsspråk. Flera 
organisationer har övergått till ett alltmer elektroniskt kommunikationssätt på bekostnad av 
fysiska sammankomster individer emellan. Den kraftigt ökade användningen av e-post har 
ökat organisationers möjligheter att kommunicera effektivt men har tillika en potential att 
skada den mellanmänskliga kommunikationen på arbetsplatsen (Sewell 2003). Till skillnad 
från det mötet individer emellan, där information kommuniceras med såväl ansiktsuttryck, 
gester och tonläge, riskerar e-postkommunikation med sin brist på detta att utgöra underlag 
för missförstånd och eventuellt sedermera även konflikter. Ansiktsuttryck har visat sig vara en 
nyckel för förståelse av olika känslolägen och e-posthantering används ofta enbart till att 
kommunicera faktisk information utan att bifoga någon känslomässig ledtråd. Användningen 
av ”emoticons” (exempelvis ett glatt eller ledset ansikte) för att förmedla en känsla har inte 
visat sig vara universell, särskilt hos äldre generationer. På en arbetsplats riskerar e-postens 
brist på känslomässigt innehåll att skapa osäkerhet och ge upphov till negativa känslor hos 
individen (Taylor, Fieldman & Altman 2008).  
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Aronsson, Åborg och Örelius (1988) menar att det förändrade arbetsklimatet med mer arbete 
vid bildskärmen och färre fysiska möten individer emellan kan leda till en avsaknad av 
närvarande arbetsledare och en känsla av mindre socialt stöd. Ett stöd som kan ha effekt på 
flera olika sätt, bland annat genom att tillgodose människors behov av trygghet och social 
kontakt. Stödet kan också fungera som stressreducerande och verka konfliktpreventivt. 
 
Enligt Bordia (1997) har en del tidigare studier visat att elektroniskt skickade meddelanden 
lett till en mer jämlik fördelning av deltagande hos de berörda gentemot fysiska 
sammankomster. En orsak till detta anges vara att sociala barriärer lättare bryts i den 
elektroniska kommunikationen. Vidare nämns att vissa studier har påvisat att chefer väljer den 
teknologi som passar för det aktuella tillfället men att dessa val i första hand grundar sig 
utifrån personliga preferenser. Forskning och studier om vid vilka situationer och uppgifter 
olika sätt är mest lämpliga anses kunna vara en hjälp för chefer i sitt handlande 
kommunikationsmässigt gentemot kollegor. 
 
2.4 Stress i arbetslivet 
 
Förekomsten av människor som upplever sitt arbete som jäktigt och psykiskt ansträngande har 
under perioden 1995-2005 ökat på nästintill samma sätt som förekomsten av stressymtom. 
Detta kan tala för att arbetsmiljön har en stor inverkan på denna typ av besvär. Arbetskravens 
påverkan på individens hälsotillstånd får stöd av forskningsstudier där friska personer som 
meddelat höga psykiska krav senare utvecklat psykisk ohälsa samt värk i nacke och skuldror 
(Socialstyrelsen 2009). 
 
Det har påvisats vara fördelaktigt att ha höga psykiska krav på arbetsplatsen för den 
personliga utvecklingen, förutsatt att personen samtidigt har inflytande över sin 
arbetssituation (Karasek & Theorell 1990). Arbeten där kombinationen av dessa två 
parametrar samexisterar finns oftast bland högre tjänstemän. Anledningen till att även 
tjänstemän numera i högre grad rapporterar stressymtom kan vara att arbetskraven ökat mer 
än vad som kan kompenseras av möjligheten att påverka sin arbetssituation. Allt större ansvar 
vilar numera på individen att definiera sina arbetsuppgifter och samtidigt sätta egna gränser 
för hur omfattande arbetet ska vara. Därtill förväntas individen även planera och bestämma 
förhållandet mellan arbete och det övriga livet (Socialstyrelsen 2009). 
 
Ett av de nationella folkhälsomålen i Sverige är Hälsa i arbetslivet. Utgångspunkten för 
målområdet Hälsa i arbetslivet är att de krav som ställs inom arbetslivet ska balanseras och 
vägas mot människors möjligheter att kunna arbeta och samtidigt må bra under ett helt 
arbetsliv. Arbetslivet ska gå att kombinera med övrigt familjeliv och fritid på hälsofrämjande 
sätt. Den omgivande arbetsmiljön ska vara god och där har arbetsgivaren enligt 
Arbetsmiljölagen ett huvudsakligt ansvar. Arbetet bör bland annat präglas av en säker och 
trygg miljö både fysiskt, psykiskt och socialt. Individen ska ha kontroll och känna inflytande 
över sitt eget arbete och kunna vara delaktig i dess utformning för att det ska vara möjligt att 
anpassas till dennes arbetsförmåga (Regeringen 2007). 
 
2.5 Stressens påverkan på individen 
 
Stress uppkommer när de upplevda prestationskraven inte stämmer överens med individens 
förmåga. Stressen uppstår då som kroppens reaktion till att förmå människan att kunna 
prestera sitt yttersta. Evolutionärt sett har denna funktion varit människosläktet behjälpligt i 
rent överlevnadssyfte, då faror nödvändiga en snabb reaktion, uppträtt i dennes närhet. 
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Människans vardag har dock på kort tid förändrats kraftigt och kroppsliga funktioner som var 
vitala förr har numera ej längre samma syfte. Hot och faror som tillbaka i tiden kunde 
besvaras med ett fysiskt agerande har i dagens samhälle inte samma utväg. Kroppen reagerar 
däremot på liknande sätt och det är det som framkallar ett stresstillstånd (Levi 2001). 
 
Levi (2001) menar att människan är i behov av en viss mån av krav i tillvaron men att det 
måste råda balans mellan de påfrestningar som personen ställs inför. För låg grad av krav ger 
understimulans medan för höga krav en längre tid ger en översysselsättning och inget av dessa 
stadier är gynnsamt för individen. Likaså kan en för låg grad av information på en arbetsplats 
verka stressande. Omvänt förhållande råder där ett informationsbrus gör att personen 
översköljs med så pass mycket information att det är svårt eller rentav omöjligt att sortera ut 
det väsentliga i flödet. Trots en ständig tillgänglighet och nåbarhet är individen orolig att 
missa något vilket ger upphov till ett stresstillstånd. 
 
2.5.1 Fysiologiska förändringar i kroppen vid utsatthet för stress 
 
Påfrestningar på kroppen såsom för höga krav eller otillfredsställda behov leder ofta till 
känslor av ångest, oro och nedstämdhet. Längre tillbaks i evolutionen var dessa olika tillstånd 
ofta snabbt övergående. I dagens arbetsmiljö kan det emellertid leda till nedsatt 
funktionsförmåga och ohälsa hos individen. Intellektet påverkas med exempelvis 
minnessvårigheter, kroppen reagerar med ökad hjärtfrekvens och muskelanspänning (Levi 
2001). 
 
2.5.2 Psykisk påverkan vid stress 
 
Trots e-postkommunikationens många fördelar med såväl omedelbarhet och koncishet medför 
den även andra effekter. Exempelvis på användarnas välbefinnande, produktivitet och känsla 
av stress (Taylor, Fieldman & Altman 2008).  
 
Stresskänslor behöver inte nödvändigtvis vara negativa utan kan i rätt form och doser rentav 
verka prestationshöjande. Detta förutsätter emellertid att personen har möjlighet att återgå till 
ett lugnare sinnestillstånd inom en nära förestående tidsperiod. Känslan av stress kan även 
påverka hur personer känner, tänker och uppträder och kan ta sig fysiska uttryck. Många av 
dessa tillstånd är reversibla men kan trots det orsaka nedsättning på livskvaliteten, sämre 
arbetsprestationer, nedsatt psykisk hälsa och dålig fysisk hälsa (Cox, Griffiths & Rial-
Gonzalez 2000).  
 
Romm och Pliskin (1999) har presenterat fem olika egenskaper för e-post som bidragande till 
stress på arbetsplatsen. En av dessa var snabbhet, då elektroniskt skickad post når sin adressat 
på väldigt kort tid oavsett var mottagaren befinner sig geografiskt. Fleradressering är en annan 
funktion och avser möjligheten att skicka ett meddelande till en stor grupp människor 
samtidigt. Som ytterligare ett kännetecken nämndes lagring: Vissa meddelanden kan verka av 
mindre vikt för stunden men kan i efterhand exempelvis användas som bevis i en senare 
konflikt individer emellan. Ytterligare en egenskap var omarbetning av text, där e-
postmeddelanden låter sig redigeras av mottagaren innan det vidareskickas till andra 
mottagare. Slutligen omnämns val av adressater, vilket syftar på e-postens förmåga att snabbt 
bli vidarebefordrad och samtidigt redigerad och omarbetad. Ett ursprungligt meddelande kan 
med lätthet skickas till adressater det från början ej var tänkt skulle nås av det.  
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Aronsson, Åborg och Örelius (1988) menar att betydande forskning om bildskärmsarbete 
gjorts och att hälsofrågorna kring ämnet i huvudsak berör stressreaktioner, främst psykiska 
och psykosomatiska besvär samt mer fysiologiskt uttryckta effekter i form av exempelvis ont i 
skelett, muskler och leder. De psykiska besvär som förekommit i samband med 
bildskärmsarbete uppgavs främst vara irritation, ängslan, frustration, depression och trötthet. 
 
2.6 Stress förklarat i Krav-kontroll-stöd-modellen 
 
Krav-kontroll-stöd-modellen är en modell för att förstå olika individers möjlighet att klara av 
de krav som ställs i arbetslivet (se bilaga 1). Modellen har tre olika beståndsdelar i dels vilka 
krav som ställs på individen och även vilken grad av påverkansmöjlighet denna individ har på 
kraven som ställs och slutligen också det sociala stöd som individen erhåller från sin 
omgivning. Utifrån den här modellen kan sedan fyra olika typer av jobbtyper kategoriseras: 
passiva, spända, avspända och ”tända”. Avspända jobb betyder att kraven är lågt ställda och 
att arbetaren har hög grad av kontroll över sin situation. Gruppen ”tända” jobb, där både 
kraven och kontrollen är hög, anses ofta de problem skulle kunna klassas som stressande mer 
som utmaningar och leder till individuell utveckling. Inom den här gruppen trivs många med 
sitt jobb och känner att de utvecklas (Karasek & Theorell 1990). 
 
2.7 Studiens problemområde 
 
Stress och upplevelsen av för höga krav och påfrestningar i arbetet kan för individen leda till 
både fysisk och psykisk ohälsa. I ett samhällsperspektiv kan en situation uppstå där personal 
tvingas sjukskriva sig på grund av arbetets utformning. På senare årtionden har mängden 
elektroniskt skickad post ökat kraftigt varpå arbetsplatsens innehåll på många ställen 
förändrats. E-posten tillåter även arbete på valfri geografisk plats och möjliggör således en 
tillgänglighet dygnet runt för användaren. För att bemästra detta moderna arbetstillstånd krävs 
både hanteringsförmåga och kunskap hos de anställda på arbetsplatsen. Personer i ledande 
positioner såsom chefer har i större grad uppvisat missnöje och upplevda problem med e-
posthanteringen i arbetet. Denna studie ämnar därför undersöka avdelningschefers upplevelser 
gällande e-posthantering i arbetet. 
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3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 
Syftet med studien var att undersöka avdelningschefers upplevelser av användningen av e-
posthantering på kommunstyrelseförvaltningen i Eskilstuna kommun. 
 
Frågeställningar: 
• Hur används e-posten i det dagliga arbetet?  

 
• Hur påverkas de anställda av användningen av e-posthantering i arbetet? 

 
• På vilka sätt påverkar arbetsplatsens användande av e-post de anställdas privatliv? 

 
• Hur kan e-posthanteringen utvecklas på arbetsplatsen? 

 
4 METOD OCH MATERIAL 
 
4.1 Studiedesign 
 
En kvalitativ studiedesign har valts då syftet med studien var att undersöka beskrivande data 
såsom individers upplevelser. Det som ämnas undersöka i en kvalitativ studie är hur ett 
fenomen är utformat. I det kvalitativa arbetssättet önskar forskaren erhålla en helhetsförståelse 
av särskilda förhållanden för att sedan kunna återge en mer komplett bild av situationen. Det 
kvalitativa förhållningssättet utgår från att den enskildes verklighetssyn helt beror på hur 
denne upplevt de händelser som han eller hon ställts inför (Olsson & Sörensen 2007). Denna 
studie syftar till att skildra beskrivande data som bidrar till en förståelse för hur ämnesområdet 
upplevs ur olika individers personliga perspektiv. 
 
4.2 Avgränsning och urval av intervjupersoner 
 
Ämnesområdets intervjupersoner har efter författarens egna erfarenheter i och med tidigare 
fältarbetesstudier på arbetsplatsen och i samspråk med en kontaktperson på 
kommunstyrelseförvaltningen i Eskilstuna kommun, kommit att innefatta 
kommunstyrelseförvaltningens avdelningschefer. Av tidigare insamlat material inom 
studieområdet ansågs anställda med chefsbefattning vara av lämplig karaktär att undersöka då 
personer med chefsposition i tidigare undersökningar i högre grad har uppgett e-posthantering 
som ett problem i arbetsmiljön (Mano & Mesch 2009).  
 
I en kvalitativ studie avses ett färre antal studieobjekt att undersökas med ett större antal 
variabler. Informationen betraktas som djupgående och rör exempelvis särskilda fenomen 
eller miljöer (Olsson & Sörensen 2007). Urvalet till denna studie gjordes strategiskt och 
valdes att bestå av fem personer, tre män och två kvinnor. 
 
4.3 Planering och genomförande av intervjuer 
 
4.3.1 Intervjuer som datainsamlingsmetod 
 
Verkligheten tolkas på olika sätt och en kvalitativ studies syfte är att förstå ämnet från 
intervjupersonernas subjektiva perspektiv (Graneheim & Lundman 2003). 
Forskningsintervjun skiljer sig från ett vardagligt samtal då intervjun till skillnad från samtalet 
har ett tydligare syfte och även större fokus på dess struktur. Intervjusamtalet bygger på en 
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dialog mellan två parter som diskuterar en gemensam fråga och där strukturen varken följer 
ett öppet samtal men inte heller är uppbyggd kring strikta ramar angående dess innehåll. Den 
kvalitativa forskningsintervjun kan således sägas vara halvstrukturerad, där samtalet har ett 
syfte men innehållet mer är lämnat åt situationen och intervjupersonen (Kvale 1997). 
Kvalitativa forskningsintervjuer har använts vid denna datainsamling för att på så sätt erhålla 
intervjupersonernas egna utsagor om hur e-posthanteringen upplevs och fungerar på 
arbetsplatsen.  
 
4.3.2 Intervjuguide 
 
En intervjuguide skapades inför intervjutillfällena för att ge intervjuaren en överblick över 
intervjusamtalets tänkta ämnesinnehåll. I intervjuguiden anges övergripande de ämnen som 
studien avser att undersöka (Kvale 1997). Intervjuguiden för denna studie var 
halvstrukturerad vilket gav utrymme för den dynamik som inträffade vid intervjutillfället med 
dess frihet till val av innehåll av intervjupersonen. Intervjuguiden innehöll dock vissa ramar 
för samtalet för att underlätta intervjuförloppet och uppfylla studiens syfte. Standardiseringen 
av frågor bedömdes som låg och gav på så sätt större utrymme för individens fria berättande 
av upplevelser. Intervjuguidens upplägg innehöll huvudfrågor vars frihetsgrad av utsagor till 
viss del var begränsad. Dock var dess uppföljningsfrågor av mer tillåtande karaktär, så till 
vida att de gav intervjupersonerna större utrymme i sina berättelser. Intervjuguiden bestod av 
tolv huvudfrågor täckande studiens frågeställningar. Flera huvudfrågor hade dessutom en till 
tre underfrågor beroende på intervjupersonens berättelser. 
 
4.3.3 Tematisering 
 
En tematisering av innehållet gjordes i förhållande till de frågeställningar som ämnades 
undersökas för att uppfylla studiens syfte (Kvale 1997). Under de olika teman som skapades 
utformades även följdfrågor för att ytterligare bidra till att uppnå studiens syfte. Frågorna 
fungerade även som stöd om intervjupersonen besvarade något ämnesområde kort och 
intervjuaren önskade denne ge ett utförligare och mer detaljerat svar. 
 
4.3.4 Studiens genomförande 
 
Intervjupersonerna kontaktades via ett e-postutskick där studiens syfte och ämnesområde 
presenterades. I samma e-postutskick ingick ett missivbrev (se bilaga 2) där studiens etiska 
aspekter diskuterades samt tillvägagångssättet vid intervjutillfällena i form av 
datainsamlingsmetod, kontaktuppgifter till författaren samt förslag på passande 
intervjutillfällen. Likaså angavs uppskattad tidsåtgång för att underlätta planeringen för 
intervjupersonerna. Alla intervjuer genomfördes sedan på intervjupersonernas egen 
arbetsplats då det av författaren ansågs ge en miljö av igenkännande och trygghet.  
 
Intervjuernas längd varierade från 23 till 37 minuter. Under samtliga intervjuer användes en 
intervjuguide (se bilaga 3) som under tidens gång genomgick små förändringar i form av 
kompletteringar med relevanta uppföljningsfrågor eller områden av författaren ansedda som 
intressanta för slutresultatet. Intervjuguidens grundstruktur behöll sitt utseende genom hela 
intervjuprocessen. 
 
För att i efterhand möjliggöra transkribering och analys spelades intervjuerna in på en digital 
mediaspelare. Inspelningen av intervjuerna gav också en dynamik till intervjusamtalen med 
möjligheten att fånga upp pauseringar och tonlägen. 
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4.4 Databearbetning 
 
4.4.1 Transkribering 
 
Insamlad data i form av inspelade intervjuer transkriberades, det vill säga skrevs ner i 
textform ordagrant, efter varje intervjutillfälle (Olsson & Sörensen 2007). Det totala antalet 
sidor transkriberat material uppgick till sammanlagt 43 sidor text med ett snitt på cirka 8 sidor 
per intervju. Transkribering skedde i anslutning till de genomförda intervjuerna och gjordes 
under samma dag som intervjutillfällena. 
 
4.4.2 Innehållsanalys 
 
Som analysmetod för det transkriberade materialet har en kvalitativ innehållsanalys 
genomförts. Metoden används för behandling av stora mängder data och fokuserar på 
granskning och tolkning av texter. Den kvalitativa innehållsanalysens huvudfokus är att 
skildra skillnader och likheter i det insamlade materialets innehåll. Dessa sorteras sedan och 
kategoriseras i olika teman på olika nivåer (Lundman & Hällgren-Graneheim 2008). 
Intervjupersonerna i studien har avidentifierats genom tilldelandet av en kod vid 
analyseringen.  
 
Innehållsanalysens olika delar och begrepp har tagits i beaktning av författaren och utgjort en 
grund för analysarbetet av den transkriberade texten. Det transkriberade intervjumaterialet 
lästes igenom flera gånger för att understryka utsagor som beskrev det studien eftersökte i och 
med dess frågeställningar. Meningar som ansågs uppfylla detta kategoriserades till olika 
domäner, vilket är de delar av texten som berör ett specifikt område (Lundman & Hällgren-
Graneheim 2008). Därefter sorterades domänernas innehåll in under olika kategorier utifrån 
studiens frågeställningar och frågeområden.  
 
Tabell 1. Domän och kategorier efter studiens frågeställningar.  

Domän och frågeställning        Kategori 

Hur används e-posten i det dagliga arbetet? • Tidsåtgång 
• E-postens funktion i arbetet 

Hur påverkas de anställda av användningen av 
e-posthantering i arbetet? 

• Snabbt kommunikationssätt 
• Bekvämlighet 

 • Stressande 
• Ersättande av det fysiska mötet 
• Fysiska besvär 

På vilka sätt påverkar arbetsplatsens 
användande av e-post de anställdas privatliv? 

• Möjlighet till jobb från andra 
geografiska platser 

• Vaksamhet över det egna beteendet 
• Göra skillnad på jobb och privatliv 
• Upplevd möjlighet att koppla bort 

arbetet på fritiden 
Hur kan e-posthanteringen utvecklas på 
arbetsplatsen? 

• Utökat användande av den 
elektroniska kalendern 

• Innehav av tillräckliga tekniska 
kunskaper 

• Tillfredsställande support i dagsläget 
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4.5 Etiska aspekter i forskningsprocessen 
 
I forskningsprocessen har det under studiens analyseringsarbete och framställande tagits 
hänsyn till de rådande forskningsetiska principer som gäller vid humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning. En av dessa principer är informationskravet, där 
intervjupersonerna ska erhålla all nödvändig information för att få förståelse för studiens 
bakgrund, syfte, mål och genomförande samt vem som är ansvarig. Likaså ska det framgå att 
det är frivilligt att delta och hur det framtida resultatet senare kommer att presenteras. 
Samtyckeskravet är en annan av dessa principer, vilken handlar om att intervjupersonerna ska 
ge sitt samtycke till deltagandet i studien antingen muntligt eller skriftligt. De deltagande ska 
också känna till att det är fullt möjligt att avbryta undersökningen när som helst om de skulle 
ändra uppfattning under tidens gång. Den tredje av principerna är konfidentialitetskravet. Den 
innebär att uppgifter som framkommer ska hemlighållas för obehöriga och behandlas 
konfidentiellt av forskaren. Slutligen finns nyttjandekravet, där insamlade uppgifter ska 
endast användas för det tänkta forskningsändamålet. Uppgifterna ska heller inte användas mot 
de intervjuades vilja (Vetenskapsrådet 2002).  
 
Samtliga principer har i studien beaktats för att öka dess trovärdighet och vetenskapliga 
status. De utvalda intervjupersonerna erhöll ett informationsutskick där bakgrund, syfte och 
mål presenterades tillsammans med studiens tillvägagångssätt. Det frivilliga deltagandet 
betonades tillsammans med studiens framtida återförande och att de kontaktade personerna 
gav sitt samtycke till deltagande genom att aktivt svara jakande på detta utskick. 
Tillvägagångssättet av den insamlade datans hemlighållande förklarades både i 
informationsutskicket till intervjupersonerna samt vid samtliga intervjuers inledningsfas, 
tillsammans med en förfrågan huruvida intervjupersonen samtyckte till att spela in intervjun. 
 
5 RESULTAT 
 
Studiens resultat redovisas utifrån dess frågeställningar som utformats för att besvara studiens 
syfte. Intervjupersonernas utsagor sorterades in under olika domäner i innehållsanalysen för 
att senare kategoriseras med liknande struktur som respektive frågeställningars huvudfrågor 
för att underlätta framställandet av resultatet. Intervjupersoners pauseringar vid 
intervjutillfället återgivs i resultatet med efter varandra följande punkter. 
 
5.1 Datorns roll i det dagliga arbetet 
 
Under genomförda intervjuer framfördes en gemensam mening i att datorns roll i det dagliga 
arbetet var både omfattande och högst central. De tillfrågade angav att de under en arbetsdag 
spenderade cirka halva eller mer än halva arbetsdagen framför datorn.  
 

Det är ju väldigt centralt. Det är det första man gör när man kommer till jobbet, 
det är att slå igång datorn… (IP 3). 

 
Datorn används i arbetet främst till att kommunicera med medarbetare och kunder, skriva och 
läsa in material och till att föra en elektronisk kalender. 
 

Ibland känns det som att man mest sitter i arbetsmöten, men jag skulle nog tippa 
att om jag slår ut det så sitter jag nog lika mycket vid datorn som jag sitter i 
möten med människor i olika format. Det är jag helt övertygad om (IP 4). 
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5.2 E-postfunktionens användning i arbetet 
 
Användandet av e-post i arbetet gäller i första hand kommunikation med externa kontakter 
positionerade på andra geografiska platser än avsändaren. Likaså används e-posten ofta som 
kommunikationskanal till medarbetare. 
 
Åsikter som framkom under studiens gång var att användandet av e-post som 
kommunikationsmedel var positivt om det användes på rätt sätt. Vikten av att använda rätt 
hjälpmedel eller verktyg vid lämpligt tillfälle betonades, oavsett om det gällde telefon, e-post 
eller fysiskt möte. 
 

Jag tycker det är viktigt att inte fastna i e-posten. Att man använder alla 
hjälpmedel på rätt sätt. Ibland är telefonen bättre och ibland är intranätet 
bättre… se varje verktyg utifrån när det är optimalt på något vis (IP 1). 
 

Det angavs även synpunkter där intervjupersoner uppgav att e-posten på senare år fått en allt 
större roll i arbetet och att den ibland till och med tenderades till att överanvändas. 

 
Det har fått en viktigare roll. Systemet som sådant har fått en annan status än det 
hade förut i det dagliga arbetet. Från att ha varit något väldigt i periferin… så 
lägger man ju oerhört mycket tid på e-posten, så är det ju (IP 3).  

 
5.3 Upplevelser av e-posthantering 
 
5.3.1 Positiva upplevelser av e-postanvändning i arbetet 
 
Den största fördel som upplevdes med e-posthantering i arbetet var den tidsbesparing det ger 
att snabbt och enkelt kunna skicka e-post för att sedan invänta ett svar. Fördelen gällde i första 
hand att avsändaren kommer ifrån det uppsökande momentet med att exempelvis försöka nå 
den berörde personen på exempelvis telefon eller ansträngningen och tiden det tar att boka ett 
fysiskt möte.  
 

Istället för att jaga någon, så kan jag ställa frågan och tala om att det räcker om 
du svarar inom en vecka… och så kan den personen välja när utrymmet finns  
(IP 4). 

 
Flera av intervjupersonerna betonade även möjligheten att effektivt och strukturerat kunna 
spara e-post och på så sätt ha tillgång till samma material på ett smidigt vid ett senare tillfälle. 
En annan åsikt som nämndes vara positiv med e-postanvändningen var att den vid vissa 
tillfällen underlättade jobbsituationen genom att den möjliggjorde arbete utan att vara fysiskt 
närvarande.  
 

Ibland kan man ju bara bli trött på folk, så är det ju. Har du extremt mycket så 
känner du att du aldrig kommer undan… då kan det vara väldigt skönt att stänga 
dörren och ändå kunna kommunicera (IP 3). 
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5.3.2 Negativa upplevelser av e-postanvändning i arbetet 
 
E-postens fördelar upplevdes av några intervjupersoner också som dess nackdelar. Lagringen 
av stora mängder e-post uppgavs ibland ha en tendens att bli ett arkiv där onödig e-post 
förvarades utan att egentligen ha ett syfte eller ej längre fylla någon funktion. Några av 
intervjupersonerna upplevde att deras inkorg snabbt blev fylld med e-post vars innehåll inte 
var av något intresse. Därigenom ansågs värdefull tid gå åt till att sortera och rensa i inkorgen 
bland e-post utan någon egentlig funktion. 
 

Jag får ju enormt mycket. 50 procent av mina mail, och det är väl egentligen det 
jag tycker är otyget med e-posten, det är att man får så himla mycket 
inbjudningar, reklam, hela det där köret… säg att utav de här 200 mailen så är 
det säkert 100 sådana mail (IP 1). 

 
Möjligheten att kunna skicka ett snabbt meddelande elektroniskt ansåg vissa även ibland 
bidrog till att det fysiska mötet, tillika telefonsamtal emellanåt riskerade att få stå tillbaka. 
 

Det fysiska mötet kan ju aldrig ersättas. Och då tänker jag dels det här att kunna 
möta personen, se ansiktsuttryck och hur man pratar och får fram budskapet. Det 
kan ju tänkas bli missuppfattningar när man skriver (IP 2). 

 
5.4 E-postens påverkan på privatlivet 
 
Förhållningssättet att använda arbetets e-postfunktion på fritiden ansågs innebära en möjlighet 
i arbetet snarare än en belastning. Inloggning till arbetets e-post utanför arbetstid kunde 
exempelvis ske om vederbörande varit bortrest på utbildning eller kortare ledighet. På så sätt 
upplevdes att det vanliga arbetet underlättades tack vare möjligheten att hålla sig uppdaterad. 
Likaså var inloggning hemifrån eller från annan geografisk plats något som flera 
intervjupersoner upplevde bidrog till att det var lättare att hålla undan i inkorgen så att det där 
inte låg för mycket oläst eller obearbetad e-post.  
 

Jag ser det mer som en möjlighet, inte en belastning… särskilt om man ska åka 
iväg någonstans eller har varit borta så kan det vara jättebra att kunna kolla 
mailen hemifrån (IP 5). 

 
Däremot ansåg flera av intervjupersonerna att de försökte undvika att svara på e-post under 
längre sammanhängande ledigheter. Några av intervjupersonerna uppgav ändå att det ibland 
var svårt att helt låta bli arbetets e-post när dem inte befann sig på jobbet. Orsaker som angavs 
var nyfikenhet och viljan att hålla sig uppdaterad på vad som händer på arbetet. 
 

För det är ju den här upplevda mailstressen som trots allt finns… för det gör den. 
Har jag varit borta över säg tre-fyra dagar på semester så har jag numera lärt 
mig att gå in på semestern också för att inte ha flera hundra mail som jag ska 
hantera när jag kommer tillbaks… (IP 1). 
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5.5 Stöd och support i problemsituationer 
 
Det stöd och den support som finns befintligt i dagsläget upplevdes också vara tillräckligt. 
Omstruktureringar hade gjort att den tidigare tillgången till en fysisk person vid 
hjälpsituationer numera var ändrad till ett telefonnummer som rings vid supporttillfällen. 
Flera av intervjupersonerna uppgav även att de endast använt sig av denna funktion vid ett 
fåtal tillfällen men att det vid dessa tillfällen fungerat tillfredsställande. 
 

Ja, det är ju väldigt tydligt. Det är ett telefonnummer som man ringer till 
Helpdesk. Det har funkat bra, så det är väldigt tydligt (IP 5). 

 
Vart intervjupersonerna vände sig i stöd- och hjälpsituationer var dock inte odelat till det 
hänvisade hjälpnumret. Vid vissa tekniska frågor tog intervjupersonerna hjälp av varandra. 
”Jag har väl sprungit till någon rumskamrat som visat… för ibland är det ju… man snappar 
upp saker olika fort och så där” (IP 2). 
 
5.6 Användarnas tekniska kunskaper 
 
Upplevelsen av den egna kunskapen gällande e-posthantering ansåg intervjupersonerna vara 
tillräcklig. Ett nyligen genomfört byte av e-postsystemet på arbetsplatsen gjorde att flera 
åsikter kom fram gällande förändringar som varit både positiva och negativa för 
arbetssituationen och som på så sätt bidragit till ett i viss mån förändrat krav på kunskap och 
färdigheter.  
 

Jag är inte riktigt nöjd än… så det lär nog ta ett tag /…/ Det är väl mera att 
kunna detaljerna och gå igenom allting lite mer systematiskt. Ungefär som att ha 
den där bilen och så upptäcker man efter ett halvår att nämen här är en knapp, 
undra vad den är till för? Oj, man kunde öppna den där luckan automatiskt. Visst, 
du kan sätta dig i bilen och köra… men använder du den på bästa sätt? (IP 4). 

 
Det framkom även synpunkter på hur informationen inför systembytet sett ut och vad den 
innehållit. 
 

Det jag kan tycka när vi bytte system var att IT-partner skulle ha gått ut och 
informerat, för det var saker som inte fungerade som det stod att de skulle fungera 
och då är det viktigt att få ut information, tycker jag. Och det hade man kanske 
kunnat göra lite bättre (IP 2). 

  
5.7 E-postsystemets utveckling på arbetsplatsen i framtiden 
 
Intervjupersonerna var överlag nöjda med e-postfunktionen som arbetsplatshjälpmedel och 
ansåg att det fyller en underlättande och viktig del i det dagliga arbetet. Det framkom dock 
vissa önskemål för att i framtiden få systemet att fungera på ett ännu bättre sätt. Ett större 
användande av den elektroniska kalendern ansåg flera av de intervjuade skulle minska e-
posttrafiken och därigenom även tona ner den upplevda stressen av e-posthanteringen. Mindre 
tid spenderandes att bolla olika tider för möten var en återkommande åsikt rörande 
förbättringsområden. Ett annat område för möjlig förbättring var att själv kunna påverka 
vilken typ av inkomna e-brev som mottas, att få sätta sitt eget filter och på så sätt minska 
oönskade e-postutskick. 
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Jag får alldeles för mycket skit, tycker jag. Eller skit, det är alltså sånt som jag 
egentligen inte vill ha… Det finns ju ändå ett filter så mycket försvinner men det 
är väldigt mycket kursinbjudningar, seminarier… sådana saker. Mycket är ju 
sådant som inte berör, men mycket är också sådant som skulle kunna beröra men 
som jag väljer bort /…/ Men jag tycker jag får alldeles för mycket mail faktiskt… 
det är bara en känsla (IP 3). 

 
Trots kritiken mot mottagandet av alltför mycket oväsentlig e-post fanns hos flera av 
intervjupersonerna ändå en förståelse för att det blev på det sättet. ”Det är ju ingen som kan 
avgöra vad som är intressant för mig utan det får jag ju göra själv… så det blir ju ett 
nödvändigt ont…” (IP 5). 
 
6 DISKUSSION 
 
Diskussionsavsnittet berör studiens metod, resultat och etiska ställningstaganden och 
motiverar vilka beslut i forskningsprocessen författaren valt att göra. 
  
6.1 Metoddiskussion 
 
En kvalitativ ansats har använts i undersökningen då det ansågs lämpligt i och med dess fokus 
på människors egna upplevelser och erfarenheter. Under forskningsprocessen har 
fältanteckningar förts som ökat förståelsen för det studerade ämnet och som har bidragit till 
att frågeställningar och frågor efter hand utvecklats och förfinats. 
 
6.1.1 Avgränsningar, urval och intervjupersoner 
 
Avgränsningarna urvalsmässigt i denna undersökning har varit avdelningschefer på 
kommunstyrelseförvaltningen i Eskilstuna kommun. Anledningar till detta har varit att 
författarens intresse för ämnet väcktes just på den aktuella arbetsplatsen samt att chefer i 
bakgrundsbeskrivningen i högre utsträckning visat sig uppleva e-posthantering som ett 
arbetsmiljöproblem (Mano & Mesch 2009). Kontakt togs från början med sju 
avdelningschefer varav fem i det närmaste omgående svarade att de ville ställa upp i studien. 
En person besvarade inte förfrågningen om deltagande varken vid första 
informationsutskicket eller efter påminnelsen. Dennes medverkan ansågs dock inte vara 
nödvändig för att få ett tillfredsställande antal intervjupersoner då flera redan tackat ja till 
deltagande. En person hörde av sig telefonledes för att meddela att denne inte trodde sin 
arbetssituation var av sådan art att dennes medverkan skulle bidra till studiens utvecklande. I 
samspråk mellan personen och författaren beslöts att personen skulle exkluderas från studien 
utan att värdefull information skulle gå förlorad. 
 
6.1.2 Datainsamling och studiens genomförande 
 
Då studien avsåg att behandla människors egna upplevelser och erfarenheter valdes intervjuer 
som datainsamlingsmetod. Detta har även inneburit en ökad förståelse för ämnesområdet och 
en möjlighet att återge intervjupersonernas svar ordagrant med hjälp av röstinspelning vid 
samtliga intervjutillfällen. Eftersom intervjuarens roll vid genomförandet av intervjuer är 
betydelsefull för dynamiken i intervjun (Kvale 1997) är det möjligt att studiens tidiga 
intervjuers kvalitet skiljer sig från de som genomfördes i slutet. Detta på grund av att 
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författaren efter varje intervju erhållit större säkerhet i sin roll samt en större förståelse för 
vilka uppföljningsfrågor som lämpar sig vid olika svarssituationer.  
 
Efter transkribering och framställande av genomförda intervjuer till skrivet format uppstod 
hos författaren en insikt i att det uppstått vissa svårigheter i det objektiva förhållningssättet 
under de olika intervjutillfällena. Vid en del situationer har ledande frågor ställts och detta kan 
i någon mån ha påverkat intervjupersonernas utsagor (Kvale 1997). Författaren är dock 
medveten om dessa situationer och att det i viss mån kan ge en svaghet till studien. 
 
Författarens hjälpmedel i form av den framtagna intervjuguiden behöll genom studiens 
samtliga intervjuer grunden i sin ursprungliga karaktär om än med viss modifikation på olika 
frågeformuleringar samt med några få tillägg på somliga frågeområden.  
 
Intervjuguidens huvudfrågor var till dess utformning av mer strukturerad grad medan de 
uppföljningsfrågor som ställdes till större delen var av öppen karaktär. Intervjuguidens 
struktur ledde till att intervjusamtalet var öppet och att dess inriktning till stor del grundades i 
vilka upplevelser intervjupersonen valde att berätta om. 
 
Under intervjuernas slutdel tillfrågades intervjupersonen om det fanns ämnen som inte berörts 
tillräckligt eller om vederbörande hade något att tillägga som framkommit under intervjuns 
gång och några kompletterade då sina tidigare utsagor med ytterligare upplevelser. Vid 
somliga tillfällen då intervjupersonen inte hade något att tillägga det som tidigare uttalats 
valde författaren att själv ta upp ämnen som denne tyckte vara av relevans för studiens syfte. 
 
6.1.3 Databearbetning 
 
Vid analyseringen av det transkriberade materialet eftersträvades objektivitet i form av att 
samtliga intervjupersoners utsagor skulle behandlas likvärdigt och utan att påverkas av 
författarens förförståelse för ämnet. Framtagandet av de mest väsentliga dragen, det vill säga 
abstraktionen av materialet, sorterades in under olika kategorier för att därefter 
underkategoriseras i olika teman (Graneheim & Lundman 2003). Detta för att efterlikna den 
struktur studiens frågeställningar tillsammans med underfrågor innehöll. Intervjupersonernas 
utsagor var vid flera tillfällen liknande varandra. Dock har upplevelsemässiga skillnader 
eftersträvats att skildras av författaren för att på ett tillförlitligt sätt skildra det studien avsett. 
 
6.1.4 Studiens trovärdighet, giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet 
 
Begreppet trovärdighet menar på hur väl studien uppfyller det den är ämnad att undersöka 
och behandlar studiens fokus, val av deltagare och tillvägagångssätt vid datainsamling. Ett 
urval av intervjupersoner med skilda erfarenheter, bakgrund, kön och ålder anses ge studien 
större möjligheter att synliggöra flera olika synsätt för studiens område (Graneheim & 
Lundman 2003). Undersökningens urval av intervjupersoner berörde individer med 
chefsposition och avsåg att föra fram deras subjektiva upplevelser av e-posthantering i arbetet. 
Studien har därför avsiktligt valt intervjupersoner efter vissa kriterier och kan således ge 
läsaren en egen möjlighet att bedöma huruvida resultatet kan sägas beskriva den rådande 
situationen på den undersökta arbetsplatsen.  
 
Giltighet handlar om hur resultatet lyfter fram representativa drag för det som var avsett att 
beskrivas (Lundman & Hällgren-Graneheim 2008). Författaren har i analysarbetet eftersträvat 
objektivitet och ämnat återge de rådande upplevelser som finns angående e-posthantering i 
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arbetet. Intervjupersoners utsagor som ej överensstämt med den egna förförståelsen har inte 
exkluderats utan presenteras för läsaren i tolkande text och citat på ett sätt så att denna själv 
ska kunna göra en egen bedömning av resultatets giltighet. 
 
Tillförlitlighet uppnås genom att författaren styrker och kontrollerar sina ställningstaganden 
genom forskningsprocessen (Lundman & Hällgren-Graneheim 2008). Transkribering av 
insamlat material gjordes samma dag som intervjutillfället för att på bästa sätt återge 
intervjusituationen och förståelsen för det mellanmänskliga samspel som uppstått mellan 
intervjuare och intervjuperson. Samtligt transkriberat material lästes igenom ett flertal gånger 
vid analysarbetet och avsåg att spegla samtliga intervjuades upplevelser av e-posthanteringen 
i arbetet. Detta anses av författaren stärka studiens tillförlitlighet.  
 
Överförbarhet innebär i vilken grad studiens resultat kan överföras till andra grupper eller 
situationer (Lundman & Hällgren-Graneheim 2008). Studiens urval av avdelningschefer 
möjliggör en tolkning av resultatet som representativt för denna grupp just på den studerade 
arbetsplatsen. Författaren reserverar sig dock för denna typ av tolkningar då samtliga 
avdelningschefer ej ingått i studien och därmed inte heller kunnat delge sina upplevelser. 
Varje arbetsplats unika förutsättningar och sammansättning av personal bör tas i beaktning 
när läsaren bedömer studiens överförbarhet.  
 
6.2 Resultatdiskussion 
 
Studiens intervjupersoner har angett sina egna subjektiva upplevelser av e-posthanteringen i 
arbetet. En kvalitativ studie bygger på individers personliga upplevelser och det är även dessa 
som har återspeglats i studien. 
 
6.2.1 Upplevelser av e-postens hälsopåverkan  
 
Huruvida ett arbete upplevs som stressande har att göra med de ställda kraven i förhållande 
till möjlighet av kontroll och tillgång till stöd (Karasek & Theorell 1990). Flera av de 
intervjuade intervjupersonerna upplevde e-posthanteringen i arbetet emellanåt som ett 
stressmoment men sade sig samtidigt ha god kontroll över sin arbetssituation. 
Intervjupersonerna uppgav även att tillgången till stöd och support i problemsituationer var 
tillfredsställande. 
 
Användandet av ansiktsuttryckens olika speglande av känslolägen beskriver Taylor, Fieldman 
och Altman (2008) vara av stor betydelse för hur ett budskap upplevs av mottagaren. En 
arbetsplats där e-post utgör en betydande del i kommunikationen riskerar att skapa osäkerhet 
och negativa känslor i avsaknaden av känslomässiga inslag.  
 
Somliga intervjupersoner uppgav att de kände att det fysiska mötet aldrig kunde ersättas och 
att det med e-postkommunikation tillika annat tillvägagångssätt kunde föranleda missförstånd 
på grund av avsaknaden av exempelvis ansiktsuttryck och tonläge. Några av 
intervjupersonerna upplevde också att de i viss mån alltför hög grad använde e-postsystemets 
fördelar kommunikationsmässigt gentemot att genomföra ett fysiskt besök i form av ett möte 
eller sammanstrålande. Å andra sidan föreföll det vid vissa sammanhang vara en fördel att 
inte behöva besöka personen fysiskt utan emellanåt kunna sköta arbetsrelaterade ärenden utan 
att möta den berörda personen i fråga. 
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Flera av e-postens fördelar riskerar att även bli dess största nackdelar. Romm och Pliskin 
(1999) nämner i listan för olika egenskaper för e-post som ett stressande moment på 
arbetsplatsen bland annat snabbhet, fleradressering och lagring. Flera av intervjupersonerna i 
studien uppgav att e-postens snabb- och enkelhet var de största fördelarna med det som 
kommunikationsmedel. Skickandet av e-post till flera adressater samtidigt nämnde några som 
ett irritationsmoment då de ibland mottog e-post som de ansåg inte berörde dem. 
Möjligheterna till lagring hade i och med ett e-postsystembyte på arbetsplatsen sen några 
månader tillbaka förändrats. Det nya systemets minskade lagringskapacitet upplevdes av 
några av intervjupersonerna som positivt då det mer eller mindre framtvingade ett 
ställningstagande till inkommande e-post och om det innehöll information värd att spara eller 
om det kunde raderas. 
 
6.2.2 Avdelningschefernas användarhantering 
 
Mano och Mesch (2009) menar att förhållningssättet till hur bra en individ klarar av att 
hantera ett visst informationsflöde också beror på faktorer som ålder och familjeansvar. 
Likaså beskrivs åskådningssättet att se e-post som något nödvändigt eller enbart som en 
belastning höra ihop med den individuella skickligheten och personens position inom 
organisationen.  
 
Samtliga intervjupersoner i undersökningen var av chefsbefattning. I studien har ingen hänsyn 
tagits till ålder eller privat familjesituation med anledning av dess ringa omfattning tillika 
bevarande av intervjupersonernas skyddade identitet. De intervjuade avdelningscheferna sade 
sig uppleva fördelar med användandet av e-posthantering i arbetet men angav också i olika 
utsträckning att de känt av dess negativa sidor. Inställningen till e-posthanteringen som 
arbetssätt kan således fortsatt beskrivas som ytterst subjektiv i kombination med den, för 
avdelningschefen, rådande arbetssituationen.  
 
6.2.3 Studiens teoribakgrund: Krav-kontroll-stöd-modellen 
 
Krav-kontroll-stöd-modellen, som beskriver olika individers möjlighet att klara av de krav 
som ställs i arbetslivet, består av tre olika delar i vilka krav som ställs på individen, vilken 
grad av påverkansmöjlighet denna individ har på kraven som ställs och slutligen också det 
sociala stöd som individen får ifrån sin omgivning (Karasek & Theorell 1990). 
Det stöd som intervjupersonerna upplevde gällande e-posthanteringen var i dagsläget 
tillfredsställande. Den hjälp som tidigare funnits att tillgå i form av en person som var fysiskt 
närvarande på arbetsplatsen hade nu övergått till ett hjälpnummer per telefon men situationen 
upplevdes av de anställda ändå vara tillräckligt bra för att få det stöd som de efterfrågar. 
Därigenom kan det beskrivas att när kraven översteg individens kapacitet fanns fullgod hjälp 
att tillgå, vilket kan bidra till en fortsatt hälsosam nivå av arbetsbelastning. 
 
6.2.4 E-postens påverkan på privatlivet  
 
Förväntningar på att individen själv ska bestämma och planera förhållandet mellan fritid och 
arbete (Socialstyrelsen 2009) upplevdes av intervjupersonerna i studien inte som något 
problem. Somliga tillkännagav att det ibland krävdes en medveten strategi och 
förhållningssätt tillsammans med en viss uppmärksamhet på sitt eget beteende för att kunna 
separera jobb och övrig tid. Överlag ansåg intervjupersonerna att e-postens tillgänglighet 
utanför jobbet var en fördel snarare än nackdel och underlättade arbetet i viss utsträckning. 
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6.2.5 E-postens framtida utveckling på arbetsplatsen 
 
De förslag till framtida utveckling på arbetsplatsen i form av mer användarvänligt gränssnitt 
och klassificeringssystem av inkommande e-post (Schuff med flera 2007) tangerades till viss 
del av somliga intervjupersoner. En del intervjupersoner ansåg det vara eftersträvansvärt med 
utökade möjligheter att till större del kunna undslippa oväsentlig information med hjälp av 
egna filterinställningar. Som främsta önskemål angav flera av avdelningscheferna ett ökat 
användande av den elektroniska kalendern för att därigenom frigöra tid från e-posthanterande 
genom ett mer effektivt arbetssätt.  
 
6.2.6 Tillämpning av studien och fortsatt forskningsarbete 
 
Studiens resultat kan fungera som en indikation på vad som i dagsläget fungerar 
tillfredsställande med e-posthanteringen på arbetsplatsen tillika vad som i framtiden kan 
tänkas utgöra skäl för förändring. Huruvida e-posten upplevs som ett positivt inslag i arbetet 
eller utgör en faktor för stress och sjukdom är ytterst individuellt och kan skilja mellan 
personer trots snarlika arbetssituationer. Studien kan ändå ge en bild av hur avdelningschefer 
på kommunstyrelseförvaltningen på Eskilstuna kommun upplever sin arbetssituation med e-
post. Framtida studier bör innefatta ett större antal individer för att kunna ge en mer generell 
bild av e-postsituationen på arbetsplatsen som helhet. Eventuellt med hjälp av data som låter 
sig kvantifieras och samtidigt lämnar utrymme för individuella upplevelser och tolkningar. 
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6.3 Etikdiskussion 
 
Studiens urval av avdelningschefer på kommunstyrelseförvaltningen på Eskilstuna kommun 
som intervjupersoner har försvårat bevarandet av konfidentialiteten då dessa chefer var 
begränsat till antalet. För att minska intervjupersonernas spårbarhet har återgivna citat i 
studien försetts med en kod. Vid utskickandet av missivbrev adresserades flera personer 
samtidigt vilket har lett till att berörda avdelningschefer också kunnat känna till övriga chefers 
deltagande. Detta upplevs av författaren inte som något negativt då de berörda 
intervjupersonerna även angetts i undersökningen och att tidsbokning för intervju till skillnad 
enbart skötts mellan författaren och intervjupersonen. Innan varje intervjutillfälle upprepades 
information om studiens frivillighet, konfidentialitet och hanterande av insamlat material 
(Vetenskapsrådet 2002). Detta anses av författaren stärka studiens kvalitet och trovärdighet. 
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7 SLUTSATSER 
 
I studiens slutsatser presenteras intervjupersonernas huvudsakliga upplevelser angående e-
posthantering i arbetet utifrån undersökningens frågeställningar. Slutsatserna redovisas i 
punktform, dock utan inbördes ordning. 
 

• E-postfunktionen används i första hand till att kommunicera med externa aktörer på 
annan geografisk plats men också till informationsutbyte medarbetare emellan. 

 
• Några av intervjupersonerna upplevde att det fysiska mötet ibland blir lidande till 

förmån för användandet av e-post. Anledningen till detta uppgavs vara bekvämlighet i 
kombination med e-postens fördelar i form av snabb- och enkelhet. Mängden 
inkommande e-post med oväsentligt innehåll för mottagaren upplevdes av flera 
avdelningschefer som en stressfaktor i e-posthanteringen på arbetet. 

 
• Avdelningscheferna upplevde att möjligheten att kunna logga in på arbetets e-post 

hemifrån eller på annan geografisk plats var en fördel. Intervjupersonerna uppgav att 
dem i någon mån tar med sig arbete utanför själva arbetsplatsen i form av 
arbetsrelaterad e-posthantering. Vid längre perioder av sammanhängande ledighet 
angav däremot flera att de kopplade bort eller till större delen försökte koppla bort 
arbetets e-posthantering. 

 
• Ett återkommande önskemål om e-postens utveckling var att medarbetare i större 

utsträckning skulle använda sin elektroniska kalender för att på så sätt avlasta och 
minska e-posthanteringen gällande förfrågningar angående tidsbokning. 
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BILAGA 1: Krav-kontroll-stöd-modellen 
 

 
Källa: Karasek och Theorell (1990). Egen bearbetning. 
 



 
 

BILAGA 2: Missivbrev     2010-04-15 
 
Hej! 
Mitt namn är Anton Olofsson och jag studerar tredje året på folkhälsovetenskapliga 
programmet på Mälardalens Högskola i Västerås. Hösten 2009 var jag praktikant på enheten 
Specialist och Uppdrag på kommunstyrelseförvaltningen i Eskilstuna där Anneli Johansson 
var min handledare under fem veckor. Under min tid som praktikant noterade jag att en stor 
del av arbetet genomfördes med hjälp av skickande och mottagande av e-post, vilket nu 
intresserar mig att i min kandidatuppsats undersöka hur en sådan arbetsmiljö kan påverka 
hälsan.  
 
Det alltmer utbredda användandet av e-post som kommunikationsmedel på arbetsplatsen kan 
förväntas medföra en rad förändringar av arbetssituationen som i sin tur kan ha en inverkan på 
hälsotillståndet på olika sätt. Mitt mål att undersöka hur anställda på en arbetsplats, där 
e-post dagligen används i verksamheten, upplever att e-posthanteringen påverkar deras 
hälsa. Anneli Johansson har hjälpt mig med urvalet av intervjupersoner och valet av dessa är 
avdelningschefer på kommunstyrelseförvaltningen. Ditt deltagande är av stor betydelse för 
studien då det hjälper mig få den inblick av e-posthanteringen som jag önskar studera. 
 
Informationsinsamlingen kommer att ske med hjälp av intervjuer. Deltagandet i studien är 
frivilligt och det är fullt möjligt att när som helst under studiens gång avbryta om så önskas. 
Personuppgiftslagen kommer att beaktas under hela forskningsprocessen för att inte kränka 
någons identitet och intervjupersonernas svar kommer att behandlas konfidentiellt i skrivandet 
av kandidatuppsatsen. Inga svar kommer alltså att gå att härleda till någon av de berörda 
intervjupersonerna i uppsatsens slutgiltiga utförande. 
 
Intervjuerna beräknas ta mellan 20-30 minuter och kommer att spelas in på en mediaspelare 
för att sedan transkriberas (skrivas ner ordagrant) och därefter innehållsanalyseras. Från 
intervjutillfället och fram till att uppsatsen är färdigskriven och godkänd av Mälardalens 
högskola kommer endast jag att ha tillgång till det inspelade materialet. Efter uppsatsens 
godkännande kommer allt inspelat material att raderas.  
  
Uppsatsen beräknas vara färdig att presenteras vecka 22 och kommer efter komplettering och 
slutgiltigt godkännande att återföras till samtliga berörda deltagare och intressenter på 
kommunstyrelseförvaltningen på Eskilstuna kommun.  
 
Jag hoppas så många som möjligt vill hjälpa mig med min uppsats! 
  
Om du är intresserad, återkom gärna med ett datum som passar: 
Vecka 17: 27 – 30 april 
Vecka 18: 3 – 7 maj 
  
Intervjuerna sker på plats i Eskilstuna. 
 
Har du några frågor är du välkommen att kontakta mig via e-post eller telefon! 
 
Anton Olofsson   Handledare 
Student Mälardalens Högskola  Ingemar Åkerlind 
E-post: aon07008@student.mdh.se  Professor i folkhälsovetenskap 
Tel: 0730660451   Tel: 021-107347 



 
 

BILAGA 3: Intervjuguide  
 
Beskriv syfte, mål, 
 handla om egna upplevelser 
 inspelning, 
 konfidentialitet, 
 frivillighet, 
 frågor?  

 
Berätta om bakgrund till valt ämnesområde. 
 
Syftet med intervjun är att undersöka upplevda hälsoeffekter av användningen av 
intern e-posthantering på arbetsplatsen.  
Innehållet kommer således att i huvudsak fokusera på dina egna upplevelser kring ämnet.  
 
Din identitet kommer att skyddas och inte framgå i det slutgiltiga materialet.  
 
Likaså kommer du att få möjlighet att läsa igenom resultatet innan det publiceras så att 
tolkningar som gjorts stämmer överens med de svar som framkommit under intervjun.  
 
Intervjun kommer att spelas in för att på bästa sätt återge de svar som framkommer under 
intervjuns gång.  
Det inspelade materialet kommer efter uppsatsens godkännande sedan att förstöras.   
Är det okej att jag spelar in den här intervjun? 
 
Denna intervju frivillig och du kan när som helst välja att avbryta. 
 
Har jag ditt samtycke till intervjun eller har du några frågor? 
Bandspelare på. 
 
 
Inledande frågor. 
Hur skulle du beskriva datorns roll i ditt dagliga arbete? 
På vilka sätt använder du datorn i ditt arbete? 
Hur stor del av arbetsdagen spenderar du framför datorn? 
 
 
Tema 1: Hur används e-posten i det dagliga arbetet?  
Uppskattningsvis, hur stor del av den tiden på arbetet ägnar du åt att skriva och svara på e-
post? 
 
Hur skulle du vilja beskriva e-postens funktion i arbetet? 
Till vad använder du e-posten? 
Istället för telefon eller möte? 
När? 
Varför? 
 
 
Tema: 2 Vilka hälsoeffekter upplever de anställda i användningen av e-posthantering på 
arbetsplatsen? 
På vilka sätt har e-posthanteringen bidragit positivt/negativt på arbetsplatsen? 
 
Har du någon gång upplevt stress i arbetet som du kunnat koppla till e-posthanteringen? 



 
 

Vid vilka tillfällen inträffar det?  
Hur hanterar du det?  
Vad framkallar det för känslor hos dig? 
 
Har du någon gång upplevt fysiska besvär i samband med datoranvändningen i ditt arbete? 
På vilka sätt då? 
(Ängslan, frustration, trötthet, sömnsvårigheter?) 
Upplever du möjlighet till kontroll över situationen? 

 
 
Tema 3: På vilka sätt påverkar arbetsplatsens användande av e-post de anställdas 
privatliv? 
Händer det att du med hjälp av ditt arbetes e-postfunktion jobbar hemifrån? 
Hur upplever du möjligheten att ta med dig arbetet hem? Positiva/negativa aspekter. 
 
Hur ser din e-postanvändning ut om du exempelvis är sjukskriven och hemma från jobbet? 
Varför väljer du att göra så? 
 
Upplever du att e-posthanteringen i dagsläget ger dig möjlighet att koppla bort arbetet när du 
inte befinner dig på jobbet? 
Hur gör du då? 
Vilka känslor får du då? 
 
 
Tema 4: Hur kan e-posthanteringen som arbetsplatshjälpmedel utvecklas på 
arbetsplatsen? 
Vad skulle kunna göras annorlunda mot idag?  
Hur skulle du uppleva det? 
Vad skulle det få för konsekvenser för din och andras arbetssituation? 
 
Anser du dig ha tillräckliga kunskaper för att hantera e-postanvändningen på ett sätt som du 
själv är nöjd med? 
Hur hanterar du det? 
Vad kan förändras? 
 
Upplever du att du har tillgång till nödvändig support i e-postrelaterade frågor? 
På vilka sätt? 
Upplever du att arbetsplatsen tillhandahåller nödvändig kunskapsspridning gällande e-posthanteringen på 
arbetsplatsen? 
 
Är det något annat du vill tillägga? 
Tack för ditt deltagande! Bandspelare av. 


