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Förord

Att den här uppsatsen överhuvudtaget finns till har vi många att tacka för. Vi vill
därför passa på att tacka all förvaltningspersonal på HTU, Högskolan Trollhättan
Uddevalla, som varit vänliga och svarat på vår enkätundersökning. Utan deras svar
hade denna uppsats inte varit möjlig att genomföra.

Vi vill också ge ett mycket stort tack till Christian Ohlsson, lärare på HTU och vän,
för hans hjälp och stöd med vår webbenkät och databas, hans glada tillrop och
uppmuntran. De oväntade kaffe/chokladpauserna när vi minst anade det har varit ett
välkommet avbrott i vårt arbete.

Vi vill även tacka vår handledare Ulrika Lundh Snis för de tips och idéer hon delgett
oss.

Tack också till alla Er som står oss nära för att ni har orkat med oss under denna
krävande period i vårt liv.

Ett ord som vi lärt oss under vår utbildning och som vi tycker kan sammanfatta hela
vårt uppsatsarbete är iteration.

Trollhättan mars 2003

Suzana Ramadani Ann-Charlotte Bandgren



Sammanfattning
Kommunikationen mellan människor har förändrats i takt med teknologins framväxt
och tillväxt. Utvecklingen har gått ifrån en personlig kontakt där människor är fysiskt
närvarande till en kommunikation via tekniska hjälpmedel. Användningen av datorer
och ny teknik har konsekvenser. Individerna tycks ha förlorat kontrollen över själva
informationsflödet. Det började med telefonen, faxen och fortsatte med mobilen och
e-posten. Tillgängligheten till individen har ökat dramatiskt. Ett etablerat uttryck för
företeelsen är informationsstress, vilket kan bli konsekvensen av den snabba
utvecklingen och av den ojämna spridningen av IT-verktyg. Många av
undersökningarna inom CMC (Computer Mediated Communication) har utforskat
hur den begränsade sociala närvaron påverkar kommunikationen. Undersökningar har
visat att människor uppfattar ett e-post meddelande annorlunda jämfört med andra
typer av kommunikation som t ex telefon och annan skriven text. Synkron
kommunikation anses vara betydligt mer stressande än asynkron eftersom den
förutom att öka informationsmängden kräver att man avbryter det man håller på med
för att svara.

Målet för detta arbete var att undersöka om det finns informationsstress i samband
med användandet av e-post och om stress vid e-post är förknippad med den allmänna
stresskänslan. Med utgångspunkt från teori genomfördes en undersökning och
resultatet jämfördes med tidigare studier och undersökningar, som varnar för
informationsstress. I vår undersökning kan vi konstatera att det kritiska användandet
inte är nått då antalet e-post per person är relativt lågt. E-posten uppfattas inte skapa
stress i någon större omfattning. Generellt fanns ingen informationsstress som kunde
förknippas med e-post, men de personer som ansåg sig vara allmänt stressade
upplevde även en e-post relaterad stress. Ett förslag till fortsatta studier är att försöka
fånga upp de personer som återfinns i vår borfallsgrupp. Vi tror att denna grupp kan
innefatta fler personer som upplever informationsstress kopplat till e-post.



Abstract
Communications between people have changed concurrently with the development
and growth of technology. The progress has created a situation where a personal
contact has been replaced by communications via technical aids. The use of
computers and new technology has consequences. It seems that individuals have lost
control of the information flow. It all started with the fax machine and continued with
cell phones and e-mail. A person’s availability has increased dramatically. An
established expression to this phenomenon is information stress, which is the possible
consequence as a result of fast development and the uneven distribution of IT- tools.
Many of the surveys made in the area of CMC have done research to establish what
consequences the limited social presence has to communications. Research has shown
that people perceive e-mail differently than other means of communications, like
phone calls or other written text messages. Synchronic communications is considered
much more stressful than asynchronic communications since it does not only increase
the information flow but it also requires that you stop what you are doing to reply.

The purpose of this essay is to establish whether there is information stress linked to
the use of e-mail and if this stress can be linked to the general stress situation. We
have based this work on theoretical studies and made a survey, which has been
compared to earlier studies and research dealing with the issue of information stress
and it’s consequences. In our study we find that critical levels have not yet been
reached in terms of use of e-mail since the number per person is relatively low. E-
mail is not looked upon as factor creating a high level of stress. In general there was
no information stress that can be linked to the use of e-mail, but persons considering
themselves in a stressful situation also perceived e-mail as a stress factor.
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1 Inledning
Rencrantz (2002) skriver i sitt examensarbete att kommunikationen mellan människor
har förändrats i takt med teknologins framväxt och tillväxt. Utvecklingen har gått
ifrån en personlig kontakt där människor är fysiskt närvarande till en kommunikation
via tekniska hjälpmedel. Dagens informationsutbyte innebär i allt större grad en
kommunikation via datorer. Många informationsteknologier används också som stöd
för samarbete. Såväl i arbetssituationer som i privata situationer är det därför viktigt
att en interaktion mellan olika människor och mellan människor och datorer förlöper
på ett lätt och smidigt sätt. Under de senaste 20 åren har datorer och kommunikation
integrerats och förbättrat informationsflödet mellan personer på många sätt. Tack vare
den nya teknologin kan information i många olika former delas av personer som är
geografiskt åtskilda, därmed är det möjligt att bedriva ett samarbete över både tid och
rum.

Sjöqvist och Pettersson (1998) kommer fram till att användningen av datorer och ny
teknik har konsekvenser. Vi har skruvat upp vårt tidsperspektiv och kraven på
snabbhet för vi över till resten av vårt liv. Vi försöker hinna med så mycket som
möjligt, så att vi kan hinna med ännu mer. Stress utgör i dag ett av de största hoten
mot folkhälsan. Stress får allvarliga konsekvenser, för den enskilde individen, för
hans/hennes arbetsgivare och för samhället i stort. En förklaring till den ökade
stressen tror många kan vara den ökande mängden av information. Den tekniska
utvecklingen har skapat förutsättningarna för det ökade tempot. Det började med
telefonen, faxen och fortsatte med mobilen och e-posten. E-post kontrolleras flera
gånger per dag. Det enklaste sättet att få tag på folk är via mobiltelefoner.
Tillgängligheten till individen har ökat dramatiskt. Ett etablerat uttryck för företeelsen
är informationsstress.

1.1 Bakgrund
Under höstterminen 2002 läste vi kursen Informatik, teori och forskningsmetodik. Vi
tyckte att de två viktigaste uppgifterna under den kursen var att genomföra en
kvantitativ och en kvalitativ undersökning. Eftersom vi är intresserade av
informations- och kommunikationsteknologi i samband med stress, så valde vi att i
den kvantitativa undersökningen inrikta oss på ”Stressar mobiltelefoner?” och i den
kvalitativa ”Stressar informationsöverflöd?”. Med detta som bakgrund vill vi fortsätta
inom samma område, men nu istället inrikta oss på hantering av e-post och om den
upplevs stressande.

1.2 Syfte, problemformulering och avgränsning
I vår undersökning har vi valt förvaltningsavdelningen på HTU, Högskolan
Trollhättan Uddevalla, som studieobjekt. Vi anser att det är en arbetsgrupp som
använder datorer och e-post dagligen i sitt arbete. Anledningen till att vi enbart valt
att titta på denna grupp är att vi bedömer att det är fullt tillräckligt med tanke på den
begränsade tid som vi disponerar över.



Stressar e-post?

- 2 -

Våra delsyften är att:
� undersöka om e-post är det dominerande mediet för telekommunikation vid

HTU.
� granska hur de anställda inom förvaltningen på HTU hanterar sin e-post under

sin arbetstid.
� ta reda på om det finns informationsstress kopplad till användandet av e-post

på dessa personer.
� undersöka om stress vid e-post är förknippad med den allmänna stresskänslan.

Skulle det i vår undersökning visa sig att e-posthantering är stressframkallande, vill vi
försöka att komma med förslag, som medför minskad stress.

Vi kommer inte att analysera de anställdas fysiska besvär, deras beteende utifrån
psykologiska termer och psykosomatiska sjukdomar. Detta anser vi ligger utanför
vårt område. Förslag på tekniska förbättringar kommer vi inte heller att ge.

2 Metod
I detta kapitel presenteras vilka metoder man kan använda vid insamlig av
primärdata, vilken metod vi har använt och hur vi har gått tillväga under vårt arbete.

Enligt Holme & Solvang (1997) är metod ett redskap, ett sätt att lösa problem och
komma fram till ny kunskap. Edevåg, Johansson och Niklasson (2002) redovisar att
data som samlas in till en undersökning och som ligger till grund för slutsatser kallas
primärdata. När det gäller insamling av primärdata brukar forskningsmetodiken skilja
mellan två typer av angreppssätt, nämligen kvalitativ och kvantitativ metod.

2.1 Kvalitativa metoder
Metoden har primärt ett förstående syfte. Man är inte inriktad på att pröva om
informationen har generell giltighet. Det centrala är att få en djupare förståelse av det
problemkomplex man studerar och att påvisa det unika eller eventuellt avvikande. I
den här metoden är det forskarens uppfattning eller tolkning av informationen som
står i fokus (Holme & Solvang, 1997).

Kvalitativ metod präglas av flexibilitet (Fornander & Masman, 2001). Detta innebär
att upplägget kan ändras under själva genomförandet. Forskaren försöker fånga såväl
människors handlingar som dessa handlingars innebörd. Gemensamt för alla
kvalitativa metoder är:

� Informationsinsamlingen och analys sker i växelverkan det vill säga
informationsinsamling och analys sker inte var för sig och inte i någon
särskild ordning.

� Kontinuerliga jämförelser görs vilket innebär att det som olika människor
uttrycker jämförs.
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� Standardiseringen är svår vilket innebär att ingen intervju blir riktigt den
andra lik.

� Metoden är tidskrävande eftersom sammanställningar av insamlat material är
komplext.

� Intervjuaren påverkar den information som samlas in med sin närvaro,
kunskap och personlighet

2.2 Kvantitativa metoder
Kvantitativa metoder är mer formaliserade och strukturerade. Metoden är präglad av
kontroll från forskarens sida. Den definierar vilka förhållanden som är av särskilt
intresse utifrån den frågeställning man valt. Metoden avgör också vilka svar som är
tänkbara. Man gör analyser, jämförelser och prövar om de resultat man kommit fram
till gäller alla de enheter man önskar att uttala sig om. Statistiska mätmetoder spelar
en central roll i analysen (Holme & Solvang, 1997).

Man utgår från representativa urval i en befolkning eller grupp (Fornander &
Masman, 2001) och undersöker dessa med olika former av mätinstrument som skall
fånga samband, fördelning och variation i det som studeras. Den kvantitativa metoden
karaktäriseras av följande:

� Strukturerade instrument används som exempelvis enkät eller formulär.
� Avser kvantiteter och genererar svar på frågor som hur många eller hur

mycket.
� Slumpmässiga/representativa urval görs.
� Generalisering görs på insamlat material.

Styrkan i kvantitativa metoder ligger i att informationen tas fram på ett sätt som
möjliggör generalisering. Svagheten ligger i att man inte har någon garanti för att den
information som samlas in är relevant för den frågeställning man har (Holme &
Solvang, 1997).

Vi valde att tillämpa den kvantitativa metoden för att få så många svar som möjligt att
analysera. Vi ville också, i ett större sammanhang, kunna studera hur e-post hanteras
och om den upplevs som en stressfaktor. Den kvantitativa metoden är att föredra då
man vill göra en statistisk analys och få ett totalperspektiv. En kvalitativ
undersökning går istället mer på djupet och är av en mer tolkande karaktär, vilket gör
att den inte passar vår undersökning.

2.3 Litteratursökning
För att bli insatta i ämnet och få en referensram att utgå ifrån, började vi vårt arbete
med att koncentrera oss på att leta efter information om ”interaction overload”
(Ljungberg och Sorensen, 2000). Begreppet innebär ett överflöd av information via
olika kommunikationsverktyg. Detta gjorde att vi, i stort sett, inte hittade något
material alls, eftersom begreppet var relativt nytt.
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Vi utvidgade vårt sökområde med ”information overflow” (Ljungberg och Sorensen,
2000), vilket betyder informationsöverflöd. Vi sökte även på informationsstress, e-
stress, teknostress, stress, e-post och kommunikation, för att hitta aktuella böcker,
tidningsartiklar och olika vetenskapliga arbeten. Det material vi hittade gav oss
hänvisningar till ytterliggare information. Även vår handledare gav oss tips om
litteratur.

2.4 Enkät
Vi började uppbyggnaden av enkäten med en brainstorming. Vi skrev ner alla frågor
vi kom på och sorterade bort de frågor som inte skulle ge oss någonting i
undersökningen. Vi läste ett antal enkäter som handlade om informationsöverflöd och
teknikens påverkan på människor. Där hittade vi fler frågor som vi tyckte var
användbara även för vår undersökning. Flera personer läste igenom det första utkastet
av enkäten och gav sina tips och idéer om frågor och formuleringar. Efter detta
färdigställde vi enkäten.

För att ha enkäten lättillgänglig och lätthanterlig valde vi att ha den som ett
webbformulär. Enkäten kodades i programmeringsspråken html och php-script. En
MySql databas skapades och kopplades till webbformuläret. Detta innebar att när
frågorna var besvarade och man skickade svaren, sparades dessa i databasen.

Vi skickade ut ett brev, via e-post, om vårt arbete till alla i populationen. Där
presenterade vi oss och bad dem svara på frågorna. I brevet fanns en länk till
webbformuläret. (se Bilaga 1)

2.5 Urval
Enligt Holme och Solvang (1997) finns det i huvudsak två former av urval, icke-
sannolikhetsurval som inte baseras på slumpmässighet och sannolikhetsurval som
baseras på slumpmässighet. Icke-sannolikhetsurvalsmetoden kan delas in i
tillfällighetsurval och bekvämlighetsurval. Om man använder sig av någon av de här
urvalsmetoderna väljer man de enheter som är lättast att få tag på. Sannolikhetsurval
däremot kan delas in i obundet slumpmässigt urval, stratifierat urval och klusterurval.
Det grundläggande kravet är att sannolikheten ska vara känd för att en enhet, vilken
som helst ur populationen, ska komma med i urvalet. Sannolikheten behöver inte vara
lika stor för alla enheter, men man ska veta hur stor den är för olika enheter.

Vi ville göra en enkätundersökning på personer som till stor del av sin arbetsdag har
obegränsad tillgång till en dator. Personerna skulle alltså ha möjlighet att kolla sin e-
post precis när det passar dem själva. Eftersom vi är studenter på HTU i Uddevalla
och jobbar extra på HTU i Vänersborg, låg det oss närmast att se vad det fanns för
möjligheter att göra undersökningen på HTU.

All personal inom HTU ligger ute på hemsidan i en sökbar personalkatalog. Där kan
man söka på namn, institution, avdelning, enhet och campus. Vårt arbete med att hitta
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en lämplig population började med att vi, i den här personalkatalogen, sökte efter en
adekvat grupp. Efter en del sökande och funderingar kom vi fram till en passande
grupp för oss att göra vår enkätundersökning i. Vi har alltså använt oss av
urvalsmetoden icke-sannolikhetsurval.

Populationen som vi gjorde totalundersökningen i består av all personal som tillhör
förvaltningsavdelningen på HTU. Inom förvaltningen arbetar 114 personer. Det är
både män och kvinnor och åldrarna är varierande. Det finns flera olika
personalkategorier. Några av dem är kurssekreterare, ekonomiassistent,
systemtekniker, studievägledare, samordnare m fl.

2.6 Databearbetning
All kvantitativ data har hämtats från MySql databasen mha sql-frågor. Datan har
sedan bearbetats i Excel. De två sista frågorna i enkäten, för- och nackdelar med e-
post, hade öppna svar. Där kunde de med ett ord ange en fördel och en nackdel. Efter
att vi hade läst alla svar, gjorde vi en enkel kvalitativ analys. Analysen bestod av att
vi skapade olika kategorier av orden. En kategori skulle innehålla liknande svar, som
t ex effektivt, effektivitet eller snabbt, snabbhet osv. När detta var gjort
sammanställdes svaren.

2.7 Bortfall
Efter att vi skickat ut enkäten upptäckte vi två personer i vår population som inte hade
någon e-postadress, de föll därmed bort redan från början.

Undersökningsgruppen fick en vecka på sig att svara på vår enkät. Dagen innan sista
svars dag skickade vi ut en påminnelse via e-post, för om möjligt få in några fler svar
under sista dagen. Efter detta låste vi enkäten för fler inkommande svar, för att kunna
börja analysera. Vid analysstarten insåg vi att svarsfrekvensen var för låg, endast 58
%. Vi diskuterade detta med vår handledare och insåg att en högre svarsfrekvens var
nödvändig för att kunna fortsätta med arbetet. Detta resulterade i att vi på nytt fick
skicka ut ett brev med enkäten och en vädjan till de respondenter som ej svarat på
enkäten tidigare, att göra detta nu. Detta  för att vi skulle få ett så bra underlag som
möjligt till vårt examensarbete.

P g a vår begränsade tid fick respondenterna den här gången bara två dagar på sig.
Flera personer svarade under dessa dagar och den slutliga svarsfrekvensen blev 69 %.
Detta var vi nöjda med och började analysera svaren.

Efter datainsamlingen upptäckte vi ett fel i enkäten. Om man svarade ”nej” på fråga
22a, skulle man hoppa över underfrågorna och gå till fråga 23. Felet var att vi skrev
”gå till fråga 24”. Detta resulterade i att fråga 23 inte blev besvarad av många
respondenter. Bortfall i frågan 23 blev 64 %. Därför beslöt vi oss för att inte analysera
svaren på fråga 23. Däremot vill vi påpeka att bortfallet på denna fråga inte påverkar
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själva resultatet, eftersom vi har ytterliggare en fråga som liknar denna och ett antal
andra frågor som behandlar samma problemområde.

3 Teori
I detta kapitel skall vi ge en allmän och kort bakgrund till de begrepp och teorier vi
har valt att använda oss av. Vi kommer även att behandla fenomenet
”informationsstress” som är starkt relaterat till vår studie.

3.1 Kommunikation
Enligt Nilsson och Waldemarson (1995) är kommunikation ett redskap för kontakt,
överföring av idéer, påverkan och utveckling. Ordet kommunikation kommer från
latinets ”communicare”, som betyder att något blir gemensamt. Det innebär att vi
både meddelar oss och delar med oss av något bl a upplevelser, tankar och
värderingar. Kommunikation består av information, påverkan och bekräftelse. All
kommunikation äger rum i ett fysiskt, psykologiskt, socialt och kulturellt
sammanhang.

� Det fysiska rör sådant som plats, tid och yttre händelser.
� Det psykologiska handlar om tankar, känslor, erfarenheter, stress och

fördomar.
� Det sociala gäller identitet, relationer, makt och roller.
� Det kulturella utgörs av gemensamma värderingar och attityder, världsbild

och språk.

Fornander och Masman (2001) säger att kommunikation handlar om att sändaren vill
förmedla någon form av meddelande till en eller flera personer. Sändaren kan
använda sig av många olika kommunikationskanaler för att förmedla sitt meddelande.
På vägen till mottagaren, blir meddelandet oftast förändrad på grund av olika yttre
(oljud, datahaveri) och inre (attityder, åsikter och värderingar) störningskällor.
Återförening/feedback är en slags reaktion som sändare får från mottagare som en
reaktion på sitt meddelande.

3.2 Computer Mediated Communication
Enligt Rencrantz (2002) kan disciplinen ”Computer Mediated Communication”
(CMC) bl a innefatta e-post, röstbrevlådor, datorkonferenser och stöd för
gruppbeslutssystem, men det innefattar också andra typer av kommunikation som
sker genom datorer. Senare forskning visar att psykologiska processer som är typiska
för CMC har mer gemensamt med interaktionen mellan människor snarare än
teknologiska processer som bortser från kommunikationen mellan olika individer.
Det viktigaste inom det psykosociala området är hur ordet interaktion definieras.
Fram till nu har skillnad gjorts mellan interaktion och relation. Det är viktigt att
betona att en interaktionssituation är beroende av de inblandade personernas relation
och därmed kan interaktion och relation anses ha starka band som gör att de påverkar
varandra och bör studeras gemensamt.
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Man kan urskilja två distinkta typer av CMC, synkron och asynkron inriktning.
Synkron CMC bildas när kommunikationen uppstår samtidigt mellan två eller flera
användare t.ex. vid en telefonkonversation eller i en ansikte mot ansikte situation. För
att ett CMC system ska vara synkron måste datorerna vara hoplänkade i realtid.
Asynkron CMC uppkommer när kommunikationen inte är samtidig t.ex. när
meddelanden skickas sekventiellt över en viss tidsperiod, den vanligaste typen av
asynkron CMC är e-post där meddelanden skickas och ligger i mottagarens inkorg
tills mottagaren öppnar e-posten. Den största skillnaden mellan synkron och asynkron
datorkommunikation är tiden som förflyter mellan att ett meddelande sänts och ett
svar erhållits. (ibid)

Rencrantz skriver också att social närvaro är ett rikt medium i förhållande till CMC
system. Detta betyder att förbindelsen mellan deltagarna är större och möjligheten att
omformulera meddelande och förmågan till direkt feedback är bättre. Det är möjligt
att variera språket genom att ändra mellan formellt och informellt, exakt och vagt,
rationellt och icke rationellt, ledande och icke ledande, seriös och lättsamt osv.
Många av undersökningarna inom CMC har utforskat hur den begränsade sociala
närvaron påverkar kommunikationen. Faktorer som verbala nyanser (som röstläge
volym osv.), icke verbala faktorer (t.ex. kroppsspråk), fysisk kontext (som
mötesplatser och personers fysiska position i förhållande till varandra) och
observerbar information om t.ex. ålder och kön är någonting som inte beaktas vid
kommunikation via datorer och detta ger naturligtvis utslag på hur den förmedlade
informationen mottas. Undersökningar har visat att människor uppfattar ett e-post
meddelande annorlunda jämfört med andra typer av kommunikation som t.ex. telefon
och annan skriven text. (ibid)

3.3 E-post
En definition på e-post är, digital överföring av meddelanden via datorer (Mårtensson
& Ruscukic-Topalovic, 2001). Elektroniska brev har fått en allt större spridning i
företag och organisationer. Det primära målet har varit att rationalisera och förbättra
organisationernas förmåga till kommunikation. Andersson och Nerhammar (2001)
säger att de tillgängliga medier för kommunikation har påverkat
kommunikationsmönstret.

Sjöqvist och Pettersson (1998) skriver att ursprunget till dagens elektroniska
kommunikation går tillbaka till början av 1960-talet och en forskare, Douglas
Engelbart på Stanford Research Institute. Han experimenterade med ett system för
grupparbete med datorer. De första groupware systemen hade funktioner för att via
datorer genomföra konferenser och använda e-post. Det första elektroniska
meddelandesystemet togs fram och användes i USA i början av sjuttiotalet, tack vare
Amerikanska Defense Research Projects Administration (DARPA) som ställde sitt e-
postnät (ARPANET) till civila förfogande.

Enligt Rencrantz (2002) representerar e-post en applikation för kommunikation, en
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s k asynkron distribuerad interaktion. Detta betyder att systemet inte är beroende av
en direkt förbindelse mellan sändare och mottagare. Systemet är inte beroende av tid
och plats. Med e-post kan man nå många människor med meddelanden på relativt
kort tid. Enligt Edenius (1997) anses e-post vara en effektiv och flitig
kommunikations kanal. E-post har den fördelen att man bestämmer helt själv när man
vill skicka eller svara på meddelanden. E-post har även nackdelar. Det ”personliga”
försvinner när man använder e-post. Man ser inte varandras ansiktsuttryck och
kroppsspråk vilket innebär stor risk för missförstånd.

3.4 Stress
Stress hör ihop med själva livet. Den kan föröda våra liv, men helt utan den skulle vi
berövas en stor del av stimulans och aktivitet i vår tillvaro. Det gäller därför att lära
sig att hantera stress, att hitta den gyllene balanspunkten mellan stressens
nedbrytande och dess stimulerande effekter (Frankenhaeuser & Ödman, 1992).

Theorell (1998) säger att stress är en beskrivning på hur en människa reagerar i olika
situationer, alltså kroppens svar på människans reaktion. Kroppen varvar upp i
hotfulla eller pressande situationer. Hjärtat och andningshastigheten ökar, musklerna
spänns och det frigörs energi för en insats som kräver allt just då. Hela människan
mobiliseras för det akuta tillfället. Skulle den här situationen bli långvarig så uppstår
obalans i systemet. Det är just balans mellan nedbrytande och återställande krafter
som avgör hur hälsan påverkas.

Bastin, Andersson, Jädert/Rafstedt, Broberg, Baneryd, och Weiner (2001) skriver att
om stressen är måttlig, stimulerande, hjälper oss att nå ett mål och vi känner att vi har
situationen under kontroll upplevs stressen oftast som positiv och är då ofarlig. Skulle
det däremot vara stress som uppstår i situationer som vi inte kan hantera eller
påverka, alltså när vi inte har kontroll eller inflytande över situationen så ses detta
som negativ stress. Denna är under det långa loppet farlig. Negativ stress definieras
som den fysiologiska påfrestning som individen utsätts för när krav och förväntningar
inte stämmer överens med vad individen förmår och kan.

Thorell (1998) skriver att stress är en folksjukdom som utgör ett av våra största
folkhälsohot enligt World Health Organisation. Stressrelaterade sjukdomar och
besvär är idag ett stort problem och det kommer sannolikt att öka ännu mer i
framtiden.

3.5 Tidigare studier
3.5.1 Informationsstress
Vi ser att flera nationella och internationella undersökningar visar på en alarmerande
utveckling av informationsstress. E-post kan göra det värre, därför att
informationshastigheten ökar. Det är snabbheten och framförallt förväntningen på ett
snabbt svar, som kan skapa stress.
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Sjöqvist och Pettersson (1998) visar i sin undersökning att e-post inte uppfattas som
en belastning. E-post är relaterat till vissa irritationsmoment snarare än stressmoment.
Den stress som är relaterad till e-post beror framför allt på känslan av att det förväntas
ett snabbt svar. De konstaterar att e-post inte innebär en belastning för individen, utan
de flesta av deras respondenter har en positiv bild av möjligheterna. Sjöqvist och
Pettersson kunde inte påvisa kopplingen e-post och stress. De tror att detta kan bero
på att e-postvolymen med 12 e-post om dagen, låg på en internationellt sett låg nivå.
En annan orsak skulle kunna vara att de som upplever e-post som en belastning
återfinns i bortfallsgruppen. Ändå varnar de för informationsstress och anser att
organisationerna måste ta ett helhetsgrepp på situationen för att inte konsekvenserna
av informationsstress skall förvärras. Problemet idag är inte främst av teknisk natur
utan handlar mer om hur vi som individer hanterar information och det beteende som
är utmärkande för kulturen i organisationen.

Johansson-Hidén, Wallin och Wästlund (2002) kom fram till att generellt fanns det
ingen IKT(Informations- och kommunikationsteknologi) -relaterad stress. De
definierar informations- och kommunikationsstress som en upplevelse av ohanterbar
informationsmängd och ohanterbara kommunikationskrav. De säger att synkrona
medier som telefonen kräver samtidig och omedelbar medverkan av sändare och
mottagare, vilket innebär att man måste avbryta det man håller på med. Mindre
störande och därmed mindre stressande är asynkrona medier som e-post och fax,
vilka inte kräver samtidig medverkan utan där både sändare och mottagare kan
planera att sända och svara när det passar dem bäst. Synkron kommunikation är
således betydligt mer stressande än asynkron eftersom den förutom att öka
informationsmängden kräver att man avbryter det man håller på med för att svara.

Sjöqvist och Pettersson (1998) skriver om rapporten ”Dying for Information?” som
publicerades av Reuters 1996. Resultaten från undersökningen visade att mängden
information som 1300 chefer tvingades hantera ledde till ökad stress, oförmåga att
tänka klart, bristande arbetstillfredsställelse och felaktiga beslut. Ytterligare en
rapport publicerad av Reuter 1997, ”Glued to the Screen: an investigation into
information addiction worldwide” visar att problemet med överbelastning har ökat
ytterligare och skapat ett nytt fenomen av informationsberoende. Amerikanska
Computerworld har 1997 genomfört en undersökning om e-post som ett
stressmoment. Svaret blev nej, de tillfrågade ansåg att e-post var ett bra sätt att
hantera information på. Trots detta ansåg två tredje delar att de inte hann med den e-
post de fick. Vidare sammanfattar de resultaten från de internationella
undersökningarna. Den största källan till informationsstress är att individerna tycks
ha förlorat kontrollen över själva informationsflödet. Utan denna kontroll uppstår en
rad negativa stressreaktioner. Detta kan förklaras utifrån stressforskningen, där man
har funnit att den främsta källan till stress är den bristande passformen mellan vad vi
behöver och klarar av som individer och vad miljön kan erbjuda och kräva av oss. För
att människa ska fungera bra måste hjärnan kontinuerligt matas med intryck från
omgivningen. Nivån måste ligga på en för individen lagom nivå. Både över- och
understimulans under längre perioder kan vara skadligt.
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I artikeln av Wallström (2000) sägs det att e-post kan ge kraftiga ökningar av
produktiviteten, men kan även skapa negativa konsekvenser i form av
informationsstress. Där kan vi läsa att det Amerikanska analysföretaget Ferris
Reserarch har genomfört en studie som resulterade i rapporten Quantifying the
Productivity Gains of E-mail. Den bygger på intervjuer med 29 stora användare.
Enligt rapporten ger e-post en ökning av produktiviteten med 10-25 procent, men
samtidigt finns det stora hot. Det största hotet kan visas i form av ”e-mail overload”,
som uppstår när cheferna får mer än 100 meddelanden per dag och därmed tappar
kontroll över sin arbetssituation.

3.5.2 Vill du bli nådd?
I rapporten av Gustafsson (1998) ställer man sig frågan om det är ett
kommunikationsöverflöd snarare än ett informationsöverflöd i dagens samhälle. Det
är fler människor man har kontakt med nu, jämfört med förr då man levde i
närsamhället. Därför måste man börja fundera över fördelningen av ens
uppmärksamhet. Vi har kommit i en kommunikationssituation då det gäller att ta
hänsyn till varandra, till varandras integritet. Vidare skriver Gustafsson att kunna
sätta gränser är egentligen en förhandlingssak mellan den som vill nå och den som
vill bli nådd eller inte nådd. Det är inte bara mängden av e-post som avgör om man
upplever överbelastning utan också innebörden, hur mycket jobb är det att svara och
behöver alla specialutformade svar. Den ökade kommunikationen innebär inte att vi
hinner med mera, vi blir snarare tvungna att prioritera mera, att distribuera vår tid på
ett annat sätt, också vår tid för sociala kontakter. Vi får fler sociala kontakter men vår
totala tid för dem har inte ökat.

Gustafsson skriver också att det informationsöverflöd vi ofta talar om inte är något
nytt. Människor har i alla tider löpt risken att överflödas av stimulans. Men i
informationssamhället ökar risken. Vi har fått fler kommunikationsmöjligheter och
blivit nåbara på ett sätt som aldrig tidigare. E-post, webbsidor och mobila telefoner
gör att vi måste lära oss prioritera och strukturera vår kommunikation. Så länge den
ökade nåbarheten är en modernitet, en nyhet för oss, kan vi bli överbelastade av både
fakta och mänskliga relationer. När man jämför mobiltelefon och e-post är det viktigt
att man skiljer mellan samtidig och icke-samtidig kommunikation. E-post har den
fördelen att du bestämmer helt själv när du vill skicka eller svara på meddelanden.
Med e-post uppstår också en slags dialog. E-post är bra för vissa saker, för att
överbrygga tidszoner, för att nå varandra när man inte befinner sig i samma lokal och
när man vill överföra korta meddelanden. (ibid)

Gustafsson fortsätter med, att inte ha kontroll över sin arbetssituation, att inte ha
överblick över ”processen” brukar leda till stress. Informationsstress kan bli
konsekvensen av den snabba utvecklingen och av den ojämna spridningen av IT-
verktyg, i synnerhet moderna datorbaserade kommunikationshjälpmedel. Alla nås
inte av den senaste tekniken och när alla nåtts av den, har redan flera nya generationer
av datorer, program och kommunikationsverktyg nått eliten av tekniker och
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entusiaster. Det är svårt att hålla jämna steg med spjutspetstekniken, även på stora
arbetsplatser. Enda sättet att undvika den stressande kompetensen och
kunskapsklyftan är att ta till sig kunskaper i den takt de behövs i arbete och
vardagsliv. (ibid)

4 Resultat

4.1 Bakgrundsdata
Vi ämnar här redovisa de 4 första frågorna i enkäten (se Bilaga 1), som är den
demografiska beskrivningen av urvalsgruppen. Det är 65 % kvinnor och 35 % män.
70 % av alla kvinnor inom förvaltningen har svarat på enkäten och 68 % av alla män.

74 % av alla anställda inom förvaltningen i Trollhättan, 72 % av dem i Vänersborg
och 39 % av dem i Uddevalla har svarat på enkäten. Fem personer har inte angett på
vilken ort de arbetar.

I figur 1 har vi sammanställt enkätfrågorna 1 och 2. Här ser vi fördelningen mellan
kvinnor och män i respektive åldersgrupp. Två kvinnor och tre män har inte uppgett
vilken åldersgrupp de tillhör.

Figur 1 Hur många procent kvinnor respektive män det finns inom varje åldersgrupp.

Av dem som har svarat på enkäten är det, som man ser i figur 2, mest handläggare,
systemtekniker och de som tillhör gruppen övriga. Två personer har inte uppgett
vilken befattning de har.
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Figur 2 Andel personer från respektive arbetsgrupp.

4.2 Övrig data
I enkätfråga 5 bad vi respondenterna att välja ett påstående om stress, som stämde
bäst in på dem själva. De kunde välja mellan ”Jag är aldrig stressad”, ”Jag är sällan
stressad”, ”Jag är ofta stressad” och ”Jag är alltid stressad”. I figur 2 ser vi den
procentuella fördelningen för kvinnor och män mellan dessa påstående. En person har
inte svarat på frågan.

Figur 3 Den procentuella fördelningen för män och kvinnor när det gäller stresskänslan.
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Med fråga 6 ville vi ta reda på hur stor del av telekommunikationen som idag sköts
mha e-post. Resultatet presenteras i figur 4. Knappt 30 % sköter 60-79 % av
telekommunikationen mha e-post. Vi ser också att det är ca 25 % i vardera gruppen
om 40-59 % respektive 80-100 %. Två personer har inte svarat på frågan.

Figur 4 Hur mycket e-post används i stället för telefon och fax.

Vi ville också ta reda på hur stor del av all kommunikation som sköts mha e-post.
Detta gjorde vi med fråga 7 (se figur 5). Drygt 25 % hanterar 20-39 % och 40-59 %
av all kommunikation mha e-post. 60-79 % hanteras också av en stor del av
personalen.

Figur 5 Hur mycket e-post används i stället för telefon, fax och alla andra kommunikationskanaler.

På fråga 8 har personalen angett hur många gånger per dag de i genomsnitt kollar sin
e-post. Det visade sig (se figur 6) att över 80 % av alla som svarat på vår enkät kollar
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sin e-post fem eller fler gånger per dag. En person har inte angett hur många gånger
han/hon kollar sin e-post.
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Figur 6 Procentuellt hur många gånger per dag personalen kollar sin e-post.

I fråga 9 bad vi personalen att uppskatta hur mycket tid de i genomsnitt lägger per
dag på att läsa och besvara sin e-post. Vi kan i figur 7 se att runt 70 % av alla som
svarat på enkäten använder 0.5-2 timmar per dag av sin arbetstid att läsa och besvara
e-post. Två personer har inte svarat på frågan.
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Figur 7 Procentuellt hur mycket tid i timmar/dag som personalen ägnar åt e-post.

Nu har vi fått reda på hur många gånger per dag respondenterna kollar sin e-post och
hur mycket tid som läggs på e-posthantering. I figur 8 finns sammanställningen från
fråga 10 och 11, hur många e-post personalen i genomsnitt får per dag och hur många
de i genomsnitt skickar. På frågan om hur många e-post de får per dag är det fem
personer som inte svarat och på frågan om hur många de skickar är det fyra personer
som inte svarat.
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Figur 8 Procentuellt hur många e-post personalen får respektive skickar per dag.

Fråga 12 handlar om hur många av de inkommande e-post som kräver ett svar. 21 %
har svarat att 0-24 % av e-posten de får kräver ett svar. 26 % säger att 25-49 %
behöver besvaras, 28 % anser att 50-74 % av all e-post kräver svar. 18 % tycker att
75-100 % av all e-post måste besvaras. Sex personer har inte svarat på frågan.

Fråga 13 är följdfråga till 12, där vi undrar hur många av de e-post personalen får,
som kräver svar, kräver ett omedelbart svar. 6 % har svarat att inget av dem behöver
ett omedelbart svar. 50 % av alla som svarat på enkäten, anser att några få kräver
omedelbart svar. 38 % tycker att de flesta kräver svar och 1 % tycker att alla kräver
svar. Fyra personer har inte svarat på den här frågan.

I fråga 14 ville vi ta reda på om personalen hinner svara på den e-post som de borde
svara på. Endast 4 % tycker att de sällan hinner svara på den e-post som de borde
besvara. 55 % anser sig ofta hinna med att svara medan 36 % alltid hinner svara på
den e-post som de anser att de bör svara på. Fyra personer har inte svarat på den här
frågan.

På fråga 15 skulle de uppskatta hur mycket privat e-post de får på arbetsplatsen. Som
vi ser i figur 9 säger majoriteten (91 %) att bara 0-19 % av all e-post de får på jobbet
är ”privat”. Tre personer har inte svarat på frågan.
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Figur 9 Andel privat e-post respondenterna får på arbetsplatsen.

I enkätfråga 16 undrade vi om personalen slänger sin e-post utan att ha öppnat den.
Frågan hade fyra svarsalternativ, ”aldrig”, ”sällan”, ”ganska ofta” och ”ofta”. Som
man kan se i figur 10, är det en stor majoritet som sällan eller aldrig slänger e-post
utan att ha öppnat den. 9 % gör det ofta eller ganska ofta. Två personer har inte svarat
på frågan.
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Figur 10 Procentuell fördelning på hur ofta personalen slänger e-post utan att ha öppnat den.

Figur 11 visar sammanställningen från fråga 17 som var ”Underlättar e-post ditt
arbete?”. Frågan hade fyra svarsalternativ: ”nej”, ”till en mindre del”, ”till en större
del” och ”mycket”. Som man kan utläsa från figur 11, så är det 50 % som tycker att e-
post underlättar deras arbete mycket. Tre personer har inte svarat på frågan.



Stressar e-post?

- 17 -

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%

nej till en
mindre del

till en större
del

mycket

Underlättar e-post arbetet?

A
nd

el
 p

er
so

ne
r

Figur 11 Procentuell fördelning på om e-post underlättar arbetet.

I fråga 18 undrade vi om respondenternas andra arbetsuppgifter blir lidande pga. e-
post hanteringen. 61 % tycker inte att andra arbetsuppgifter blir lidande. Detta ser vi i
figur 12. Fyra personer har inte svarat på frågan.
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Figur 12 Procentuell fördelning på om andra arbetsuppgifter blir lidande pga. e-posthanteringen.

På fråga 19 ville vi veta om respondenterna använder något filter som sorterar deras
e-post. Resultatet visade att (se figur 13) 72 % inte använder något filter och 21 %
använder det. Fem personer har inte svarat på frågan
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Figur 13 Procentuell fördelning på om någon typ av filter används.
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I fråga 20 undrade vi om det finns några regler eller policy i organisationen för e-
posthantering. I figur 14 kan man se att 36 % har svarat att det finns regler, 14 % att
det inte finns och mer än 40 % gav svaret ”vet inte”. Fyra personer har inte svarat på
frågan.
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Figur 14 Procentuell fördelning på om regler eller policy finns i organisationen.

På fråga 21a ombads respondenterna att svara på om de använder någon signal som
visar när de får e-post, och om de gör det, vad det är för typ av signal. 56 % använder
någon sorts signal. 41 % gör det inte, som man kan se i figur 15. De som svarade nej
på denna fråga skulle hoppa över de två underfrågorna och gå vidare till fråga 22a.
Två personer har inte svarat på frågan.
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Figur 15 Används någon typ av signal vid e-post ankomst och i så fall vilken/vilka.

Vidare till fråga 21b, där vi ville veta hur de som använder någon signal, reagerar när
de får e-post. Figur 16 visar att drygt 70 % bara ”noterar” ankomst av e-post, medan
knappt 20 % avbryter allt och läser e-post. Sex personer har inte svarat på frågan.
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Figur 16 Procentuell fördelning på hur respondenterna reagerar på e-post signalen.

Underfråga 21c bad respondenterna att välja ett alternativ som beskriver hur signalen
påverkar deras stresskänsla. 89 % svarade att deras stresskänsla blir oförändrad, 4 %
att den minskar och 7 % att stresskänsla ökar (se figur 17). En person har inte svarat
på frågan.
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Figur 17 Procentuell fördelning på respondenternas stresskänsla vid e-post signal.

Om e-post påverkar antalet bokade möten i organisationen var fråga 22a. Över 73 %
svarade nej. 9 % tyckte att det blev fler möten och 17 % att det blev färre möten. Fyra
personer har inte svarat på frågan. De som svarade nej på den här frågan fick gå
vidare till fråga 24.

De som svarade ”ja, färre möten” och ”ja, fler möten” fick svara på fråga 22b, där vi
undrade hur ändringen av antalet möten påverkar deras stresskänsla. Resultatet visade
att 50 % av respondenterna tyckte att deras stresskänsla blev oförändrad. 27 % av
dem som svarat kände att deras stresskänsla minskade och 4 % att den ökade. Fem
personer har inte svarat på frågan.

Fråga 24 bad respondenterna att svara på vad e-post har inneburit för deras
stresskänsla. ”Den har minskat”, ”den är oförändrad” och ”den har ökat”, var de tre
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olika svarsalternativen. Tittar man i figur 18, ser man att 75 % tyckte att stresskänslan
blev oförändrad, 16 % att den ökade och 6 % att den minskade. Två personer har inte
svarat på frågan.
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Figur 18 Procentuell fördelning på respondenternas stresskänsla i förhållande till e-post.

Med fråga 25 ville vi ta reda på vad de känner när de får ny e-post, om de blir glada,
stressade, känner sig trötta, irriterade eller om de inte känner något alls. Figur 19 visar
att 68 % angav att de inte kände något när de fick e-post. 19 % kände sig glada och 5
% kände sig stressade. Här var det sex personer som inte svarade på frågan.
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Figur 19 Procentuell fördelning på respondenternas känsla vid ny e-post.

I fråga 26 skulle man med ett ord ange den största fördelen med e-post. De flesta sa
att det var ”snabbhet” och ”effektivitet” som var den största fördelen. Många tyckte
att även ”enkelt” var en fördel. Sju personer har inte svarat på frågan.

I fråga 27 skulle respondenterna med ett ord ange den största nackdelen med e-post.
”Opersonligt” och ”skräppost” är två ord som de flesta valde för att ange nackdelen
med e-post. Även ”överflöd”, ”informationsmängd”, ”informationsöverflöd” var
bland de vanligaste orden. 15 personer har inte svarat.
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5 Diskussion
Här kommer ni att kunna läsa våra tolkningar av den befintliga informationen som
finns om kommunikation, e-post och stress. Det är även här våra tolkningar av
resultatet från enkätundersökningen finns, samt tips för att kunna minska stressen.

Samtliga personer som har svarat på vår webbenkät har tillgång till e-post på sitt
arbete. 54 % är i allmänhet sällan stressade, medan 43 % känner sig ofta stressade.

78 % har ersatt mer än hälften av telefon- och faxkommunikationen med e-post.
Andersson och Nerhammar (2001) skriver i sin rapport att tillgängliga medier för
kommunikation har påverkat kommunikationsmönstret på så sätt att den elektroniska
posten mer och mer övertagit faxet i arbetet. Utifrån de siffror vi fått i vår
undersökning anser vi att e-post är det dominerande mediet för telekommunikation
på förvaltningsavdelningen på HTU.

57 % av personalen sköter mer än hälften av all kommunikation, där det även ingår
personliga kontakter och vanlig post, med e-post. Detta visar att
förvaltningspersonalen i större utsträckning har ersatt telefon och fax med e-post än
vad de har gjort när det gäller all kommunikation. Social kontakt (ansikte - mot -
ansikte) är en viktig del i arbetslivet. Därför anser vi att det är positivt att den inte har
ersatts fullt ut med e-post.

De flesta (70 %) lägger i genomsnitt inte mer än två timmar per dag på att läsa och
besvara e-post. Jämfört med Sjöqvists och Petterssons (1998) resultat som var upp till
en timma om dagen, ser vi att våra respondenter lägger mer tid på e-posthantering.

71 % får upp till 19 e-post om dagen och 70 % skickar mellan 4-19 e-post per dag.
Om vi jämför även detta med Sjöqvist och Pettersson (1998), ser vi att antalet
mottagna e-post ligger ungefär på samma nivå.

81 % kollar sin e-post fem eller fler gånger om dagen. I telegrammet ”Kollar sina
email varje timme” (Previa, 2001) kan man, med hänvisning till en Gallup-
undersökning, läsa att hälften av alla som använder e-post på jobbet kollar efter nya
meddelanden minst en gång i timmen. Våra respondenter kollar nästan lika ofta, men
det är fler som kollar e-posten ofta i vår undersökning jämfört med de som artikeln
handlar om.

75 % anser att omkring hälften av all e-post kräver ett svar. 50 % av de här
personerna tycker att ”några få” av den e-post som kräver ett svar, kräver ett
omedelbart svar. 38 % tycker att ”de flesta” måste besvaras omedelbart. Över 90 %
anser sig ”oftast” eller ”alltid” hinna svara på den e-post som bör besvaras. Sjöqvists
och Petterssons (1998) respondenter anser att 80-90 % av all e-post de får kräver ett
svar. Vår undersökning visar att det inte är en så stor del av e-posten som måste
besvaras.
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81 % tycker att e-post underlättar deras arbete ”till en större del” eller ”mycket”.
Dessutom tycker 91 % att andra arbetsuppgifter inte blir lidande p g a e-post
hanteringen.  I artikeln av Kempe (2002) kan man läsa om en undersökning som
utfördes på uppdrag av Mitsubishi. I undersökningen kom man fram till att mer än
hälften tycker att mängden e-post allvarligt påverkar deras produktivitet. Detta är helt
i motsats till vårt resultat.

45 % vet inte om det finns några regler för e-post hanteringen inom organisationen,
36 % säger däremot att det finns det. Vi har under vårt arbete skaffat upplysningar om
regler/riktlinjer för hantering av e-post på HTU. Det finns inte någon fastställd policy
eller regler för hantering av e-post. De följer naturligtvis de lagar och förordningar
som gäller inom området t ex Offentlighetsprincipen och Förvaltningslagen.
Handlingar inkomna via e-post (elektroniskt) behandlas på samma sätt som om de
anlänt till myndigheten analogt/pappersbundet.

56 % använder någon typ av signal som visar ankomst av e-post. 18 % utav dessa
”avbryter allt och läser e-post”. Resten ”noterar” däremot bara ankomst. 89 % av de
som använder någon signal tycker att deras stresskänsla är oförändrad.

På frågan ”Vad har e-post inneburit för din stresskänsla?”, anser 75 % att den är
oförändrad. 16 % anser däremot att den har ökat. Vi ser en stor skillnad mellan vårt
resultat och resultatet i artikeln av Kempe, där 62 % anser att e-posten ökar stressen.

De största fördelarna med e-post är enligt våra respondenter ”snabbhet”, ”effektivitet”
och ”förenkling”. Om vi jämför med undersökningen som Sjöqvist och Pettersson
(1998) gjorde, ser vi att svaret ”snabbhet” har vi gemensamt. De har i sin
undersökning också fått svar som t ex ”man når ut till många samtidigt” och ”enkelt
att använda”.

De största nackdelarna med e-post är ”opersonligt”, ”skräppost” och ”överflöd”. Vi
ser inte några tydliga likheter med de svar som Sjöqvist och Pettersson (1998) fick på
sin fråga om nackdelar. Där var några av nackdelarna avsaknaden av kroppsspråk och
verbal kommunikation samt ovissheten om mottagaren har förstått innehållet.

5.1  ”Stressgruppen”
I vår fortsatta analys kommer vi att enbart rikta in oss på de personer som i allmänhet
ofta känner sig stressade och de som tycker att e-post har ökat deras stresskänsla.

Det är alltså 43 % av alla respondenterna (34 personer) som ofta känner sig stressade.
Utav dessa är 27 kvinnor och resten män. De återfinns i alla arbetsgrupper.  Utav de
34 personerna så har e-post ökat stresskänslan för 9 personer och blivit oförändrad för
resten. (Från och med nu kommer vi i vår analys kalla de här nio personerna för
stressgruppen). Här tycker vi oss se ett samband, att ofta vara stressad leder i större
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utsträckning till att e-post ökar stresskänslan. De personerna som inte tyckte att e-post
stressar, tyckte att e-post är något positivt som underlättar deras arbete mycket. Man
kan ifrågasätta varför e-post inte har minskat deras stresskänsla, om den innebär bara
positiva egenskaper? Kan det vara så att e-post minskar stress så länge den innebär
hanterbar informationsmängd och hanterbar kommunikations-krav? Det finns
ytterligare fyra personer som upplever en ökad stresskänsla i samband med e-post.
Dessa fyra personer är i allmänhet sällan stressade.

De flesta i stressgruppen kollar sin e-post 10 eller fler gånger per dag. De lägger
mellan 2-3 timmar per dag på e-post hantering. Hälften av dessa får fler än 20 e-post
per dag. De flesta använder inte något filter. Drygt hälften använder någon typ av
signal och dessa personer noterar enbart ankomst av e-post. Några av dem känner sig
stressade när de får ny e-post. Om vi jämför stressgruppen med övriga respondenter
kan vi konstatera att mängden e-post de får och tiden de lägger på e-post är högre än
genomsnittet. Detta kan vara en orsak till att de upplever e-post som en stressfaktor.
Vårt förslag till den här gruppen är att de kan använda sig av någon typ av filter, för
att minska stressen. Vi tycker att de borde ta under övervägande att inte använda
någon signal vid e-post ankomst och även fundera över möjligheten att ställa in tid
för automatisk kontroll av ny e-post.

Ytterligare ett förslag på hur man kan hantera stress är coping. Enligt Frankenhaeuser
och Ödman (1992) innebär coping att klara av något på ett adekvat och konstruktivt
sätt. Även att hantera ett problem eller en svårighet vare sig det sker konstruktivt,
passivt eller rent av destruktivt ingår i coping. Ett sätt att angripa situationen är att
förbereda sig. Det kan man göra genom att öka sin skicklighet eller genom att för sig
själv minska betydelsen av de krav som ställs på en. Att fly undan den situation som
framkallar stress är också ett sätt eller att passivt avvakta utvecklingen. Till de
faktorer som ökar copingförmågan hör möjligheter att förutsäga och kontrollera
händelseförloppet, förmågan att se nya situationer som utmanande, tron på den egna
förmågan och de resurser man har till hands samt det sociala stöd som omgivningen
kan ge (Sjöqvist & Pettersson, 1998).

Vi tycker att det var ett stort bortfall i vår undersökning. Vi tror att det inte enbart är
slumpen som gjorde att de inte svarade. Vår hypotes är att om man tycker att e-post är
stressande, är en enkätundersökning som kommer via e-post det första man väljer
bort. Kan bortfallet innehålla vår kritiska grupp, som vi tidigare i detta avsnitt har
kallat för stressgrupppen? Hade respondenterna svarat om vi hade skickat enkäten
med vanlig post? Det är inte helt osannolikt att stressgruppen är större än vad vi fått
fram i vår svarsgrupp.
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6 Slutsats och förslag till fortsatta studier
Syftet med denna uppsats var att undersöka om e-post är det dominerande mediet för
telekommunikation vid HTU, hur e-post hanteras på arbetsplatsen, om det finns
informationsstress som är kopplat till e-post och om det finns något samband mellan
stress i allmänhet och informationsstress. I detta avsnitt kommer vi att presentera våra
slutsatser och även förslag på fortsatt forskning.

Efter sammanställning och analysering av vårt material har vi kommit fram till
följande slutsatser:
� Det är 78 % som har ersatt mer än hälften av all telekommunikation med e-post.

Detta betyder att e-post är det dominerande mediet för telekommunikation i vår
population.

� E-post hanteras på ett individuellt sätt p g a att det inte finns några regler/policy i
organisationen. Vi ser dock att e-posthanteringen fungerar relativt bra. Personalen
lägger inte överdrivet mycket tid, andra arbetsuppgifter blir inte lidande, de får
inte mycket privat e-post, de slänger inte e-post utan att ha läst den och de hinner
svara på det de bör svara på.

� Det finns informationsstress som är kopplat till e-post i vår stressgrupp. Gruppen
består av 9 personer (av totalt 79 respondenter). Vi känner inte att det finns
informationsstress i någon större omfattning, men trots detta borde denna grupp
fångas upp på något sätt för att förebygga sjukdomar, sjukskrivningar mm. Om vi
ser tillbaka till vår bortfallsanalys tror vi att flera av de personer som återfinns i
bortfallsgruppen tillhör stressgruppen.

� Vi ser tydligt att informationsstress drabbar dem som redan i allmänhet är
stressade. Det är många som känner sig stressade, men det är inte e-post som är
den huvudsakliga orsaken. Resurser borde sättas in för att bekämpa den
stresskänsla som 34 av respondenterna ”ofta” känner. Det är också enligt oss den
stresskänsla som ligger till grund för att man kan känna stress i samband med e-
post.

Vårt förslag till fortsatt forskning är att försöka fånga upp vår bortfallsgrupp, för att
se om det är här de flesta personerna finns som upplever informationsstress kopplat
till e-post. För att få en djupare förståelse kan man göra kvalitativa intervjuer med
dessa personer. Vi anser även att det vore bra att göra en undersökning om hur
regler/policy kan förbättra eller försämra personalens situation i samband med e-
posthantering.
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Bilaga 1; Webbenkät

1. Kön?
- man
- kvinna

2. Ålder?
- 20-29 år
- 30-39 år
- 40-49 år
- 50-59 år
- 60-65 år

3. Vilken ort arbetar du på?
- Trollhättan
- Uddevalla
- Vänersborg

4. Vilken befattning har du?
- kurssekreterare
- vaktmästare
- ekonomiassistent
- systemtekniker
- studievägledare
- samordnare
- sekreterare
- receptionist
- administratör
- handläggare
- övrig

5.   Vilka av dessa påstående stämmer bäst på dig?
- jag är aldrig stressad
- jag är sällan stressad
- jag är ofta stressad
- jag är alltid stressad

6. I jmf med telefon och fax, hur stor del av kommunikationen sköter du via e-post?
- 0-19%
- 20-39%
- 40-59%
- 60-79%
- 80-100%
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7. I jmf med alla olika typer av kommunikation (t ex post, personliga kontakter,
telefon, fax, e-post), hur stor del sköter du via e-post?

- 0-19%
- 20-39%
- 40-59%
- 60-79%
- 80-100%

8. Hur många gånger per dag, kollar du i genomsnitt din e-post?
- 0
- 1
- 2-4
- 5-9
- 10 eller fler

9. Hur mycket tid per dag, lägger du i genomsnitt på att läsa och besvara e-post?
- mindre än 0.5 h
- 0.5-1 h
- 1-2 h
- 2-3 h
- 3 eller fler h

10. Hur många e-post får du i genomsnitt per dag?
- 0-9
- 10-19
- 20-29
- 30 eller fler

11. Hur många e-post skickar du i genomsnitt per dag?
- 0-3
- 4-9
- 10-19
- 20-29
- 30 eller fler

12. Hur många av de e-post du får kräver ett svar?
- 0-24%
- 25-49%
- 50-74%
- 75-100%

13. Hur många av dem kräver ett omedelbart svar?
- inget
- några få
- de flesta
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- alla

14. Hinner du svara i tid på den e-post som du bör besvara?
- nej
- sällan
- ofta
- ja 

15. Hur stor del av e-posten som du får på arbetsplatsen är ”privat” (ej jobbrelaterat)?
- 0-19%
- 20-39%
- 40-59%
- 60-79%
- 80-100%

16.  Slänger du e-post utan att ha öppnat det?
- aldrig
- sällan
- ganska ofta
- ofta

17. Underlättar e-post ditt arbete?
- nej
- till en mindre del
- till en större del
- mycket
 
18. Blir dina andra arbetsuppgifter lidande p g a e-posthanteringen?
- nej
- till en mindre del
- till en större del
- mycket

19. Använder du något filter som sorterar din e-post?
- nej
- ja 

20. Finns det regler/policy i organisationen för hur e-post skall hanteras?
- nej
- ja
- vet inte

21.a. Använder du någon ljud/bild signal som visar när du får ny e-post?
- nej (vid nej gå till fråga 22.a.)
- ja, bild
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- ja, ljud
- ja, både och

21.b. Vad gör du vid signal?
- enbart ”noterar” ankomst av e-post
- avbryter allt och läser e-post

21.c. Hur påverkar detta din stresskänsla?
- den minskar
- den är oförändrad
- den ökar

22.a. Påverkar e-post antalet bokade möten i organisationen?
- nej (vid nej gå till fråga 24)
- ja, färre möten
- ja, fler möten

22.b. Hur påverkar ändringen av antalet möten din stresskänsla?
- den minskar
- den är oförändrad
- den ökar

23. Anser du att e-post stressar?
- aldrig
- ibland
- ofta
- alltid

24. Vad har e-post inneburit för din stresskänsla?
- den har minskat
- den är oförändrad
- den har ökat

25. Hur känner du dig när du får ny e-post?
- glad
- stressad
- trött
- irriterad
- inget

26. Ange med ett ord den största fördelen med e-post:
27. Ange med ett ord den största nackdelen med e-post:


