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Sammanfattning   
 
Den allt mer digitaliserade arbetsmarknaden medför att flexibiliteten hos medarbetarna blir ett 
faktum. Arbete kan ske var som helst, när som helst, vilket ställer höga krav på medarbetare då 
tillgängligheten samtidigt ökar. Gränser mellan arbete och privat tid luckras upp och det blir 
allt svårare att bibehålla en sund balans mellan livssfärerna. Studien syftar till att undersöka hur 
kommunalt anställda medarbetare inom Human Resources upplever användningen av sin 
arbetsmejl under och utanför arbetstid. De frågeställningar studien har för avsikt att besvara är 
hur medarbetarna upplever mejlen som arbetsverktyg, hur medarbetarna påverkas psykosocialt 
av förekomsten av arbetsmejl samt hur de upplever gränsdragningen mellan arbetstid och privat 
tid. 
 
De teorier som studien vilar på är krav- och kontrollmodellen samt gränslöst arbete. För att söka 
svar på studiens syfte och frågeställningar har kvalitativa intervjuer med fem HR-medarbetare 
genomförts. De framkomna resultaten har sedan tolkats och analyserats utifrån en hermeneutisk 
ansats, där det framkommer att medarbetarna upplever mejlen som en begränsande faktor i sin 
arbetsdag på grund av förekomsten av otillräcklig information vid ärenden och arbetsuppgifter. 
Medarbetarna uppger enhälligt att en överbelamrad inkorg skapar en känsla av förlorad kontroll 
vilket resulterar i ökat stresspåslag. Även förväntningar på tillgänglighet och återkoppling kan 
uppfattas som något lamslående. Det förekommer skilda meningar om var gränsen mellan 
arbete och privat tid ska dras. Några medarbetare ser det som en fördel att låta sfärerna inkräkta 
på varandra då det medför en ökad känsla av egenkontroll genom att möjliggöra 
mejlkorrespondens på den privata tiden medan andra anser att en otydlig åtskillnad av sfärerna 
avsevärt medför negativa konsekvenser för den egna hälsan. 
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Abstract   
 
The increasing digitalisation of the labour market resulting in a flexibility among employees 
become a fact. Work can be executed anywhere at any time which sets higher demands on the 
employees since there is an increase in accessibility. The boundaries between work and 
personal life disintegrates and obtaining a healthy balance between the spheres gets more 
difficult to obtain. This study aims to examine how municipal employees in Human Resources 
perceive the use of work mail during and outside of work hours. The formulates questions 
regards how employees experience mail as a work instrument, the psychosocial effects work 
mail bring the employees as well as how they experience the demarcation between work and 
personal life. 
  
The study relies on the demand-control model as well as the borderless work. In order to answer 
the purpose of the study and the formulated questions, qualitative interviews have been carried 
out with five participants from the municipal HR-department. The results were subsequently 
interpreted and analysed by a hermeneutic approach. It appeared that the employees experience 
their mail as a limiting element in their workday due to the occurrence of the inadequate 
information provided in assignments and various errands. The employees unanimously state 
that a cluttered inbox generate in a loss of control and result in an increased level of stress, 
present expectations of accessibility and feedback can be experienced as paralysing. There are 
different opinions about whether the boundary between work and private time should be 
applied. Some employees see it as an advantage to let the spheres encroach on each other as it 
leads to an increased sense of self-control by enabling correspondence on the private time while 
others consider that an unclear separation of the spheres strictly entails negative consequences 
for their own health. 
 
Keywords: Mail, borderless work, demand-control model, stress and accessibility 
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1 Inledning 

I och med den utveckling som har skett inom teknologin har mejlanvändandet successivt 
förflyttat sig utanför avsatta kontorstider och är numera tillgänglig i flera av arbetstagarnas 
digitala enheter såsom arbetsdatorer och smartphones. Samtidigt som arbetstagarens mejl 
skapar en väg för kommunikation mellan såväl medarbetare som kunder öppnas möjligheten 
för arbetet att vara flexibelt över tid och rum (Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson och 
Lundberg, 2006:103–104; Waller & Ragsdell, 2012:156–157). I samband med detta kan 
medarbetarnas tillgänglighet vara efterfrågad utanför de traditionella arbetstiderna (Gillberg, 
2018:24). Den ökade flexibiliteten i arbetet medför besparingar vad gäller både tid och kostnad 
i och med ett effektivt kommunikationsverktyg. Arbetstagare kan i allt större grad styra sitt 
arbete utifrån mejlen då verktyget har funktioner som kalender, mappar och uppgiftsfördelare 
(Waller & Ragsdell, 2012:158) samt att inkorgen tenderar att fungera som en personlig 
lagringsplats för medarbetarna där kommunikation lagras och dokumenteras (Waller & 
Ragsdell, 2012:156; Garton & Wellman, 1993:3) för eventuella framtida behov. 
 
Olika informationstekniska hjälpmedel såsom smartphones och datorer uppges vara bidragande 
faktorer till en uppluckring av gränsen mellan arbete och privat tid, men det är mejlen som 
anses vara den största boven i gränsdragningsproblematiken (Barley, Meyerson och Gordal, 
2011:896). Mejlen som verktyg skapar en ökad flexibilitet för arbetstagare och den medförda 
tillgängligheten bidrar samtidigt till att gränserna mellan arbete och privat tid blir allt mer 
diffusa. Sfärerna arbete och privat tid hamnar därmed allt närmare varandra och konkurrerar 
om arbetstagarens tid och uppmärksamhet där det är upp till var och en att upprätthålla 
gränsdragningen (Allvin et al, 2006:104–106).  
 
För att studera hur mejlanvändande upplevs i praktiken är studien inriktad på medarbetare 
verksamma inom Human Resources (HR). Att ha en fungerande kommunikation i sin 
organisation är avgörande för att samtliga medlemmar ska ha möjlighet att bli delaktiga i 
organisationens mål. Bland den stora mängd av mejl som kommuniceras, är det inte konstigt 
att kommunikationsproblem kan uppstå. Problemet som nämns är överinformation. 
Mejlinkorgar som blir överfulla med mejl där betydelsefull information går förlorad i massorna 
(Heide, Johansson och Simonsson, 2012:15–16). Vissa organisationer litar ibland i för hög grad 
på att bara information i sig kan lösa problem: 

”Aldrig har så mycket kommunicerats till så många, och betytt så lite” (Quirke, 2008 i 
Heide et al, 2012:17) 

Det som glöms bort är dock att informationen i sig tolkas av mottagaren i andra ändan (Heide 
et al, 2012:17). Komplexiteten i HR-arbetet medför att tolkning ligger nära till hands, vilket gör 
just mejlen till ett intressant verktyg att studera i relation till överinformationen. Ett särskilt 
intresse för just denna medarbetarkategori är att det är en roll som ofta består av varierande 
uppgifter. De ärenden som riktas till HR-medarbetare varierar stort, vissa frågor kan vara 
oerhört komplexa, medan vissa kan betraktas som mer lätthanterliga. 
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Den ökade administrativa tiden och de negativa upplevelser som följer med mejlanvändandet 
har även bidragit till att organisationer har blivit tvungna att hitta andra lösningar att 
kommunicera än via mejl. I TV-programmet ”Skavlan” pratar entreprenören Are Traasdahl om 
att mejlkorrespondensen blivit ett enormt tidsödande problem i hans företag. Han behövde 
tänka om och förbjöd mejlkorrespondens inom organisationen till fördel för arbete med 
dokumenthantering på en gemensam molntjänst (Skavlan, 2019). Att mejlanvändningen 
belyses som ett växande problem även i media tyder på att det är ett aktuellt ämne som har vuxit 
till att bli ett problem i organisationer runt om i världen och på något sätt måste börja hanteras. 
Men även om mejlen har fastställts som det huvudsakliga verktyget inom kommunikation och 
konstaterats vara en viktig beståndsdel i arbetstagarens arbete råder det brist på forskning kring 
användandets påverkan på individen (Waller & Ragsdell, 2012:155; Jackson, Dawson och 
Wilson, 2003:8). Att därmed studera HR-medarbetares användande av mejlen och deras 
upplevelse av verktyget blir således intressant i relation till den gränsdragningsproblematik som 
har diskuterats. 
 
1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka hur kommunalt anställda HR-medarbetare upplever 
användningen av sin arbetsmejl under och utanför arbetstid.  

• Hur upplever medarbetarna mejlen som arbetsverktyg? 
• Hur påverkas medarbetarna psykosocialt av förekomsten av arbetsmejl?  
• Hur upplever medarbetarna att arbetsmejlen påverkar gränsdragningen mellan 

arbetstid och privat tid?  
 
1.2 Disposition     
Studien består fortsättningsvis av fem kapitel. I det andra kapitlet beskrivs ett urval av tidigare 
forskning som anses vara relevant kopplat till studiens syfte. I kapitel tre redogörs sedan för 
studiens två teoretiska utgångspunkter, krav- och kontrollmodellen och gränslöst arbete. Vidare 
presenteras i kapitel fyra de metoder som valts, hur urvalet gått till, hur det empiriska materialet 
har samlats in samt hur det har analyserats. Det femte kapitlet består av studiens resultat samt 
analys, där det ges en tematisk redovisning över det empiriska materialet som avrundas med en 
avslutande analys. I studiens sjätte och sista kapitel diskuteras slutligen studiens resultat, vi 
börjar med att redogöra för om studiens frågeställningar besvarats. Vi gör också egna 
reflektioner kring studien och ger förslag på vidare forskning. 
 

2 Tidigare forskning 

I följande kapitel redovisas den tidigare forskning som har ansetts relevant för att besvara 
studiens syfte. Här presenteras för- respektive nackdelar med mejlanvändande under och 
utanför arbetstid, samt vilken påverkan mejlanvändandet har på arbetstagarnas välmående.   
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2.1 Fördelar med mejlanvändande  
En av de mest framstående och frekvent återkommande effekterna av informations- och 
kommunikationsteknik (IKT), som bland annat mejlanvändning, är den medförda flexibiliteten 
den innebär som gör personen tillgänglig var som helst oberoende av tid och fysisk närvaro 
(Allvin et al, 2006:103–104; Waller & Ragsdell, 2012:156; Gillberg, 2018:24; Barley et al, 
2011:887). Medarbetaren behöver därmed inte vara närvarande i en fysisk miljö (arbetsplatsen) 
på bestämda tider som förr. Denna flexibilitet kan därmed komma att innebära att medarbetaren 
istället måste vara tillgänglig utanför de traditionella kontorstiderna (Gillberg, 2018:24). I och 
med den medförda flexibiliteten genereras besparingar gällande såväl tid som kostnad då 
mejlanvändandet underlättar en snabbare kommunikation mellan olika parter samtidigt som den 
skapar en trygghet hos användaren genom att dess kommunikation sparas och dokumenteras 
(Waller & Ragsdell, 2012:156; Garton & Wellman, 1993:3). Idag är det personliga mejlkontots 
funktion komplext, eftersom det inte enbart en funktion för informationsutbyte utan även består 
av kalender, olika mappar och indelningar samt utgör en uppgiftsfördelare av arbete (Waller & 
Ragsdell, 2012:158). Genom dokumentationen i arbetstagarens inkorg finns ekonomiska och 
ekologiska fördelar, bland annat för att det administrativa arbetet sker digitalt och sparar papper, 
kopiering och administrativa avgifter. Inkorgen fungerar istället för många arbetstagare som en 
personlig hårddisk och lagringsplats där dokumentation och historik finns tillgänglig (Waller 
& Ragsdell, 2012:156; MacDonald, 2002:2). 
 
Mejlanvändandet har även påtagliga effekter gällande hur information mottas och delas 
arbetstagare emellan. I grupper bestående av mer än fem arbetstagare är skriftlig 
kommunikation (mejl) mer effektivt än den verbala kommunikationen. Anledningen är att det 
är enklare att ge korrekt information i textform samtidigt som det tillåter flera personer att ta 
del av information. Det ökar också tillgängligheten och lämnar utrymme för reflektion och 
diskussion genom att en större publik involveras. Verbal kommunikation kan ofta komma att 
dominera bland en eller några specifika individer, medan det i en icke-verbal kommunikation 
blir det lättare att bryta eventuella statusbarriärer (Waller & Ragsdell, 2012:156). 
 
2.2 Nackdelar med mejlanvändande 
Flexibla arbetstider innebär inte bara fördelar utan kan även ha konsekvenser på arbetstagarens 
återhämtning och hälsa. I och med att IKT, mejl, tas med hem sker en förändring av 
medarbetarens traditionella arbetstid, vilket resulterar i att både arbetstid- och intensitet ökar 
och tiden för återhämtning minskar (Gillberg, 2018:24; Stenfors, Magnusson Hansson, 
Oxenstierna, Theorell och Nilsson, 2013:5–6). Att enbart betrakta IKT som frigörande och som 
källa till flexibilitet för arbetstagaren är således naivt eftersom dess inverkan kan vara snarast 
fängslande och ha en underkastande inverkan samt resultera i ett stresspåslag (Waller & 
Ragsdell, 2012:157). Det beror på att mejlen idag tillåter att arbetet utförs ”alltid och överallt” 
vilket försvårar gränsdragningen mellan arbete och privat tid (Allvin, Aronsson, Hagström, 
Johansson, Lundberg och Skärstrand 1998:3). Mejl gör arbetet mer flexibelt, eftersom arbete 
kan utföras var som helst, ökar kraven på arbetstagaren att ta eget ansvar för gränsdragningen 
mellan arbete och privat tid. Enligt Arbetsmiljöverket kan det allt mer digitaliserade arbetslivet, 
med dessa förändrade krav som följd, vara en bidragande orsak till ökningen av den psykiska 
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ohälsan hos arbetstagare (Gulliksen, Lantz, Walldius, Sandblad och Åborg, 2015:31). Syftet 
med studien av Gulliksen et al är således att finna svaret på om mejlen, vilken är en del av det 
allt mer digitaliserade arbetslivet, därmed kan bli ett arbetsmiljöproblem och vara en bidragande 
orsak till ohälsa hos arbetstagare. Tidigare studier visar även att det inte finns några bevis på 
samband mellan tillgängligheten till mejlen efter arbetstid och emotionell utmattning. Likaså 
finns inga samband mellan att arbetstagare som är vana att integrera arbetet med privatlivet på 
grund av IKT skulle drabbas av utmattning (Xie, Ma, Zhou och Tang, 2017:101). Däremot 
fanns samband mellan att arbetstagare som var ovana av att integrera arbete med privatlivet på 
grund av IKT visade tecken på att drabbas av utmattningssyndrom (ibid.).  
 
Ofta framställs mejlen som en effektivisering i arbetet, vilket innebär att den förekomna 
volymen av mejl kan ha en negativ inverkan på arbetstagarens produktivitet i och med 
upprepade avbrott. Waller och Ragsdell (2012:157) menar att det finns ett samband mellan 
mejlanvändande och en ökad stress samt känsla av krav hos arbetstagaren. Stressen rotar sig i 
uppfattningen att mejl ska besvaras snarast möjligt samt ett informationsöverflöd som ofta 
medför stora mängder mejl. Informationsöverflödet beskrivs som huruvida individen kan 
hantera den information vilken den tar till sig och hur begränsningarna ser ut med avseende på 
vad som är relevant, användbart och hjälpsamt. Således kommer informationsöverflödet att 
hämma samt försämra individens beslutsfattande förmåga och bidra med negativa effekter. 
 
I och med det faktum att mejlen är så pass lättåtkomlig idag att det är vanligt förekommande 
att mejl skickas iväg utan att det setts över med närmare eftertanke. Bland 
informationsöverflödet finnes ”cc-fenomenet” (även kallat ”kopia” på svenska) som en 
bidragande faktor (Waller & Ragsdell, 2012:158). Volymen av mejl resulterar även i en ohälsa 
för arbetstagaren som upplever förväntningar och krav på snabb återkoppling. Detta blir ett 
bestående problem eftersom arbetstagaren i och med det ständiga mottagandet av mejl inte 
finner tid att skapa en strategi för att hantera inkorgen på ett effektivt och hälsosamt sätt (Waller 
& Ragsdell, 2012:156).  En av orsakerna uppges vara de krav som ställs på utförandet av en 
uppgift samtidigt som att den nödvändiga informationen för genomförandet inte kommer att 
förmedlas förrän några dagar senare, vilket genererar en hjälplöshet och känsla av stress hos 
arbetstagaren. Samtidigt uppges arbetstagarnas inkorg ofta vara överbelamrad och innehålla 
hundratals mejl med arbetsuppgifter, konversationer med olika parter samt delvis lästa 
dokument. Genom komplexiteten i mejl-verktyget blir arbetstagaren mer benägen att ständigt 
kontrollera eller uppdatera verktyget för att försäkra sig om att inget undgår dem, vilket ofta 
leder till att arbetstagare tenderar till att kontrollera sin mejl även utanför arbetstid.  
 
Det uppges även finnas en problematik i den icke-verbala kommunikationen till en publik om 
fem personer eller mindre, eftersom argumentation genom text har stora konsekvenser på 
övertalningsförmågan vilket i sin tur leder till svårigheter i beslutsfattandet. Mejlanvändandet 
kan även utgöra ett hinder i form av en icke-effektiv kommunikation som istället utgör en 
distraktion och tidskrävande aktivitet i arbetsdagen utan att uppnå önskat resultat. Dessvärre 
kan synsättet på inkorgen som en personlig lagringsplats resultera i ett informationsöverflöd 
hos arbetstagaren samtidigt som det kan överbelasta mejlsystemet och leda till haveri (ibid.).  
 



  5 

Waller och Ragsdells studie visar att de arbetstagare som deltog i undersökningen föredrog den 
dator de blivit tilldelade i arbetet som det tekniska verktyg de använder mest. Däremot är det 
mobila enheter som uppges vara den stressgivande faktorn kring mejlanvändandet och har en 
negativ inverkan på den privata tiden. En mobil enhet medför en obegränsad tillgänglighet 
vilket gör arbetstagarna mer benägna att kontrollera sin inkorg utanför arbetstid eftersom den 
så pass lättillgänglig (Waller & Ragsdell, 2012:162).  
 
Allvin et al (2006:153) diskuterar även ett föreliggande mönster för så kallade 
”arbetsnarkomaner” mellan deras inställning till arbete och ohälsa, det vill säga de personer 
som har en osund inställning till arbetet i den grad att det får negativa effekter på välmående 
och hälsa. Arbetstagare med denna inställning arbetar mer än sina kollegor och har samtidigt 
problem att hitta en balans mellan arbetstid och privat tid samt det finns ingen tydlig 
gränsdragning dem emellan. En del av förklaringen kan vara just den uppluckring av tid och 
rum som gör att arbetet inte längre är ett traditionellt kontorsarbete och att de inte har förmågan 
att hantera denna nya form av flexibilitet i arbetet. 
 
2.3 Mejlanvändandets påverkan på välmående 
En kvalitativ studie bestående av ”workshops” med 36 medarbetare som representerar tre 
olika organisationer inom olika verksamhetsområden hade som syfte att bidra till en djupare 
förståelse för sambandet mellan IKT och välmående i arbetet. Här identifierades sex vanligt 
förekommande teman inom mejlanvändandets påverkan på arbetstagarens välmående efter 
studiens analys (Bordi et al, 2018:36–44). De mest återkommande temana var volymen av 
mejl, förväntningarna på ständig återkoppling, kvalitén på meddelandet, anpassning efter nya 
verktyg, tekniska problem, en negativ användarupplevelse samt flexibilitet i 
kommunikationen. Nedan följer en djupare redogörelse för vart och ett av temana.  
  
2.3.1 Volymen av mejl 
Volymen av mejl består av två olika faktorer, kvantiteten av meddelanden samt dess mångfald. 
Mejl kan ses som en positiv faktor som har förenklat kommunikation inom organisationer såväl 
som till kunder utanför. Det har även fått som effekt att människan i allt mindre utsträckning 
aktivt letar upp information på egen hand. Anledningen är att det idag enkelt går att få svar på 
en fråga genom att sända iväg ett mejl. Denna nyfunna bekvämlighet bland arbetstagare är en 
stor bidragande faktor till den ökade mängden mejl som skickas och tas emot dagligen i 
organisationer (Bordi et al, 2018:36). Den andra faktorn beskrivs ha sin grund i mejlens 
mångfald där variationen på innehållet kan pendla emellan skräpmejl, reklam, dagordningar 
och förhandlingar. I och med den förekommande mångfalden inom mejl blir arbetstagarens 
förmåga att orientera sig bland inkorgens varierande innehåll problematisk då de ”viktiga” 
mejlen tenderar att försvinna i mängden (Bordi et al, 2018:37).  
 
Även om mejlens kanske mest framstående egenskap som arbetsverktyg är att sprida och 
förmedla information är det vanligt förekommande att de personer som inte berörs ofta blir 
inkluderade genom så kallade ”massmejl”. Ofta ses denna funktion som en förebyggande faktor 
inom organisationer för att undvika situationer där en part skulle uppge att de inte blivit 
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inkluderade och inte fått ta del av en viss information. Massmejlen uppges utgöra en störning i 
arbetsdagen genom att ta upp fokus ifrån arbetsuppgifterna och dess utförande vilket resulterar 
i en bristande koncentrationsförmåga hos arbetstagaren (ibid.). Waller och Ragsdell (2012:158) 
beskriver även problematiken med skickandet av mejl utan någon vidare eftertanke samt att 
”cc-fenomenet” är vanligt förekommande. CC-fenomenet beskrivs som då arbetstagaren sänder 
en kopia till en kollega för att försäkra sig om att informationen mottas av flera parter och håller 
dem uppdaterade på ärendet. 
 
I och med ett konstant flöde av inkommande mejl så har en tanke om frekvent återkoppling 
applicerats i ett försök att hålla jämna steg med flödet samt att undvika att något glöms av. 
Bordi et al (2018:36–37) menar i sin analys att det är det konstanta flödet av mejl som bidrar 
till en ökad känsla av ångest hos arbetstagarna. De redogör för hur just det förhållningssättet 
gör att avgränsningen mellan arbete och privat tid luckras upp. De menar även att det inte är 
ovanligt att medarbetare utanför sin arbetstid tar itu med sin mejl i ett försöka att inför nästa 
arbetsdag minska arbetsbördan även om detta inskränker på deras privata tid. Genom att hantera 
inkorgen utanför arbetstid förmedlas en känsla av kontroll hos arbetstagaren när inkorgen är 
tom och vetenskapen om att de inte kommer att mötas av en överbelamrad inkorg nästa 
arbetsdag (Barley et al, 2011:897–898). 
 
2.3.2 Förväntningar på återkoppling 
Även förväntningar på återkoppling delas in i två kategorier, bestående av explicita och 
implicita förväntningar. Explicita förväntningar avser mejlen som verktyg för att tilldela 
arbetsuppgifter som utsatta tidsramar för återkoppling medan de implicita förväntningarna 
istället handlar om oskrivna regler gällande lämplig tid för återkoppling (Bordi et al, 2018:38). 
Vad som anses som en lämplig tid för återkoppling varierar dock från ett par timmar till en 
arbetsdag, det föreligger även normer kring att inte dröja för länge med ett svar då det inte faller 
i ton med en god service (Barley et al, 2011:899).  
 
I relation till det föregående temat där mängden mejl har ökat och arbetstagarna i allt större mån 
arbetar med mejlen utanför arbetstid belyser Bordi et al (2018:38) detta tema om de 
förväntningar och den press som medarbetarna upplever gällande återkoppling och frekvensen 
av densamma. De explicita kraven om tilldelning av arbetsuppgifter leder till att medarbetaren 
ständigt måste kontrollera sin inkorg för att inte missa något då uppstarten av nya projekt sker 
via mejl. Detta anges som en stressframkallande faktor i medarbetarnas arbetsdag. Deras 
egenkontroll över mejlhanteringen styrs hårt av de organisatoriska kraven och rädslan att inte 
vara tillgänglig i situationer där deras insikt behövs eller ny viktig information inför en 
arbetsuppgift plötsligt skickas. Vidare beskrivs hur den ständiga tillsynen av inkorgen som 
bristande kontroll över arbetsdagen eftersom det sker ständiga avbrott i medarbetarnas 
koncentration. Samtidigt upplever arbetstagarna att de genom ständig återkoppling (implicita 
förväntningar) lever upp till den befintliga organisationskulturen, förekommande repressalier 
av att inte återkoppla inom lämplig tidsram. Istället erhålls meddelanden på intranät eller via 
telefonsamtal (Bordi et al, 2018:38; Barley el al, 2011:898–899).  
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Slutligen menar Bordi et al (2018:40) att det är en personlig preferens hur mejlen hanteras och 
att det inte enbart implicita är förväntningar. Vissa föredrar att kontrollera sin inkorg, andra har 
svårt att låta bli på grund av nyfikenhet på inkommande information. Arbetstagaren har även 
en egen del i vilka förväntningarna som ställs på dess återkoppling. En del anser att de kan göra 
sig själva en otjänst genom att svara omedelbart då de kommer att förväntas att upprätthålla sin 
svarsfrekvens (Bordi et al, 2018:40; Barley et al, 2011:899).  

2.3.3 Kvalitén på mejlens formulering 
Meddelandets kvalité bedöms utifrån huruvida de tillhandahåller tillräckligt med information 
eller om de är formulerade på ett passande sätt enligt förekommen etikett. Mejl skrivna i enbart 
versaler uppfattas exempelvis som aggressiva och påflugna. Ofta förekommer det att mejl är 
formulerade på ett sätt där det finns tolkningsutrymme. Felformuleringar kan få stora 
konsekvenser och skapa merarbete för arbetstagarna eftersom det kräver ökad kommunikation 
vilket tar upp mer arbetstid än nödvändigt än om informationen och strukturen hade varit 
tillräcklig från början. Att omarbeta och återkoppla via mejl ett flertal gånger tar upp onödig tid 
från arbetet och ökar en känsla av frustration och stress hos medarbetaren jämfört med när ett 
mejl innehåller all den information som krävs på ett tydligt sätt så att mottagaren enkelt kan 
bearbeta texten på lämpligt sätt. En bakomliggande anledningarna till de ostrukturerade mejlen 
kan vara hög arbetsbelastning där avsändaren är stressad och har brist på tid att formulera sig 
ordentligt eller försäkra sig om att informationen framkommer tydligt (Bordi et al, 2018:40–
41).   
 
2.3.4 Anpassning efter nya verktyg 
Genom att ofta byta mejlverktyg finner medarbetarna en frustration i att ständigt anpassa sig 
efter de nya förutsättningarna, dels på grund av att informationen för att anpassningen ska ske 
på ett smidigt sätt ofta är otillräckligt. Samtidigt medför det en ökad arbetsbelastning trots att 
syftet ofta är att underlätta, eftersom medarbetaren ska lära sig att hantera ett nytt system 
utöver sina arbetsuppgifter och mejlanvändandet kommer inledningsvis att ta längre tid. Med 
lite tid över för att lära sig det nya systemet minskar också möjligheterna till ordentlig 
upplärning samtidigt som arbetstagarna upplever att de behöver hålla sig uppdaterade och bli 
bekväma i det nya verktyget (Bordi et al, 2018:41).  
 
2.3.5 Tekniska problem och en negativ användarupplevelse  
När det gäller anpassningen till nya verktyg uppger Bordi et al (2018:42) att tekniska problem 
och en medföljande negativ användarupplevelse skapar en frustration hos medarbetarna och att 
ett väl fungerande system är av största vikt eftersom det ofta är deras främsta verktyg under 
arbetsdagarna. Fördröjningar på grund av att ett system inte fungerar optimalt leder till att 
arbetet ofta ”läggs på hög” och skapar ett oerhört tryck på arbetsbelastningen när systemet väl 
fungerar igen. Förutom att fördröjningarna leder till en frustration inom organisationen för 
medarbetarna så kan det även påverka de externa kunderna om de inte kan komma i kontakt 
med personal. Vad gäller den negativa användarupplevelsen så beskriver dem att ofta är 
verktygen inte särskilt lämpade för att underlätta för medarbetaren vilket i sin tur resulterar i en 
minskad effektivitet och att inte målet om en ökad effektivitet samt en förenkling av 
arbetsmomentet uppnås (ibid.).  
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2.3.6 Flexibilitet i kommunikationen.  
I en mer positiv ton så beskriver Bordi et al (2018:42) att mejlen ofta betraktas som den 
fördelaktiga kommunikationsformen och att denna digitala utvecklingen har underlättat för 
medarbetarna eftersom antalet störningar i arbetsmoment och fokus på grund av telefonsamtal 
har minskat. Samtidigt uppger de att den största fördelen med mejlanvändandet är förmågan att 
själv styra över sin korrespondens såväl tidsmässigt som geografiskt. Dock uppger de att ett 
enkelt samtal ibland kan vara att föredra när det gäller korta och enkla frågor och därmed 
undvika en kedjereaktion av mejlkorrespondens som tar upp onödig tid. När det sedan gäller 
flexibilitet i kommunikationsverktyg uppges en enklare chatt-funktion vara fördelaktig för 
snabb respons. Vissa anger till och med att det kan vara ett bra alternativ för att kommunicera 
under möten. Chatten möjliggör att en arbetsuppgift förmedlas där parterna sedan var och en 
kan fortsätta arbetet på vardera håll. Mejl föredras i mer betydelsefulla frågor eftersom de utgör 
en form av dokumentation som lagras hos individen, vilket anses vara en av mejlen mest 
hjälpsamma funktioner. Vad gäller flexibilitet i närvaro uppges webb-möten som en ny 
möjlighet. Trots att den direkta interaktionen mellan två människor är ovärderlig finns då även 
möjlighet att närvara även från andra geografiska positioner (Bordi et al, 2018:43–44). 
 
2.4 Diskussion tidigare forskning 
Mejlverktyget påvisas ha såväl för- som nackdelar för både arbetstagare, organisation, kund 
samt miljö. Det finns fler trender som är återkommande för arbetstagarens upplevelse av hur 
välmående påverkas genom verktyget, såsom krav, förväntningar, bristande kontroll och 
tillgänglighet i arbetssituationen. I den tidigare forskning som presenteras ovan har olika 
bakgrundsvariabler tagits i beaktande. Waller och Ragsdell (2012:161–162) redogör för hur 
deras kvantitativa forskning tar hänsyn till både kön, anställningstid och profession för att 
undersöka om det föreligger någon skillnad mellan till dessa variabler. De finner bland annat 
att de kvinnliga deltagarna var mer benägna att mejla hemifrån samt att kvinnorna spenderade 
mer tid på mejlen än de manliga deltagarna (Waller & Ragsdell, 2012:162). De manliga 
deltagarna upplevde att de gick miste om händelser i den privata tiden på grund av arbete med 
mejlen utanför arbetstid (Waller & Ragsdell, 2012:165).  
 
I Bordi et als (2018:33) artikel har författarna å andra sidan inte medvetet valt att undersöka 
förekommande skillnader könen emellan. Emellertid återspeglar deras resultat till stor del ett 
kvinnligt perspektiv eftersom 34 av 36 av deltagare var kvinnor. De har även konstaterat en 
medelålder för deltagarna (42,5 år) men varken ålder eller kön har en avgörande roll i studien. 
Den studie som genomfördes av Allvin et al (1998:2) tog hänsyn till kön, ålder samt 
anställningsform till skillnad från Bordi et al (2018) samt Waller och Ragsdell (2012). Även 
om Allvin et al (1998) redogör för en medvetenhet kring dessa tre variabler så konstaterar dem 
att av de tio deltagarna i studien var enbart tre kvinnor, inkluderade vilket inte är representativt 
ur en genussynpunkt. Eftersom variabeln kön framstår som återkommande men fortsatt bortses 
ifrån och inte kan påvisa ett representativt resultat bör just denna faktor tas hänsyn till och 
forskas vidare kring. Ett förslag är att studera huruvida det föreligger ett samband eller inte 
kring uppfattningen och hanteringen av mejl könen emellan. Inte heller vår studie undersöker 
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föreliggande likheter eller skillnader av hur de båda könen upplever mejlanvändandet på 
arbetstid. Däremot har utfallet vad gäller deltagare tett sig som sådant att det är en större andel 
kvinnliga deltagare än manliga likt Bordi et al (2018) trots att vi inte aktivt sökt efter kvinnliga 
deltagare. 
 

3 Teoretiska utgångspunkter 
I detta tredje kapitel kommer vi att redovisa för studiens teoretiska utgångspunkter, vilka 
grundar sig i krav- och kontrollmodellen av Karasek och Theorell (1990:32) som bygger på två 
dimensioner, krav respektive kontroll som sedan tillsammans skapar fyra sorters 
arbetssituationer. Vidare diskuteras Allvin et als (2006) gränslöst arbete och hur gränserna 
mellan arbete och privatliv påverkar den anställde. 

 
3.1 Krav- och kontrollmodellen 
Krav- och kontrollmodellen grundades första gången 1979 av Robert Karasek och 
vidareutvecklades sedan tillsammans med Töres Theorell till att bestå av ytterligare en 
dimension, socialt stöd 1. Modellen syftar till att förklara hur arbetstagarens arbetssituation kan 
beskrivas utifrån de två dimensionerna krav och kontroll. Dimensionen krav kan förklaras som 
de psykiska krav som ställs på arbetstagaren i arbetet. Det kan handla om arbete under tidspress, 
arbetsbelastning eller grad av koncentration. (Karasek & Theorell, 1990:63). Den andra 
dimensionen är kontroll eller närmare bestämt arbetarens beslutsutrymme. I arbetstagarens 
beslutsutrymme ingår arbetstagarens förmåga att lära sig nya saker, tänka kreativt, lösa problem 
och fatta beslut i arbetet (Karasek & Theorell, 1990:58–59). 

 
I krav- och kontrollmodellen återfinns två stycken diagonaler som på varsitt sätt visar vart 
arbetaren befinner sig när det kommer till aktivitetsbaserat arbete i motsats till stressrelaterat 
arbete. Längst ut på aktivitetsdiagonalen återfinns arbetstagare som trivs bäst i sina yrken och 
där arbetet är som mest utvecklande och stimulerande (aktiva arbeten). Här är det också bättre 
att befinna sig ur inlärningssynpunkt för arbetstagarens hälsa, välbefinnande och effektivitet i 
arbetet. Ju längre ut på stressdiagonalen en arbetstagare befinner sig, desto större risk är 
föreligger för arbetaren att drabbas för stress och ohälsa. Orsaken är arbetets låga kontroll och 
höga krav i arbetet (högstressarbeten). Det som skiljer de mest stimulerande (aktiva arbeten) 
från högstressarbeten (högstressarbeten) är således graden av kontroll. Kraven som ställs på 
arbetstagarna är fortfarande höga i båda yrkena, men graden av kontroll skiljer dem åt och 
medför att kraven går att hantera på olika sätt (Karasek & Theorell, 1990:90–93).  

 
Vid en kombination mellan höga respektive låga nivåer av krav och kontroll (beslutsutrymme) 
skapas fyra sorters arbetssituationer.  

                                                
1 Kopplat till krav- och kontrollmodellen kan ytterligare en dimension, stöd (Karasek & Theorell, 1990:70), 
välja att studeras. Det har dock varit ett medvetet val att utesluta denna dimension av modellen då det inte 
ansågs relevant för den aktuella studiens syfte att studera socialt stöd kopplat till mejlanvändande. 
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Bild 1. Krav- och kontrollmodellen.  

Källa: Karasek, R., & Theorell, T. (1990:32). Healthy Work. New York: Basic Book. 
 
Högstressarbeten innebär att kraven är höga samtidigt som kontrollen är låg. Arbetare i dessa 
arbetssituationer arbetar således under stor press och löper störst risk för att drabbas av stress 
och stressrelaterade sjukdomar såsom depression, trötthet och fysiska sjukdomar (Karasek & 
Theorell, 1990:31). Aktiva arbeten innebär höga krav, men kompenseras upp av hög kontroll. 
Till skillnad från högstressarbeten medför det att risken för att drabbas av stress inte föreligger 
i samma utsträckning. Däremot främjar de aktiva arbeten lärande, motivation och utveckling, 
vilket leder till en ökad produktivitet i arbetet (Karasek & Theorell, 1990:35–36). 
Lågstressarbeten innebär att kraven är låga och kontrollen hög. På grund av den stora kontroll 
(beslutsutrymme) som föreligger i dessa arbeten, löper de anställda mindre risk för att drabbas 
av stress när uppgifter kommer in. Det möjliggörs genom att de själva genom sitt 
beslutsutrymme kan bestämma hur de ska optimera sina uppgifter (Karasek & Theorell, 
1990:36). Passiva arbeten innebär att individen har både låga krav och låg kontroll. På grund 
av de låga krav som ställs i dessa arbeten gör det inte så mycket att kontrollen också är låg, 
eftersom arbetstagaren ändå inte löper risk för att drabbas av stress. Dessa arbeten är däremot 
mindre bra när det gäller utvecklingsmöjligheter. På grund av att båda dimensionerna av krav 
och kontroll är låga saknas arbetsrelaterade utmaningar, vilket begränsar individen från att 
pröva nya idéer (Karasek & Theorell, 1990:36–40). 
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3.2 Gränslöst arbete  
Dagens arbetsliv har inte samma uppdelning av arbets- och privatliv. Numera kan arbete ofta 
utföras ifrån hemmet och den tidigare så tydliga avgränsningen har luckrats upp (Allvin et al, 
2006:103). Förutom en ökad flexibilitet vad gäller arbetsplatsen rent geografiskt så har det skett 
en stor förändring i och med den teknologiska utvecklingen. Detta har medför att många tjänster 
är tillgängliga under dygnets alla timmar och den digitala världen har således intagit en ny 
position som arbetsmiljö. Genom den uppluckring som tidigare separerat arbetstid och privat 
tid på grund av samhällsutvecklingen, medföljer istället ett ökat ansvar för individen att 
särskilja de båda. Allvin et al (2006:104–106) benämner dessa som ”livssfärer” och har 
formulerat tre olika relationer gällande livssfärerna genom segmentering, överspridning samt 
kompensation för att tydliggöra huruvida de påverkar och är beroende av varandra. De 
beskriver att det är genom en avreglering av arbetet i kombination med en ny och otraditionell 
vardag i övrigt som arbetstagaren tvingas att ta ansvar för upprätthållandet av separerade 
livssfärer.  

 
Segmentering efterliknar den gammaldags och mer traditionella förhållandet mellan sfärerna 
arbete och privatliv där dessa verkar separat och är istället jämsides med varandra. Här utgör 
den privata sfären en fristad som förmedlar en lugn och trygg miljö och möter människans 
emotionella och sociala behov i kontrast till den hårt reglerade och ofta fysiskt krävande arbeten 
inom exempelvis industrier, således skulle arbetssfären istället tillfredsställa de materiella 
behoven. När sfärerna istället inskränker på deras respektive ”område” avspeglas i nästa sker 
en överspridning. Det vill säga att de erfarenheter och upplevelser från den privata sfären 
vanligen följer med och gör sin inverkan på beteende och attityder väl i arbetssfären (Allvin et 
al, 2006:105).  
 
I motsats till den överspridning där diverse erfarenheter och intryck genomsyrar och påverkar 
den andra sfären menar Allvin et al (2006:106) att den tredje relationen ter sig annorlunda. 
Genom kompensation kan de båda sfärerna komplettera och väga upp för en förlust eller icke-
stimulans i den ena. Därmed skulle arbetssfären med monotona och aningen innehållslösa 
uppgifter möjligen kompenseras av en livssfär med aktivitet, spänning och utveckling. Av dessa 
tre förhållanden så är det överspridning samt kompensation som har haft den främsta inverkan 
på individen, dessa går att härleda till den krav- och kontrollmodell som Karasek och Theorell 
formulerade (1990:32). I enighet med krav- och kontrollmodellen som belyser huruvida 
kombinationen av stora psykiska krav inom arbetet tillsammans med stor egenkontroll och 
handlingsutrymme resulterar i en personlig såväl som yrkesmässig utveckling för individen. 
Detta leder i sin tur till en belåtenhet hos individen som möjliggör deltagande i andra aktiviteter 
utanför arbetet på dennes privata tid (Allvin et al, 2006:106). 
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Bild 2. Separerade livssfärer.  
Källa: Allvin et al. (2006:104–106). Gränslöst arbete - socialpsykologiska perspektiv på det 
nya arbetslivet. Malmö: Liber AB. 
 
Med arbetslivets förändring och dess påverkan på sfärernas förhållande ställs större krav på 
arbetstagarens gränsdragningsförmåga eftersom det är lätt hänt att arbetet följer med hem. 
Allvin et al (1998:3,14; 2006:122) beskriver hur arbetet idag tenderar att sprida sig utanför 
arbetstid i allt större utsträckning, vilket påverkar arbetstagarens arbete i den mån att det kan 
utföras mer frekvent och i större omfattning.  Samtidigt har den nya flexibiliteten medfört en 
form av avreglering på arbetsmarknaden för att främja och uppmuntra arbetstagarens egna 
initiativ och ansvarsförmåga. Därigenom har de tidigare regleringarna idag antagit en form av 
riktlinjer som en annan typ av styrteknik (Allvin et al, 2006:169–170). Den ständiga 
uppkopplingen som genomsyrar arbetet idag uppges vara ett frustrationsmoment, framförallt 
vid sjukfrånvaro när arbetstagaren kan uppleva förväntningar på tillgänglighet från medarbetare 
och organisation trots att de ej är i arbete (Allvin et al, 2006:122). IKT har en betydelsefull roll 
i uppdelningen mellan arbetstid och privat tid. Den kan antingen särskilja de båda sfärerna åt 
eller tillåta dem att konkurrera om arbetstagarens tid och uppmärksamhet. Genom att 
exempelvis vara försedd med en arbetstelefon ifrån organisationen så tillåts arbetstagaren att 
träda in i ett digitalt arbetsrum på grund av tekniken och dess tillgänglighet. Det kan även vara 
fördelaktigt att separera den privata telefonen ifrån arbetstelefonen. Genom att särskilja dem 
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blir det en symbolisk markör för arbetstagaren när det gäller tekniken och vilken sfär de 
befinner sig i (Allvin et al, 2006:125). 

 

Vidare så beskriver Allvin et al (2006:103–104, 150) hur arbetslivets förändring innebär friare 
arbeten även om det blir svårare för arbetstagaren att själv bli fri från arbetet. De har 
genomgående belyst en ny flexibilitet oberoende av tid och rum och de möjligheter det medför. 
Huruvida flexibiliteten påverkar arbetstagaren är en fråga i sig. Det råder en medvetenhet kring 
ett ökat ansvar som faller på arbetstagaren i gränsdragningen mellan arbetstid och privat tid 
som tagits upp tidigare. I en tid där arbetstagaren är konstant uppkopplad och bär på en 
arbetsdator, uppslukad av sitt yrke, förekommer en förväntning från arbetstagaren internt, men 
kanske även externt av organisationen. Med höga krav som ställs blir arbetet och utförandet av 
arbetsuppgifter en kamp mot klockan och istället för att fungera som en tidsram upplever många 
arbetstagare att de förväntas arbeta mer än vad de gör. För att handskas med uppluckringen av 
tid och rum och IKT som en ny dominerande faktor behöver arbetstagaren utveckla en struktur 
för att förhålla sig till de nya kraven. Allvin et al (2006:150–152) redogör för tre identifierade 
strategier gällande gränsdragning hos arbetstagaren, vilka innebär att arbeta mer inom arbetets 
ramar, att arbeta mer genom att överskrida arbetets ramar eller att arbeta mer genom att 
överskrida förutsättningarna för hälsan. 
 

Att arbeta mer inom arbetets ramar är den vanligast förekommande strategin. Här brukar 
arbetstagaren försöka utföra sina arbetsuppgifter snabbare och dra in på ”onödiga” aktiviteter 
som möten, kaffepaus och i vissa fall korta ner eller helt avstå ifrån lunchpaus för att istället 
fokusera på arbetet. Skulle dessa åtgärder och högst selektiva aktiviteter inte resultera i önskat 
resultat kan arbetstagaren istället komma att överskrida arbetets ramar, det vill säga överskrida 
de avtalsenliga och överenskomna arbetstiderna. Inom denna strategi återspeglas teknikens 
utveckling och den inverkan som IKT har på både arbete och arbetstagare. Ofta kan tjänstemän 
slutföra de arbetsuppgifter som de inte hann med under arbetsdagen. I och med en rumsliga 
såväl som tidsmässiga flexibiliteten kan arbetstagaren då ta med arbetet hem och fortsätta sitt 
arbete. Konsekvenserna av ett sådant handlingsmönster resulterar dock i att allt fler tjänstemän 
väljer att arbeta över helgen eller semester, som egentligen ska ägnas åt återhämtning. Den 
sistnämnda strategin tänjer och överskrider förutsättningarna för arbetstagarens egna hälsa till 
skillnad från de tidigare som istället tänjer på arbetets gränser. Ett framstående exempel och 
förekommande problem i organisationer är sjuknärvaro, det vill säga att en arbetstagare som är 
sjuk och borde vara hemma för att återhämta sig inte tillåter sig den vilan och fortsätter istället 
att gå till sin arbetsplats trots föreliggande ohälsa. Ytterligare ett steg för att kringgå 
sjukfrånvaro är att istället välja att ta ut semesterdagar. (Allvin et al, 2006:152). 

 
3.3 Teoridiskussion 
I uppsatsen avses arbetskrav antalet mejl som medarbetaren på en HR-avdelning skickar under 
och utanför arbetstid. Vilka förväntningar som föreligger på återkoppling från chefer, kollegor 
och övriga i organisationen. Mejlanvändandets gränslöshet i tid och rum (Allvin et al, 
2006:103–104) är källor som kan ligga till grund för stress hos arbetstagarna och är delar av de 
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frågor vilka kommer undersökas i studien. Till arbetskrav hör även huruvida det finns några 
specifika riktlinjer gällande mejlanvändande. Med kontroll avser vi det handlingsutrymme 
arbetstagarna har gällande hur och när de har möjlighet att svara på mejl. Hit hör också sådant 
som en tillräcklig information och kunskaper för att kunna återkoppla samt ett väl fungerande 
IT-system. Det bör även nämnas att vi är medvetna om att mejlanvändande inte enbart är en 
faktor som ger upphov till de olika arbetssituationerna i krav- och kontrollmodellen. Mejlen 
utgör, tillsammans med andra arbetsuppgifter, en faktor bland andra som tillsammans bildar en 
specifik arbetssituation i krav- och kontrollmodellen (Karasek & Theorell, 1990:32)  

 
Det finns vissa svagheter med de valda teorierna, vilka vi är medvetna om. Karasek och 
Theorells krav- och kontrollmodell har som mätinstrument mött kritik Kontrollen förändras i 
organisationer, vilket innebär att nya organisationstrender och informationsteknikens 
utveckling bidrar till att regler för när och var arbete ska utföras luckras upp. Den höga kontroll 
som vanligtvis har kännetecknat de aktiva arbetstagarna har fått en annan innebörd i nya 
föränderliga organisationer. Anställda tvingas använda sin höga kontroll i arbetet på ett negativt 
sätt för att klara av att hantera övertidsarbete och arbete utanför arbetstid (Grönlund, 2007:13). 
Därmed är det viktigt att ta i beaktning att de upplevda nivåerna av krav, kontroll och således 
stress är en subjektiv upplevelse, vilken skiljer sig åt mellan olika personer. Alla medarbetare 
har olika erfarenheter och upplevelser. Därför kan samma fråga uppfattas och besvaras på olika 
sätt, även om intervjupersonen ställer frågan likadant.  
 
Vidare framställs de båda teorierna som högst kompatibla med varandra. Forskning inom 
området belyser en balans mellan arbete och privat tid samt arbetstagarens upplevelse av krav 
och kontroll. Allvin et al (1998:12–14) valde redan tidigt att komplettera sina teorier med 
modeller som stödjer stress, krav och kontroll hos arbetstagaren samt Karasek och Theorells 
krav- och kontrollmodell (1990:32). Även i den senare boken finns krav- och kontrollmodellen 
med för att förankra den dominerande stressmodellen i livssfärernas relationer till varandra 
(Allvin et al, 2006:106, 139–142). Genomgående i en studie av Grönlund (2007) diskuterats 
hur båda modellerna tillämpas tillsammans för att undersöka huruvida en hög kontroll i arbetet 
medför en negativ gränslöshet, vilket resulterar i ökat övertidsarbete, en större konflikt mellan 
arbete och familj och ett lägre psykiskt välbefinnande. Vidare diskuterar Grönlund (2007:23) 
att den snabba teknik- och kunskapsutvecklingen har gjort att definitionen av krav i arbetet 
ändrat karaktär, där allt större emotionella krav ställs på arbetstagaren som får svårt att klarlägga 
sin egen kompetens. Med detta i beaktning kan vi konstatera att hänsyn bör tas till att det inte 
längre är lika klart att bestämma vad som påverkar arbetstagare gällande krav och kontroll i 
arbetet, då det nya tekniska samhället har byggt nya ramar för det gränslösa arbetet. 
 

4 Metod 
I det fjärde kapitlet redogörs för de metodval som har gjorts under studien. Vi kommer att gå 
igenom valet av den teoretiska ansatsen för att sedan beskriva hur urval och datainsamling har 
gått till samt hur datamaterialet sedan har analyserats. Slutligen avslutas kapitlet med de etiska 
överväganden som har gjorts i studien samt en metoddiskussion.  
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4.1 Metodval  
Redan 400 f. kr. menade Sokrates att samtalet var det grundläggande sättet att skaffa sig 
kunskap om ”det sanna, det goda och det sköna” (Kvale & Brinkmann, 2009:71). Vidare menar 
Alvesson & Sköldberg (2008:17) att det som är säreget för kvalitativa metoder är att de utgår 
från individens perspektiv. Den kvalitativa intervjun besitter således kvalitéer för att ge 
individer möjlighet att beskriva och berätta om erfarenheter samt vardagliga upplevelser via 
samtal (Kvale & Brinkmann, 2009:71). Därmed ansågs en kvalitativ metod genom intervjuer 
vara relevant i relation till det uppställda syftet för att tolka medarbetarnas subjektiva 
upplevelser och erfarenheter om mejlanvändande.   
 
Den teoretiska ansats som valts till studien är abduktion. Metoden består av drag från både 
induktion och deduktion, vilka alterneras växelvis under den abduktiva arbetsprocessen för att 
bygga upp en förståelse inom det studerade området (Alvesson & Sköldberg, 2008:55–57). I 
enlighet med Allvin et als (1998:3) redogörelse för analysmetod har våra intervjusvar 
analyserats på två sätt. Dels har det skett en analys i en deduktiv anda där empirin analyserades 
efter den utvalda teorin och de på förhand formulerade indelningarna i intervjuguiden. Vidare 
har en analys av empirin skett även induktivt i och med att materialet tolkades i syfte att finna 
nya mönster samt inte enbart fokusera på de teoretiska utgångspunkterna. För att söka svar på 
det ställda syftet och de uppsatta frågeställningarna började studien växa i takt med att data 
samlats in. Därefter byggdes studien på med teorier som har anpassats för att stämma överens 
med det insamlade empiriska materialet. Allt eftersom studien fortskred och ny data tillkom, 
kunde de utformade teorierna behöva omformuleras för att anpassas till studien (Alvesson & 
Sköldberg, 2008:55). Studiens abduktiva ansats har tillåtit en pendel mellan de två 
angreppssätten. Således har studien delvis styrts utifrån valda teorier samtidigt som empirin har 
fått utrymme att forma och ytterligare styra studiens riktning. Vi behövde därmed inte låsa fast 
oss vid på förhand bestämda teorier eller ett fastställt syfte, vilket skapade en flexibel 
arbetsprocess och ett utrymme för nya infallsvinklar. 
 
4.2 Tolkning och förförståelse   
De resultat som framkom i studien har tolkats med hjälp av det hermeneutiska perspektivet. 
Hermeneutik bygger på tolkning av meningen. Samtal och text är centrala delar som bygger 
upp perspektivet. Vidare läggs det stor vikt vid tolkarens förförståelse om textens innehåll, 
varvid syftet med den hermeneutiska tolkningen är att hitta en gemensam förståelse (Kvale & 
Brinkmann 2009:66). Hermeneutik valdes således på grund av att en djupare förståelse ville 
skapas tillsammans med den redan existerande förförståelsen i ämnena gränslöst arbete och 
IKT. Genom att analysera varje intervju för sig kunde nya nyanser upptäckas bakom det som 
sades under intervjutillfället och därefter tolkas samt analyseras i en ny kontext tillsammans 
med övriga medarbetares resultat. Tillsammans bildar således varje del en helhet, vilket är 
vedertaget inom hermeneutiken (Kvale & Brinkmann 2009:226).  
 
I anknytning till metodvalet och det hermeneutiska perspektivet är förförståelsen en viktig del 
som vi tar med oss in tolkningsprocessen. Vår förförståelse består av grundläggande kunskaper 
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i arbetsmiljö och kommunikation från tre års arbetsvetenskapliga studier vid Högskolan i 
Halmstad. Intresset för gränslöst arbete finns hos båda studenterna, vilket resulterade i ett 
tidigare uppsatsarbete med tema gränslöst arbete och IKT under hösten 2017. Vår förförståelse 
gällande gränslöst arbete och IKT kan därför ha påverkat studiens utformning samt tolkning 
och analys av resultatet. Vi är även medvetna om konsekvensen av att båda studenterna är 
verksamma inom HR-professionen kan ha färgat studiens resultat på grund av egna erfarenheter 
från mejlanvändande i organisationerna. Dessutom grundar sig valet av organisation på de 
erfarenheter som har erhållits från studierna samt det intresse som har utvecklats för 
organisationen. 
 

4.3 Urval 
I enighet med studiens syfte var målet att komma i kontakt med och intervjua HR-medarbetare 
på en kommun. Efter samtal med organisationens HR-chef godkändes samarbetet omgående. 
Ett inledande möte bokades in med chefen för att klargöra vårt syfte med studien och kartlägga 
eventuella frågor samt förväntningar från organisationens sida. Vid detta tillfälle fick vi även 
ta del av organisationens uppbyggnad och policydokument beträffande mejlanvändande. 
Chefen konstaterade efter mötet att samtliga fem HR-medarbetare skulle medverka i studien. 
Mot bakgrund av tillvägagångssättet vid urvalsskedet kan konstateras att ett 
bekvämlighetssurval använts för att hitta intervjupersoner till studien (Denscombe 2009:39). 
Samtliga medarbetare som valdes ut till att medverka arbetar på HR-avdelningen på den 
studerade kommunen. Deras yrkestitlar är HR-samordnare, biträdande HR-chef, två HR-
generalister och HR-specialist. De flesta medarbetare har motsvarande eftergymnasial 
utbildning inom HR och personaladministrativa utbildningar. Det förekommer en variation 
gällande den tid de varit verksamma inom HR, där spannet sträcker sig mellan ett till 35 år, 
även anställningsperioden inom den kommunala HR-avdelningen varierar mellan ett halvår till 
33 år.  
 
4.4 Datainsamling 
Det empiriska materialet har samlats in genom kvalitativa intervjuer av semistrukturerad 
karaktär. Intervjumetoden valdes för vi ville låta medarbetarna utveckla sina svar under 
intervjun och ha möjlighet att på ett friare sätt tala om de ämnen som berördes (Denscombe 
2009:234). Till intervjuerna har en intervjuguide (se bilaga 2) skapats i syfte att tillföra stöd 
och struktur samt för att säkerställa att syfte och frågeställningar besvaras. Intervjuguiden 
skapades i ett tidigt skede av uppsatsarbetet där utformningen skedde med hänsyn till teoretiska 
referensramar. Under framtagningen delades intervjuguiden in i kategorierna allmänt, 
mejlanvändande under arbetstid och mejlanvändande utanför arbetstid. Kopplat till 
kategorierna skapades en kodning på frågorna utefter de teoretiska referensramar som ansetts 
relevanta (Watt Boolsen, 2007:93–95). Således är frågorna utformade med avsikt att finna svar 
på de teoretiska referensramarna i krav- och kontrollmodellen, gränslöst arbete och de sex 
identifierade temana inom mejlanvändande, vilka grundar sig i studiens syfte samt 
frågeställningar.  
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Ytterligare ett steg i att precisera vår datainsamling var att skapa ett verktyg att använda oss av 
under intervjun för att ytterligare fånga en dimension av medarbetarnas upplevda situation 
under datainsamlingen. Med inspiration från Karasek och Theorells krav- och kontrollmodell 
(1990:32) skapade vi en förenklad version av modellen (se bilaga 3), anpassad till enbart 
mejlanvändande. Under intervjuerna uppmanades informanterna att sätta ett kryss i en modell. 
Placeringen skulle ge en indikering på informanternas subjektiva upplevelse av var de själva 
ansåg befinna sig när det gäller krav kontra kontroll kopplat till mejl i arbetet. Denna modell 
användes sedan som verktyg för fortsatt intervju samt en vidare utgångspunkt att förhålla sig 
till vid under analysarbetet.  
 
Intervjuerna ägde rum i ett konferensrum på medarbetarnas egen arbetsplats för att skapa en 
ökad känsla av trygghet i en välkänd miljö. Båda studenterna deltog vid varje intervju där en 
av studenterna var ansvarig för att intervjua, medan den andra studenten satt med och backade 
upp den pågående intervjun genom att ställa eventuella följdfrågor. Detta upplägg växlades 
mellan studenterna vid varje intervju för att fördela ansvar och få erfarenheter.  För att 
underlätta det kommande analysarbetet spelades intervjuerna in med hjälp av studenternas 
inspelningsfunktion på mobilen. Detta gjordes efter muntligt godkännande från informanterna 
enligt samtyckeskravet (Vetenskapsrådet 2002:9). Det var till fördel för att fånga upp alla svar 
av informanterna och därmed inte missa avgörande information (Denscombe, 2009:280). Varje 
intervju varade mellan 45 minuter till en timme och genomfördes individuellt med varje 
intervjuperson.   
 
4.5 Analysmetod  
Direkt efter att intervjuerna var genomförda startades transkriberingsprocessen för att hålla 
intervjuerna färskt kvar i minnet. Vi valde att transkribera ordagrant för att få med alla detaljer 
från medarbetarnas upplevelser under intervjuerna. Under transkriberingens arbetsprocess 
gjorde vi ett medvetet val att eliminera dialektala skillnader i uttryck och ord för att bibehålla 
en anonymitet för medarbetarna (Eriksson-Zetterqvist & Ahrne, 2015:53). Det transkriberade 
materialet bearbetades sedan i fyra steg: kodning, kategorisering, identifiering av samband och 
utveckling av begrepp (Denscombe, 2009:273–274). Att koda data innebär att man på ett 
systematiskt sätt markerar ”rådatan” med hjälp av initialer eller siffror för att sedan koppla 
denna till analysen (Denscombe, 2009:273). Som ett första steg i tolkningsprocessen lade vi 
kommentarer i dokumenten från transkriberingarna. Dessa kommentarer markerade hela eller 
flera textstycken i transkriberingen för att koda vad meningen eller stycket hade för innehåll. 
Viktigt att belysa är att vi vid denna tidpunkt i uppsatsprocessen redan hade börjat formulera 
syftet samt frågeställningarna, vilket skapade en vetskap om vad vi önskade finna. Trots detta 
var vi fortsatt öppna för nya infallsvinklar och oväntade resultat.  
 
Som ett andra steg samlades de olika identifierade koderna ihop till övergripande kategorier, 
vilka sedan kom att ligga till grund för de rubriker som går att finna nedan i resultat och analys. 
Kategorier fungerar ungefär som ett paraplybegrepp, till vilket den kodade datan kan grupperas 
in under (Denscombe, 2009:273). Under tolkningsprocessens gång har ett samband mellan 
medarbetarnas uppfattningar om mejlanvändande kunnat identifierats. Genom att resultatet 
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sakta har växt fram samtidigt som en analys av resultatet genomförts har vi kunnat tolka och 
bearbeta datamaterialet flera gånger för att på så sätt få en allt djupare förståelse för materialet. 
På så sätt har vi kunnat komma fram till en slutsats om medarbetarnas uppfattningar i 
frågeställningarna. Genom att hitta samband mellan koder och kategorier kan forskaren komma 
fram till en slutsats, baserad på återkommande mönster och samband i datamaterialet 
(Denscombe, 2009:274). Värt att tillägga är att vi på förhand hade formulerat frågeställningar 
och teorier. Men allt eftersom det transkriberade materialet växte fram, utvecklades och 
bearbetades även teorier. Tidigare forskning lades också till och omarbetades för att anpassas 
efter studien. 
 
Ytterligare ett steg i bearbetningen av empirin var att göra förekommande citat mer läsvänliga 
inför användningen i resultat och analys. Således har upprepningar samt interjektioner 
avlägsnats för att underlätta för läsaren. Korrigeringar har skett i minsta möjliga grad och viktigt 
att belysa är att det fortfarande är medarbetarnas egna ord som återspeglas i citaten.  
 
4.6 Etiska överväganden 
Under arbetets gång har de forskningsetiska råd, utgivna av Vetenskapsrådet, följts för att 
säkerställa medarbetarnas rättigheter (Vetenskapsrådet 2002). Innan tidpunkten för 
intervjutillfället blev medarbetarna skriftligt informerade via ett informationsbrev (se bilaga 1). 
Informationsbrevet innehöll information om studiens syfte, vad medverkan innebar, att 
medverkan var frivillig samt att informationen de gav oss endast skulle användas i syfte till 
denna studie. Under intervjuerna tillfrågades medarbetarna på nytt om de tagit del av 
informationsbrevet och förstått innebörden av det samt om de godkände deltagande i studien. 
Detta gjordes för att undvika eventuella missförstånd samt för att verifiera samtycke till 
deltagande (Kvale & Brinkmann, 2009:84).  
 
Eftersom det är en liten arbetsplats som har studerats lade vi stor vikt vid att avidentifiera 
medarbetarna för att inte riskera att någon kunde identifieras och på så sätt riskera negativa 
följder på grund av deltagandet. Namn, ålder och detaljer om privatliv har också utelämnats 
med hänsyn till medarbetarna. Ytterligare ett steg i att skydda medarbetares deltagande var att 
neutralisera språket och ta bort säregna ord och uttryck i de citat som benämns ovan. 
 

4.7 Metoddiskussion  
Semistrukturerade intervjuer valdes för att ge alla informanter lika chans till att ge samma svar. 
Det har säkerställts genom att den utformade intervjuguiden följts på ett enhetligt sätt under 
alla intervjuer. Samtidigt har följdfrågor kompletterat intervjuerna för att få ut så mycket önskad 
data som möjligt ur varje specifik intervju samt för att uppnå det önskade resultatet av intervjun 
(Denscombe, 2009:234-235). Studien har avgränsats till att studera en kommun och HR-
medarbetarnas syn på hur de påverkas av sitt mejlanvändande under och utanför arbetet. Att 
vidga urvalet var inget som låg inom ramen för studien. Syftet var att studera HR-medarbetare 
och under urvalet framkom att alla HR-medarbetare på den studerade kommunen hade för 
avsikt att delta i studien. Att välja en annan yrkesgrupp skulle därför medföra att studiens syfte 
skulle frångås, vilket inte var intressant för oss. Det är dock en kartläggning som skulle vara 
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intressant att forska vidare kring. Vidare har det i studien och under urvalsskedet inte tagits 
hänsyn till informanternas ålder eller kön då denna aspekt inte heller ansågs relevanta för att 
uppfylla studiens syfte och frågeställningar.  
 
Att göra en större studie med ett bredare urval i kombination med att utföra fler intervjuer skulle 
möjliggöra en undersökning bortom just den valda HR-enheten. Således skulle studien öppnas 
upp för att undersöka om det föreligger skillnader eller likheter mellan HR-avdelningen inom 
privat och offentlig sektor. Möjligheten till att studera huruvida olika HR-professioner skiljer 
sig åt från varandra, det vill säga att undersöka hur mejlanvändandet ser ut för HR-medarbetare 
med olika utbildningar, ansvarsområden samt verksamhetsområden.  
 
Det var även på tal att komplettera datainsamlingen med ytterligare intervjuer tillsammans med 
organisationens HR-chef, men utifrån Habermas konsensuella teori om sanning bör samtal vara 
fria från makt och dominans även om osynliga maktrelationer kan existerar som en 
bakomliggande orsak. Olika yrkesgrupper kan tillägna sig kunskap på olika sätt och därför är 
det svårt att bestämma vems kunskap som är egentligen är valid kunskap. Vem som anses vara 
en legitim medlem i den tolkade gruppen är viktigt för resultatet, vilket innebär att urvalet av 
gruppens medlemmar är av stor vikt (Kvale & Brinkmann, 2009:275). Det ansågs därför inte 
vara aktuellt att inkludera HR-chefens perspektiv med hänsyn till att hen som medarbetare vid 
en sådan händelse skulle ha ett annat maktperspektiv under intervjusituationen samt ha andra 
erfarenheter av arbete med mejl än övriga medarbetare. Hen har positionen som chef och ansvar 
för övriga medarbetare, vilket skulle kunna medföra att svaren inte skulle bli lika jämförbara 
med varandra och ske ur en annan yrkesgrupps perspektiv. För att svara på syftets 
frågeställningar var det medarbetarnas nivå vi ville studera, inte chefsperspektivet.  
 
Deltagandet i studien förmedlades och etablerades genom HR-chefen och vi är därför medvetna 
om att denna händelse kan ha medfört konsekvenser på studiens resultat. Medarbetarna kan ha 
varit hämmade i sina svar på grund av att de hade kännedom om att ett inledande möte hållits. 
Konsekvensen kan då ha blivit att medarbetarna inte kände att de kunde vara lika öppna och 
ärliga i sina svar under intervjutillfället. Detta kan resultera i att medarbetarna inte ger en 
korrekt bild av organisationen (Eriksson-Zetterqvist & Ahrne 2015:53).  
 
Den av studenterna utformade modell som användes vid intervjutillfället, inspirerad av Karasek 
och Theorells krav- och kontrollmodell (1990:32), kan inte direkt appliceras på 
ursprungsmodellen. Modellen användes enbart som ett verktyg för diskussion och är anpassad 
efter medarbetarnas upplevelse av mejlanvändandet i relation till krav och kontroll. Avsikten 
var att fånga medarbetarnas personliga upplevelser, men på grund av deras olika tidigare 
erfarenheter kan upplevelserna skilja sig åt. Således kan samma fråga associeras och tolkas på 
olika sätt av varje medarbetare. Även det faktum att medarbetarna saknar insikt för hur deras 
utplacering i den modell (se bilaga 3) som presenterades för dem under intervjun kan påverka 
deras placering samt vår analys av denna. Enhälligt för medarbetarna är att resonemangen kring 
utplaceringen i modellen speglar helheten av deras mejlsituation. Det är inga enstaka händelser 
som uppges påverka eller helt spegla deras utplacering utan det är deras samlade bild av 
mejlanvändandet. 
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4.7.1 Trovärdighet och tillförlitlighet 
Validitet och reliabilitet har mött kritik hos vissa kvalitativa forskare eftersom de speglar en allt 
för positivistisk, och således kvantitativ, uppfattning som står i vägen för den kvalitativa 
forskningens skapande (Kvale & Brinkmann, 2009:262). Därför har termerna trovärdighet och 
tillförlitlighet använts. 
 
Trovärdighet går ut på att visa att studien undersökt det den utger sig för att undersöka samt för 
att visa att den insamlade datan är sanningsenlig. Forskarna Lincoln och Guba (Denscombe, 
2009:380) menar det inte finns något definitivt sätt att visa att en studie är helt sanningsenlig. 
Den hermeneutiska tolkningsprocessen har använts under utformningen av resultat och analys 
för att fånga medarbetarnas individuella erfarenheter och upplevelser. Detta för att studenterna 
ska få en gemensam förståelse tillsammans med den existerande förförståelsen och på grund av 
medarbetarnas individuella erfarenheter och upplevelser kan det vara svårt att veta vad som 
verkligen är sanning. Därför föredrar forskarna att använda termen ”trovärdighet” om en 
forsknings verifiering (ibid.). Vi lägger vikt vid att det är just medarbetarnas individuella 
erfarenheter och upplevelser som framkom under intervjuerna. Eftersom vi tolkade dessa 
utifrån vår egen förförståelse i en annan kontext kan det ge en annan bild av hur medarbetarna 
egentligen ville framhäva svaren på frågorna, vilket kan ge en missvisande bild av verkligheten. 
För att bygga upp en trovärdighet i vår studie har vi kontrollerat och kritiskt ifrågasatt den data 
vi tagit till oss under studiens gång. För att säkerställa trovärdighet under intervjuerna har 
studenterna försökt att inte frångå den utformade intervjuguiden i allt för stor utsträckning 
eftersom resultatet från intervjuerna då inte skulle kunna jämföras och därigenom blir 
missvisande.  
 
Tillförlitlighet syftar till att ge en indikation på att studiens resultat speglas i de procedurer och 
beslut som andra läsare kan se samt avgöra i vilken grad dessa procedurer och beslut anses vara 
rimliga. Frågan är om en annan forskare med samma utgångspunkt skulle komma fram till 
samma resultat som oss om de skulle genomföra samma studie igen (Denscombe, 2009:381). 
Då vi själva har analyserat materialet utifrån den förförståelse och de erfarenheter vi har samt 
utifrån den data vi samlade in har vi fått fram ett specifikt resultat. Skulle någon annan forskare 
med en annan sorts förförståelse och andra erfarenheter analysera samma data skulle resultatet 
och förståelsen per automatik förmodligen bli annorlunda. Olika sorters förförståelse bidrar till 
att tolkningen av meningen sker på olika sätt, vilket bidrar till olika förståelse av texten (Kvale 
& Brinkmann 2009:66). Vidare finns det alltid detaljer som vi kan ha utelämnat i 
metodavsnittet, men som vi inte är medvetna om, vilket kan vara till nackdel för 
tillförlitligheten. Vi har dock utelämnat vissa detaljer på grund av konfidentiella skäl, men är 
medvetna om dessa val.  
 
4.7.2 Objektivitet  
Objektivitet syftar till att inte tvinga på andra sina fördomar. Man kan också tala om ”reflexiv 
objektivitet” vilket innebär som Gadamer uttrycker på hermeneutikens språk, att man bara kan 
göra bra bedömningar utifrån de ”för-domar” som gör det möjligt att förstå en företeelse. Så 
snart det är möjligt ska dessa fördomar skrivas ur forskningen för att den ska anses som objektiv 
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i sitt sammanhang (Kvale & Brinkmann, 2009:260). Att förhålla sig objektiv i studien är viktigt 
för att inte påverka medarbetarna under intervjun och således resultatet. Det har varit en 
utmaning att inte låta sig påverkas av den föreliggande förförståelsen, som har byggts upp under 
tre års arbetsvetenskapliga studier samt det tidigare uppsatsarbetet i ämnet gränslöst arbete och 
IKT. I ett försök att bibehålla objektiviteten gjordes ett medvetet val att inte formulera en tes 
angående utfallet av medarbetarnas uppfattning i studien.   
 
4.7.3 Överförbarhet 
Då generaliserbarhet anses lämpa sig mer för kvantitativ forskning, har termen överförbarhet 
valt att användas. Överförbarhet beskrivs av Lincoln och Guba (Denscombe, 2009:382) som i 
vilken mån resultaten i en studie går att applicera på ett annat jämförbart fall. Det är svårt att 
veta hur och på vilket sätt studien skulle kunna vara applicerbar på ett annat fall utan är något 
som är upp till läsaren att avgöra. Då urvalet baserade sig på en liten representativ grupp, kan 
det hända att överförbarheten av studien påverkats genom att det har varit en specifik studie av 
en liten grupps åsikter. För att styrka överförbarheten har noggranna beskrivningar av 
tillvägagångssätt och metodval gjorts i studien.  
 

5 Resultat och analys 
I det femte kapitlet följer en presentation av de resultat med tillhörande analys som framkommit 
under studien. Under bearbetningen av det empiriska materialet framkom en del teman vilka 
materialet har delats in under. Dessa är; ”Kommunikation”, ”Det beror på” samt ”Sfärernas 
betydelse”. För att bibehålla den konfidentialitet som har garanterats medarbetarna enligt de 
etiska kraven (Vetenskapsrådet, 2002:12), har en kodning tillämpats (Eriksson-Zetterqvist & 
Ahrne 2015:52). De fem medarbetarna kommer följaktligen att hänvisas till som M1 till M5 för 
att inte röja någons identitet eller skapa en känsla av olust hos de deltagande medarbetarna. 
Numreringen har skett utan inbördes ordning för intervjuernas tidpunkt. På så vis förstärks 
medarbetarnas konfidentialitet inom arbetsgruppen eftersom det fanns en känd turordning för 
när varje medarbetare skulle delta i intervjun. I kodningen står bokstaven M för medarbetare.  
 
Intervjuerna hade förankring i studiens teorier och vi ville därför ta reda på i vilken utsträckning 
medarbetarna var bekanta med mejl i sitt arbete. Medarbetarna på den studerade kommunen 
uppgav att de av arbetsgivaren är försedda med personlig arbetsdator och arbetstelefon, till vilka 
ett personligt mejlkonto är kopplat. På HR-avdelningen finns även ett gemensamt mejlkonto 
vilken en av medarbetarna är huvudansvarig tillsammans med övriga HR-medarbetare, vilka 
hjälper till och avlastar med mejlhanteringen varsin dag i veckan. Alla medarbetare har tillgång 
till både det personliga samt HR-gemensamma mejlkontot på kommunhuset, vilken även är 
tillgänglig via webbläsare utanför arbetsplatsen. 
  
5.1 Mejlen som kommunikationsverktyg 
Analyser av intervjuerna visar att mejl är ett viktigt kommunikationsverktyg för medarbetarna. 
Fyra kategorier som rör mejlen som kommunikationsverktyg har identifierats: mejl som 
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bidragande faktor till informationsöverflöd, ”cc-fenomenet”, god service genom återkoppling 
samt förväntningar på tillgänglighet.  
 
5.1.1 Mejl som bidragande faktor till informationsöverflöd 
Resultatet visar att medarbetarna upplever att de spenderar en stor del av arbetsdagen framför 
mejlen. En del av medarbetarna angav att de ibland lade en hel arbetsdag på att enbart skicka 
och svara på mejl och genomföra arbetsuppgifter relaterade till det inkommande mejlet, medan 
andra angav att denna sortens arbete endast utgjorde någon enstaka timme, ibland upp till fyra 
timmar. Anledningen till att medarbetarnas uppfattningar varierade i vissa avseenden kan 
härledas till deras HR-profession, huruvida de använder mejlen som verktyg samt till 
uppfattningen om vad mejlanvändandet genererar. Samtliga medarbetare såg mejlen som en 
uppgiftsfördelande faktor. Likt Bordi et al (2018:38) formulerar mejlen som verktyg, med de 
explicita förväntningar som finns för att tilldela arbetsuppgifter med förväntan om återkoppling 
inom en utsatt tidsram. Även om alla medarbetare uppgav att de dagligen arbetar olika mycket 
med sin mejl, vilket beskrevs ovan, var alla av uppfattningen att mejlen som uppgiftsfördelande 
faktor var ovärderlig. Flera av medarbetarna berättar om den stress som kan uppstå vid 
prioritering av frågor då arbetsbelastningen i samband med mejlhanteringen är hög, varav en 
av medarbetarna ger exempel:  

“Det är så himla mycket mejl hela tiden. ”Fixa det”, ”gör det” och det kommer från 
alla håll och kanter.” (M5) 

Att ha en hög arbetsbelastning på grund av många inkommande mejl ställer höga krav på 
arbetstagaren. Samtidigt kan det medföra att graden av kontroll sänks om medarbetaren behöver 
hantera en överfull mejlinkorg samtidigt som övriga ärenden och åtaganden ska prioriteras. 
Tillsammans bidrar dessa höga krav och den låga kontrollen till att medarbetaren hamnar i en 
arbetssituation med hög stress där det finns en risk för att drabbas av ohälsa i arbetet (Karasek 
& Theorell, 1990:31).  
 
Flertalet diskussioner bland medarbetarna kan härledas till det informationsöverflöd som 
diskuterats av Waller och Ragsdell (2012:157) där stressen kommer från övertygelsen att 
mejlen måste besvaras så snart det är möjligt. Medarbetarna uppger att det förekommer stora 
mängder mejl med varierande innehåll. Det kan variera mellan ärenden, utbildningar, frågor 
och informationsbrev likt beskrivningen av Bordi et al (2018:37) om mångfalden i 
medarbetarnas inkorg. Under intervjutillfällena framkom även att alla medarbetarna har olika 
förhållningssätt och strategier för att hantera en full inkorg där några av medarbetarna uppger 
att de bearbetar mejlen i kronologisk ordning medan andra gör en bedömning om vad som ska 
prioriteras utifrån ärende. Bordi et al (2018:37) samt Waller och Ragsdell (2012:156) belyser 
vikten av att medarbetaren har ett sätt att hantera mejlen för att förebygga att de ”viktiga” mejlen 
försvinner i mängden och går obemärkt förbi. I empirin framkommer att en hantering efter 
kronologisk ordning uppges vara fördelaktig eftersom händelseförloppet följs i korrekt, vilket 
innebär att medarbetarna har rätt information i de olika skedena och undviker att svara på redan 
besvarat mejl.  
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5.1.2 CC-fenomenet 
Medarbetarna berättade om frustrationen över att mottaga ett cc, det vill säga en kopia av ett 
mejl, som de inte är delaktiga i. Det framkom en viss frustration över att bli tilldelad ett cc, 
eftersom det är enkelt att fastna ”vid sidan av” en mejlkonversation och följa med linan ut även 
om det inte är nödvändigt. De menade på att detta kan bidra till att förvirring uppstår gällande 
mejlets innehåll och vad de som medarbetare förväntas göra i konversationen. En medarbetare 
ger exempel på en situation:  

”Ofta är det att en fråga mellanlandar hos oss, så skickar man vidare svaret och sen 
blir man ”cc-ad” när den skickas vidare konversationen. Och där behöver inte jag 

vara med egentligen utan jag har gjort min del. Men sen, ändå så får man följa hela.” 
(M1) 

Samtidigt understryker de att det ibland kan vara till fördel att se den fortlöpande 
konversationen ”vid sidan av”, eftersom medarbetaren kan upptäcka om ärendet är på väg åt 
fel håll. Medarbetaren menar att minskningen är till fördel då risken för att drabbas av 
informationsöverflöd minskar och tid ägnas åt att fokusera på det som anses som viktigt i arbetet 
såsom återkoppling i inkommande frågor och ärenden.  
 
CC beskrivs av Waller och Ragsdell (2012:157–158) som ytterligare en bidragande faktor till 
överbelamrade inkorgar, både massmejl och ett sätt för avsändaren att försäkra sig om att en 
bredare publik har tagit del av informationen (Waller & Ragsdell, 2012:157–158). 
Medarbetarna beskriver cc som stundtals förvirrande. Det är svårt att veta hur ett cc-mejl ska 
hanteras, om det innebär att en åtgärd bör vidtas eller om det bara skickas i 
informationssyfte.  Att bara skicka ut information löser inte många problem, snarare tvärt om, 
det bidrar till att viktig information försvinner i mängden (Heide et al, 2012:17).  
 
5.1.3 God service genom återkoppling 
Samtliga medarbetare upplever att återkoppling på inkommande mejl är en betydelsefull del av 
deras arbete, som består i att dagligen stötta och vägleda chefer i arbetsrelaterade frågor. 
Följaktligen förväntar sig cheferna i sin tur återkoppling i de frågor som ställs. Som en del av 
dessa förväntningar talar medarbetarna om vikten av att ge hög service, vilket då förknippas 
med snabb återkoppling. Resonemangen kring service och att inte låta en avsändare vänta 
återfinns i Barley et als studie (2011:899). Barley et al (2011:897–898) beskriver även hur 
medarbetare betraktar en tom inkorg som en kontrollingivande faktor över arbetssituationen. 
Att arbeta med mejlen utanför arbetstid är således ett sätt att hantera sin inkorg för att bibehålla 
kontroll och förebygga en överbelamrad inkorg vid en ny arbetsdag. Några av medarbetarna 
anser det vara god service att återkoppla inom rimlig tid och så gott som läggs stor betydelse 
vid. Medarbetarna har två skilda synsätt gällande att besvara mejl utanför arbetstid kontra under 
arbetstid. Den ena av dem arbetar mycket flexibelt med sin mejl, både under och utanför 
arbetstid: 

”Men jag ’betar’ alltid av och så har jag alltid jobbat, jag klarar inte av när det ligger 
för mycket obesvarade, jag har den här servicen i mig att man ska ha svarat ganska 

snabbt.” (M2) 
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Varvid den andra medarbetaren aldrig, eller väldigt sällan, tar med sig arbetet hem, utan arbetar 
för att mejlens inkorg ska vara ”nollad” vid arbetsdagens slut:  

”I min värld när jag går hem från jobbet, så vill jag gärna ha matat ner så att jag har 
’nollat’ min inkorg. Så att jag börjar en ny dag så, just för att jag vill ha en hög 

service utåt. Jag har väl kanske grävt min egen grav där litegrann eftersom jag varit 
snabb och löst. Man får det till sig att ’åh det är jättebra, du är snabb med att 

återkoppla’ och nu vet man att, nej då förväntar dom sig säkert att jag ska vara snabb 
tillbaka.” (M3) 

Såväl Bordi et al (2018:40) som Barley et al (2011:899) diskuterar huruvida mejlhanteringen 
är en personlig preferens och ska anpassas efter medarbetarens eget tycke. Om medarbetaren 
föredrar att kontrollera sin inkorg för att hålla sig uppdaterad istället för att aktivt undvika att 
kontrollera och svara allt för frekvent kommer det att generera förväntningar på att fortsatt 
kommunikation skall ske i samma takt vilket återspeglas hos de ovanstående medarbetarna. Att 
välja att integrera arbetet med den privata tiden eller undvika det är högst personligt och 
fungerar olika bra för olika personer (Allvin et al, 2006:104–106). Medarbetarna visar prov på 
att skapa kontroll över sin inkorg, fast på sitt eget sätt som fungerar för just dem. Medarbetarna 
uppger båda att kontrollen är över mejlen är hög och oavsett om kraven är höga eller låga för 
just dessa medarbetare är risken för att drabbas av stress i detta sammanhang relativt låga 
(Karasek & Theorell, 1990:90–91).  
 
5.1.4 Förväntningar på att behöva vara tillgänglig 
Ingen av medarbetarna upplevde att det finns några förväntningar från organisationens sida att 
behöva vara tillgänglig via mejl de tider som inte anses som arbetstid (exempelvis raster, möten 
och tid utöver arbetstid). Trots att medarbetarna menade att det inte fanns några förväntningar, 
var ändå några av dem av uppfattningen att arbete sker utanför arbetstid, men att det då skedde 
på grund av förväntningar från medarbetarna själva, inte från organisationen. Det förekom 
reflektioner kring huruvida medarbetare har en förmåga att fastna i sin mejl under raster. Något 
som medarbetarna upplevde var att en reglering av arbetsmejlen och ett ställningstagande från 
organisationens sida var önskvärd. Resonemang fördes om att mejlanvändande utanför 
arbetstid borde undvikas: 

”Det tycker jag ska finnas, en stark indikation för jag tror att det är hälsofrämjande. 
Vi är överlag alldeles för stressade idag på arbetet. Det hjälper inte genom att vi ska 
kolla våra mejl både på telefon och för det ser man om man går ner på fikat här, då 
ser man att folk knappar på sina telefoner. Släpp dom! Vi har fika nu i 10 min. Så att 

DET är väl en riktlinje som borde skrivas in i sådana fall” (M3) 

En viss okunskap om riktlinjer kring mejlanvändande i organisationen rådde bland 
medarbetarna, men de såg på dem med skräckblandad förtjusning. De flesta hade svårt dela 
med sig av sina uppfattningar, då kännedom om riktlinjernas existens mer eller mindre saknades 
helt. På frågan kring hur medarbetaren ser på organisationens riktlinjer gällande 
mejlanvändande lyder bland annat svaret: 

”Det har vi säkert.” (M5) 
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Men de som var av uppfattningen att det kan vara svårt att införa riktlinjer eftersom alla arbetar 
på sitt sätt och måste arbeta flexibelt, även om det är för en bra sak. Några av medarbetarna 
menade att regleringarna i så fall skulle ske i arbetsmiljösyfte, och då kanske när och var man 
fick arbetade med mejlen. Inte hur man skulle gå tillväga. Likt medarbetarnas egna 
uppfattningar uppger Gulliksen et al (2015:31) i en rapport från Arbetsmiljöverket att mejl 
skapar flexibelt i arbetet genom att arbete kan ske var som helst, när som helst. Men i och med 
att flexibiliteten ökar via mejlen ställs även högre krav på ansvar hos medarbetarna som själva 
måste dra gränsen för deras tillgänglighet i arbetet. Vidare menar Arbetsmiljöverket att det 
digitaliserade arbetslivet, däribland mejlen, kan vara en orsak till att ohälsan ökar bland 
arbetstagare (ibid.). Medarbetarnas uppfattningar om detta kan sammanfattas som att en 
reglering av den arbetstid som mejlen används, i exempelvis en riktlinje, skulle vara till en 
fördel ur arbetsmiljösynpunkt.  
 
När det gäller förväntningar upplevde några av medarbetarna att de behövde vara tillgängliga 
för återkoppling även under sjukdomsperioder. De förklarade att de upplevde förväntningar 
från organisationens sida eftersom det föreföll problematiskt att vara okontaktbar under sin 
sjukdomsperiod. Att inte finnas tillgänglig för återkoppling i aktuella ärenden kan bidra till 
frustration och ineffektivitet. Den upplevda problematiken som medarbetarna beskriver är i 
enlighet med Allvin et als (2006:122) redogörelse över kraven på tillgänglighet även under 
perioder av sjukdom som genom teknologins flexibilitet skapar förväntningar på tillgänglighet. 
Det fanns också medarbetare som inte något problem med att vara kontaktbar trots sin 
sjukdomsperiod. Att kommunicera och arbeta trots en sjukdomsperiod beskrivs av Allvin et al 
(2006:152) som överskridande av förutsättningarna för arbetstagarens egna hälsa.  
 

5.2 Det beror på…  
Diskussioner kring förekommande tolkningsutrymme och medarbetarnas hantering av dessa 
situationer presenteras samt medarbetarnas resonemang kring att eventuellt byta ut 
mejlverktyget. HR-arbetet kräver många gånger en mer djupgående information än vad ett 
inledande mejl kan ge. Informationen kan tolkas på olika sätt av sändare och mottagare, vilket 
skapar en komplexitet och följdfrasen ”det beror på”:  

”Så att många gånger om man beskriver en situation, finns det följdfrågor för att det 
finns så mycket som beror på. Allt är inte glasklart, utan kanske måste vidga vyerna. 
Det är då jag tänker att, ja det kanske är bättre att man pratar kring det eller att man 

kanske ska förklara hur man kan göra någonting.” (M4) 

5.2.1 Utrymme för misstolkningar i mejl 
Samtliga medarbetare uttrycker att HR-arbetet är komplext, vilket avspeglar sig i att mejlen inte 
kan hanteras på ett önskvärt sätt. De flesta medarbetarna uppger att tolkningsutrymmet i mejl 
kan vara stort. Mejl som tas emot saknar ofta den nödvändiga mängd information som behövs 
för att kunna komma till rätta med ett ärende. Mejlet behöver därför kompletteras med mer 
information och då uppger medarbetarna att de föredrar att istället föra ett samtal för att uppnå 
mer kunskap istället för att skicka ett kompletterande mejl, vilket en medarbetare förklarar:  
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”Sällan ska jag säga att jag har hela bilden klar för mig, ofta måste jag komplettera 
med den här bilden, ofta måste jag ju ta ett telefonsamtal eller ett möte för att kunna 
ge ett korrekt svar. Men det är ju väldigt mycket tolkningar, det är det ju. det är ju 

arbetets natur. Det finns inte svart eller vitt när det kommer till HR, det är ju 
människor vi arbetar med.” (M2)  

De pekar samtidigt på riskerna som kan uppstå vid ”bollande” av mejl fram och tillbaka samt 
att misstolkningar av information lätt kan uppstå vid mejlkonversationer. Ett förekommande 
problem som också har identifierats av Bordi et al (2018:40–41) är att mejl som är dåligt 
formulerade ger konsekvenser som merarbete och missförstånd. Här dras paralleller till 
komplettering samt ”bollande” av information mellan olika parter för att komma fram till 
mejlets verkliga betydelse. När det gäller misstolkning fanns skilda uppfattningar hos 
medarbetarna beträffande vems ansvar det var att skapa tydlighet i formuleringen av ett mejl:  

”Det är det som är med mejl, att när du skickar ett mejl så ligger ansvaret på den som 
tagit emot det. Och därför ligger ansvaret på den som skickat mejlet att göra mejlet så 

tydligt som möjligt och så lättläst och förståeligt som möjligt. Annars blir det ju det 
här att man kanske svarar på någonting som man inte vill ha svar på.” (M1) 

Medarbetarens syn på ansvar kan följaktligen jämföras med följande medarbetares inställning: 

”Jag tycker att det är ett samspel. Visst man kan ju säga såhär att du har ett ansvar 
och jag har ett ansvar. Men jag tycker nog snarare att, jag skulle nog inte formulera 
mig så att någon har ett ansvar för att vara tydlig i sitt mejl, utan att vi tillsammans 

hittar vad handlar det här om.” (M2) 

De båda ovanstående citaten speglar olika medarbetares uppfattningar om vem som bär 
ansvaret vid formuleringen av ett mejl. Den första medarbetaren menar att sändaren har ett 
ansvar i att skapa ett tydligt mejl för att inte misstolkningar ska uppstå hos mottagaren. Den 
senare menar däremot att ett samspel mellan sändare och mottagare föreligger, att HR-
medarbetarna är till som en kunskapsbank och har funktionen att vägleda i ärenden för att chefer 
ska få den hjälp de behöver. Båda medarbetarna är av uppfattningen att slutmålet är att komma 
fram till en gemensam lösning av ett ärende eller en fråga. Sedan kan vägen dit se lite 
annorlunda ut. Medarbetarna är eniga om att HR-rollen är komplex och utgör en stöttande 
funktion, därav kan de inte förvänta sig att förhinder inte ska förekomma. De förklarar även att 
de i sin HR-profession behöver alla de omständigheter och detaljer, vilket personerna runt 
omkring inte alltid är medvetna om. Därav råder det en förståelse i att medarbetarna ofta 
behöver återkoppla i syfte att få tillgång till mer information för att de skall kunna utföra sina 
arbetsuppgifter på bästa sätt. 
 
Vissa organisationer litar ibland i för hög grad på att information i sig kan lösa problem, men 
det som glöms bort är att informationen i sig tolkas av mottagaren i andra änden. (Heide et al, 
2012:17).  
 
5.2.2 Chatt som alternativ till mejl 
Medarbetarnas upplevelse om att det inte skulle fungera att ersätta mejlen med en chatt var 
samstämmig. Detta eftersom deras sätt att arbeta är komplext och kräver problemlösning. 
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Inkommande ärenden kräver mycket information, vilket skulle bli tidskrävande och medföra 
problem genom att lösas i en chatt. Precis som vid mejl är några av medarbetarna av 
uppfattningen att det kan vara svårt att veta om frågan är rätt ställd. I de korta svaren finns inte 
tillräckligt med information och därför krävs det i en chatt motfrågor för att få rätt svar, vilket 
kan bidra till mycket ”bollande” fram och tillbaka. En av medarbetarna förklarar hur detta kan 
te sig i en chattkonversation: 

”Om man får en fråga och bara svarar på den så vet man kanske inte om frågan är 
rätt ställd eller personen vet vad personen frågar efter. Då behöver man ställa 

motfrågor för att få rätt svar.” (M4) 

Därför menar medarbetaren på att det är trevligare att besöka eller ringa till kollegor och 
diskutera ett ärende för att på så sätt få rätt information. Några medarbetare är samtidigt av 
uppfattningen att en chatt kan vara bra vid snabba frågor som kräver snabba svar, men menar 
att det finns en baksida med snabb kommunikation, eftersom tillgängligheten gör att man i en 
chatt kan ställa en fråga direkt till medarbetaren, med önskan om direkt återkoppling. Samma 
krav finns inte i mejl, där möjligheten att prioritera bland inkommande mejl är större, vilket 
medför att arbetet kan ske under avspända förhållanden. På grund av den större föreliggande 
kontroll som medarbetarna har över sin mejl i arbetet löper de mindre risk för att drabbas av 
stress när nya mejl inkommer. Detta på grund av att de själva kan bestämma när de ska prioritera 
inkommande mejl och andra förekommande arbetsuppgifter (Karasek & Theorell, 1990:36). 
 
Medarbetarnas upplevelser kan sammanfattas som att chatten kan vara fördelaktig vid snabb 
respons eller förmedling av arbetsuppgifter medan mejlen fortsatt är att föredra i komplexa 
ärenden och har en stor fördel tack vare historiken i dokumentationen. Deras argumentation 
överensstämmer med Bordi et als (2018:43–44) redogörelse av temat som behandlar just 
flexibiliteten i kommunikation. De menar att mejl är fördelaktigt med avseende på 
dokumentation för medarbetaren och chattfunktionen är ett utmärkt medel för snabb respons. 
 
5.3 Effekterna av system  
Det finns både för- och nackdelar med många kommunikationssystem i arbetet. Nedan 
presenteras hur medarbetarna upplever händelserna där kontrollen förloras vid tekniska 
problem samt hur mejlen används som lagringsfunktion. Under den första av de två 
kategorierna presenteras även en sammanställning av medarbetarnas utplacering vid 
intervjutillfällena (se bilaga 3 samt bild 3).  
 
5.3.1 Kontroll förloras vid tekniska problem 
Medarbetarna ombads att under intervjun uppskatta var de ansåg befinna sig i förhållande till 
krav kontra kontroll, med hänsyn till sitt mejlanvändande under och utanför arbetstid. Av 
konfidentiella skäl anges inte vem av medarbetarna som placerade sig var i sammanställningen. 
Modellen användes sedan för vidare diskussioner. 
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Bild 3. Medarbetarnas uppskattning, (se bilaga 3).  
 
En övergripande uppfattning hos alla medarbetare är att kontrollen över sitt mejlanvändande är 
hög under och utanför arbetstid. Den främsta orsaken som nämns är att de själva kan bestämma 
när och vart arbetet med mejlen ska ske:  

”Jag jobbar ju mycket med min mejl det är ju den som tar stor del av min dag. Sen har 
jag ju inte alltid kontroll över vad det är för information som kommer in och då 

behöver jag ju få tillbaka information kanske så då blir det lite … Men jag har ju ändå 
hög kontroll på min mejl så att säga så att även då om jag inte tar med mig den hem 
utan jag begränsar den och har den på jobbet. Det är också en skön kontroll just att 
jag kan kontrollera min mejl på jobbet och jag slipper att ta med mig det hem då.” 

(M3) 

Det som fick dem att sänka graden av kontroll var vid förekommande tekniska och 
systemtekniska problem. Det kan handla om att mejlen inte går att använda ute i 
verksamheterna eller att mejlsystemet krånglar under det dagliga arbetet. Bordi et al (2018:42) 
tar upp detta som en av orsakerna till att medarbetarna inte kan komma kommunicera med 
önskade kontakter, vilket i sin tur resulterar i en minskad effektivitet:  

”Ja men det är ju det att kontrollen över mejlen ligger helt och hållet på mig. Och jag 
kan ju välja att inte kolla mejlen under dagen men då får jag ju äta upp det någon 

annan dag. Sen så det här är ju då den tekniska begränsningen skulle jag säga 
[illustrerar i modellen] för att ibland så funkar den inte. Framförallt inte när man är 
utanför kommunhuset och inte har datorn när man åker till närliggande kommuner 
eller verksamheter någon dag om man har möte eller så och sitter på tåget för då 

kommer man inte åt mejlen.” (M1) 

En av medarbetarna uppger även att en av faktorerna till att kontroll över mejlen i arbetet inte 
är optimal är en bristande tillgänglighet till information för att kunna lösa rådande 
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arbetsuppgifter samt tekniska problem vad gäller tillgången till mejl utanför kommunhuset. 
Medarbetarens resonemang går i linjer med Bordi et als (2018:40–42) redogörelse om hur 
tekniska svårigheter leder till en försämrad användarupplevelse som skapar en frustration i 
arbetsdagen samt den inverkan meddelandenas kvalité har på medarbetarna när de inte får 
tillräcklig information. De höga krav som föreligger i arbetet kompenseras upp av 
medarbetarnas höga kontroll, vilket gör att det finns en risk för stress och ohälsa, men inte i lika 
hög grad som om medarbetarna skulle förlora kontrollen över sin arbetssituation (Karasek & 
Theorell, 1990:35–36): 

”Klart att man har höga krav på det där med återkoppling och det jag menar det är ju 
stöd och service. Man vill liksom att det ska gå snabbt och rappt.” (M5) 

5.3.2 Mejlen som lagringsfunktion 
Några medarbetare talar också om sina erfarenheter av att ha många system att hålla koll på, 
vilket uppstår då de inte bara ska hålla koll på mejlen utan också en chatt, ärendesystem samt 
övriga system som förekommer i arbetet. De menar att problem med att hitta i vilket system 
den aktuella informationen finns kan orsaka förlorad kontroll i arbetet. Att ha många system 
ställer höga krav på medarbetaren, med i ett arbete där kontrollen är hög förebyggs utvecklingen 
av stress. Men som de själva beskriver kan de förlora kontrollen över arbetssituationen och 
balanseras inte det upp med att de har kontroll på arbetet i övrigt kan det resultera i en ökad 
stress i arbetet (Karasek & Theorell, 1990:31). Vidare beskriver medarbetarna de negativa 
aspekterna med en chatt där varje konversation får en egen ”ikon” samtidigt som sök- och 
lagringsfunktionen inte finns i samma utsträckning som i mejlen: 

”Säger vi att vi har en enhetschef som skickar ärenden till mig då vill jag ju ändå ha 
en egen ‘chatt-bubbla’ för varje ärende för att annars måste jag sitta och scrolla i en 

chattkonversation om jag vill upp till ett ärende som han skickat och kanske ställde för 
2 månader sen. För mejlen är ju ändå bra för den sorterar ju ändå ut så man får en 

del av konversationen.” (M1) 

Detta kan medföra att chatten blir mindre användarvänlig och inte önskar att användas i lika 
stor utsträckning, såsom medarbetarna beskriver ovan. Möjligheten för medarbetaren att genom 
inkorgen lagra och dokumentera efter eget behov går i linje med Bordi et als (2018:43–44) 
redogörelse om mejlens lagringsfunktion som en av dess främsta fördelar. Fördelen med mejl 
som personlig lagringsplats för medarbetaren tas också upp av Waller och Ragsdell (2012:156) 
samt MacDonald (2002:2). 
 
5.3.3 Mejlverktyget som det enda alternativet 
Alla medarbetare menar bestämt att mejlverktyget är det enda tänkbara, det är allt för etablerat 
och fördelaktigt inom yrket för att frångå. Medarbetarna diskuterar att HR-yrket gick att utföra 
innan mejlens inträde men ser att fördelarna med dess effektivitet och tillgänglighet är allt för 
betydelsefulla för att bortses ifrån:  

”Nej men det är ju ett nödvändigt ont, mejlen, du måste ha det för att ha koll på alla 
dina frågor. Så det hade varit skönt att slippa men man behöver det.” (M1) 
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Många av medarbetarna uppger dock att det skulle vara skönt att slippa vara bunden till 
tekniken och istället främja samtalet och direkt interaktion medarbetare emellan. Tankegångar 
kring en eventuellt medförd effekt av mejlens borttagande är en minskad arbetsbelastning. Det 
framkommer även ett intresse om att genomföra ett pilotprojekt där medarbetarna under en 
månads tid undviker att arbeta utan mejlen. Medarbetarna uppger att de själva har kontroll över 
sin gränsdragning och hur de hanterar mejlen utanför arbetstid. De krav de upplever i sitt 
mejlanvändande härstammar från uppfattningen om en god service i form av frekvent 
återkoppling till avsändaren. Slutligen uppges mejlverktyget oundvikligt för medarbetarna, ett 
arbete utan mejl anses alltför ineffektivt i arbetsdagen och det är ett verktyg som innehar en stor 
organisatorisk förmåga hos medarbetaren.  
 

5.4 Mejlens påverkan under den privata tiden 
Empirin skildrar gränsdragningsproblem och hur mejlanvändandet kan påverka den privata 
tiden, detta genererade i teman såsom mejlanvändande uppdelade i integrerade och separerade 
livssfärer. Det råder skilda uppfattningar om hur livssfärerna arbete och privat tid skall 
samexistera för att tillgodose medarbetarnas egna hälsa och välmående. En del av medarbetarna 
håller de båda livssfärerna sträng ifrån varandra och de tillåter inte arbetet genom mejlen följa 
med in i den privata tiden. Andra uppger att de inte har något emot huruvida mejlen flyter 
mellan sfärerna och ser det som ett positivt förhållningssätt för deras egen skull då de betraktar 
mejlanvändande utanför arbetstid som en kontrollingivande faktor.  
 

5.4.1 Integrerade livssfärer 
Vissa av medarbetarna upplevde att arbete med mejl utanför arbetstid inte kändes främmande, 
utan var ett sätt för dem att hantera sin arbetssituation och bibehålla kontroll. Genom att vara 
flexibla över gränserna för arbete och privat tid kan medarbetarna som de själva beskriver, 
strukturera arbetet, planera kommande arbetsdagar och arbeta undan inkomna mejl:  

”Det kan det ju göra. Men precis som det privata kan följa med en i jobbet, det är ju 
inte så att man bara kan stänga av sig och starta på nytt när man kommer hit. Utan 
jag tänker ju också på vad jag ska laga för middag ikväll? Jag menar, det är ju så vi 
fungerar. För mig är det okej att ha det så, att tänka på kvällen att det mötet jag ska 
ha imorgon. Jag kanske måste fundera på det en stund och så funderar jag på de en 

stund. Jag tänker att livet är ett flöde liksom.” (M2) 

Detta beskrivs av Allvin et al (2006:105) som överspridning, där upplevelser i ena sfären 
återspeglas i den andra sfären. Vidare avspeglas medarbetarnas citat i att de på eget initiativ 
arbetar med mejlen hemifrån för att hantera sin inkorg och därmed överskridande av arbetets 
ramar, vilket går i linje med Allvin et als (2006:150–152) strategi för gränsdragning mellan 
arbete och privat tid. En av medarbetarna upplever fördelar med att arbeta med mejl utanför 
arbetstid: 

”Jag kommer aldrig till jobbet och har massa olästa mejl, vilket jag hade tyckt varit 
jobbigare. Att jag får mer kontroll över min belastning och hur jag kan planera 

framåt, det är positivt.” (M2) 



  31 

Resterande medarbetarna berättar å andra sidan om nackdelarna med att arbeta med mejlen 
utanför arbetstid: 

”Nackdelen är att man kan ju se såna saker som sätter igång hjärnan så att man 
liksom inte är ledig när man är ledig sen.” (M4) 

Båda medarbetarna har ett arbetssätt där de tar med arbetet hem, men är medvetna om de 
negativa effekter det kan få. Trots att de arbetar med mejlen utanför arbetstid, ansåg de inte att 
någon större utsträckning av stress förelåg eftersom de menade att deras arbetssätt istället hade 
en förebyggande effekt i hänsyn när det gäller stress eftersom de var mer effektiva när de väl 
är på plats. Medarbetarnas resonemang går i linje med Karasek och Theorells (1990:91–92) 
teori om aktivitetsdiagonalen, där arbetet är som mest utvecklande och bra ur 
inlärningssynpunkt för medarbetaren.  
 
5.4.2 Separerade livssfärer 
Andra medarbetare ställer sig däremot tveksamma till att arbeta med sin mejl utanför arbetstid. 
De menade på att de lämnade sitt arbete när de gick hem för dagen för att de upplevde att jobbet 
skulle inkräkta på privatlivet om de skulle behöva vara tillgängliga dygnets alla timmar, vilket 
de tror kan leda till en negativ stress som följd. Eftersom medarbetarna själva har dragit en 
tydlig gräns mellan arbete och privat tid har de skapat kontroll över sin arbetssituation och 
håller olika livssfärer åtskilda, vilket också Allvin et al (2006:104–106) redogör för genom att 
medarbetaren själv väljer hur de vill prioritera och fördela sin tid sfärerna emellan. Om den 
gränsen skulle gå förlorad mister de även kontrollen över sin arbetssituation och, som de själva 
även nämner, löper då risk för att hamna i en nedåtgående stresspiral. För ju längre ut på 
stressdiagonalen en medarbetare befinner sig, desto större risk är det att medarbetaren att 
drabbas av stress i arbetet. Orsaken är arbetets låga kontroll och höga krav (Karasek & Theorell, 
1990:90–91). En medarbetare berättar om upplevelserna av arbete utanför arbetstid: 

”Jag ser inga fördelar med det överhuvudtaget utan för mig, det blir det en negativ 
stress. Man kan ha med sig jobbet hela tiden, man kopplar aldrig av. Det kan ju va så 
ändå att har man en stressig period så maler ju jobbet vidare i huvudet iallafall men 

har du mejlen också med dig hem då släpper du ju inte jobbet. Jag menar då jobbar du 
ju 24/7 och du vad får du för det? Nej, nej jag ser inga fördelar med det alls. Och så 

viktigt kan det inte va att det ska inkräkta på ditt privatliv.” (M3) 

Medarbetarna pratar också om att i de fall de behöver öppna mejlen hemifrån kan det leda till 
att liten arbetsuppgift blir stor och på så sätt tar upp mycket av den lediga tiden. På grund av 
mejlens påverkan på den privata sfären har medarbetarna gjort valet att inte, eller i så stor 
utsträckning som möjligt, ta med arbetet hem genom mejlen. De uppger att det är ett aktivt val 
att inte göra sig tillgängliga genom arbetstelefon, dator eller webbläsare genom att gå in på 
mejlen. En annan förklaring till att vissa helt gör sig otillgängliga via mejl utanför arbetstid är 
ett förhållningssätt för att bibehålla kontrollen över sin situation. Likt Allvin et als (2006:125) 
beskrivning för hur arbetstagare tillåts träda in i ett virtuellt arbetsrum genom IKT så blir det 
svårt att bibehålla en tydlig gränsdragning. Medarbetarna uppger att om de skulle göra sig 
tillgängliga via mejlen hemifrån så blir det svårt att behålla kontrollen och inte ge vika för 
behovet av att uppdatera sin inkorg. På så vis så håller medarbetarna med om den symboliska 
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markör IKT innebär och hur avgränsningen ifrån denna är viktig för arbetstagarens uppdelning 
av sfärerna (ibid). En av medarbetarna resonerar om sina erfarenheter av mejlen och effekter 
av arbete med mejl utanför arbetstid: 

”Fördelarna är väl att man har koll på arbetsdagen och hur den ser ut dagen efter och 
att man kanske hinner få gjort lite de här ‘enkla’ grejerna när man är hemma men 

nackdelen är väl att, när drar man den gränsen? Att ‘ja, jag börjar med att mejla lite 
hemma på kvällen’, då kanske en kväll går till att göra någonting och jobba med något 
man inte ska, dels är det inte bara med tanke på utmattningssyndrom och sånt.” (M5) 

Vissa av medarbetarna valde att lämna arbetsmejlen på arbetet och uttryckte dessutom sina 
åsikter beträffande vikten av att skilja på arbete och privatliv. De ansåg att det var viktigt att 
dra tydliga gränser mellan när arbete och privat tid, eftersom de annars såg riskerna för att 
drabbas av utmattningssyndrom. Resonemanget som medarbetarna för faller i linje med de 
livssfärer som formulerades av Allvin et al (2006:104–106) om att sfärernas relation är hårt isär 
dragna och verkar självständigt. 
 

6 Diskussion 

I detta sjätte och sista kapitel kommer uppsatsen knytas samman genom en slutsats där vi 
kommer att gå igenom huruvida vi har besvarat syftet samt frågeställningarna som ställdes i 
inledningen av studien. Vi kommer också att gå igenom metodens betydelse för resultatet, våra 
referensramar och egna reflektioner som har uppkommit under studiens gång. Avslutningsvis 
ger vi förslag på vidare forskning.  
 
6.1 Slutsats och besvarande av syfte samt frågeställningar 
Syftet med studien var att undersöka hur kommunalt anställda HR-medarbetare upplever 
användningen av sin arbetsmejl under och utanför arbetstid. Den första frågeställningen löd: 
”Hur upplever medarbetarna mejlen som arbetsverktyg?” Vi har kommit fram till att 
medarbetarna i organisationen upplever mejlen som en fördel i arbetet i den bemärkelse att den 
har goda uppgiftsfördelande egenskaper. Mejlen lyfts också som fördelaktig då okomplicerad 
information ska kommuniceras samt dess flexibla natur vilken innebär att arbete kan ske både 
över tid och rum. Men mejlen beskrivs även som något begränsande i arbetet. 
Tolkningsutrymmet i mejl kan ofta vara stort, vilket medför att mejlet behöver kompletteras 
med information behöver för att fånga hela bilden av ärendet. Många medarbetare föredrar av 
den anledningen istället ett kompletterande samtal för att direkt lägga alla ”pusselbitar” på plats.  
 
Vidare till den andra frågeställningen: ”Hur påverkas medarbetarna psykosocialt av 
förekomsten av arbetsmejl?”. En överbelamrad inkorg upplevs av medarbetarna som förlorad 
kontroll över arbetssituationen, vilket resulterar i stress om det inte vägs upp av kontroll av 
andra arbetsuppgifter (Karasek & Theorell, 1990:31). Det framstår även som att de 
förväntningar på återkoppling samt tillgänglighet som finns på medarbetaren är en bidragande 
faktor till ett ökat stresspåslag. Många av medarbetarna upplever stress inför att komma tillbaka 
till arbetsplatsen antingen efter en sjukdomsperiod eller semester på grund av vetskapen om att 
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en stor mängd ohanterade mejl kommer behöva hanteras. I relation till Karasek och Theorells 
krav- och kontrollmodell (1990:32) kan paralleller dras till studiens fynd som i enlighet med 
Bordi et al (2018:38–40) samt Barley et al (2011:897–899) beskriver hur medarbetarna 
upplever en förlorad känsla av kontroll genom stora mängder mejl samt pressen på ständig 
återkoppling. När medarbetaren sedan hanterar inkorgen och genomfört nödvändiga 
återkopplingar uppges medarbetaren även bemöta föreliggande krav och återfå kontroll över 
sin arbetssituation. 
 
Slutligen till den sista frågeställningen: ”Hur upplever medarbetarna att arbetsmejlen påverkar 
gränsdragningen mellan arbetstid och privat tid?”. I resultatet råder det enighet bland 
medarbetarna där samtliga utför största delen av sitt arbete från arbetsplatsen. Däremot råder 
delade meningar i hur medarbetarna upplever gränsdragningen mellan arbete och privat tid. 
Medarbetarnas förhållningssätt faller i linje med relationer lisvssfärerna mellan som beskrivs 
av Allvin et al (2006:105–106), därav skiljer deras upplevelse av mejlen utanför arbetstid åt. 
Några medarbetare uppger sig inte ha problem med att arbetssfären inkräktar på den privata 
sfären, där arbetet med mejlen sker även utanför arbetstid. Medarbetarna ser detta sätt att arbeta 
som underlättande för deras arbetssituation och ser därför inte deras arbetssätt med mejlen som 
ett hinder. Samtidigt uppger de att det är något av en ge-och-ta situation då den privata tiden 
även gör sitt intrång på arbetet stundtals, där sfärerna nästintill omöjligt utesluter varandra. 
Andra medarbetare visade upp en tydlig gränsdragning mellan arbete och privat tid. De beskrev 
att de upplevde det som viktigt att skilja på arbetstid och privat tid, i annat fall riskerar de att 
drabbas av utmattning.  
 
6.2 Metodens betydelse för resultatet 
Vi står fortsatt fast vid att en kvalitativ studie är bäst lämpad för att besvara vårt syfte. Däremot 
anses den överförbarhet som medförs kvantitativa studier avsaknad, även om det återfinns 
gemensamma åsikter och tankesätt bland medarbetarna kan det inte överföras på grund av det 
begränsade urvalet. Händelsen av att intervjuerna hölls på medarbetarnas egen arbetsplats kan 
ha påverkat medarbetarna på så sätt att de valt att framhäva sig som goda medarbetare på grund 
av påverkan från organisationens miljö (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015:42). Att välja en 
neutral plats för intervju skulle kunna ha varit fördelaktigt för studiens bästa, vilket vi har 
resonerat kring i efterhand. Eftersom medarbetarna själva också fick vara med att ge sin 
subjektiva bild och placera ut ett kryss vart de ansåg sig befinna sig i sitt mejlanvändande på 
modellen skapad av oss, kan vi ha blivit påverkade. Vi kan ha tolkat in deras svar och således 
kan resultatet och analysen ha blivit missvisande. 
 
Appliceringen av den abduktiva forskningsansatsen i studien ses fortsatt som fördelaktig, om 
annat skulle utfallet med största sannolikhet se annorlunda ut. I och med den medförda pendeln 
mellan teori och empiri tycks samlandet av ny teori aldrig ha ett slut. Om studien istället hade 
genomförts induktivt hade utfallet tett sig annorlunda dels på grund av en annan teoretisk grund 
då vi enbart hade förhållit oss till de från början uppsatta teorierna. Detta skulle heller inte 
förstärkas på de sätt vilket den har gjort genom möjligheten till justeringar. Nu har istället nya 
tankar väckts och viljan att söka nya svar på resultaten, vilket resulterar i att utvalda teorier och 
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tidigare forskning dels fortsätter att omarbetas samtidigt som nya källor tillkommer. Även vid 
analyser av empirin har mönster hittats som väckt en lust att på nytt söka efter relevant teori att 
förankra empirin i. Således har det stundvis varit svårt att göra en gränsdragning för vad som 
är tillräckligt och godtyckligt, en egen form av gränsdragningsproblematik från vår sida. 
 
6.3 Våra referensramar 
Som vi nämnde gjordes ett medvetet val att utesluta stöd-dimensionen i Karasek och Theorells 
krav- och kontrollmodell. Vi tror inte att det har påverkat studiens syfte, då det uppställda syftet 
inte har för avsikt att undersöka hur det sociala stödet kan påverka upplevelsen av 
mejlanvändandet i arbetet. Det kan vara ett intressant perspektiv att fortsätta studera då 
kollegornas inverkan på arbetssituationen vid hög arbetsbelastning kan ha påverkan på 
medarbetaren i form av socialt stöd om denne skulle hamna i en stressad situation.   

 
I resultatet återfinns sfärerna arbetstid och privat tid vilka beskrivs av Allvin et al (2006:104–
106) för huruvida medarbetarens livssfärer samexisterar med varandra. Det är genom empirin 
tydligt att alla medarbetare som har deltagit i studien, i enlighet med Allvin et als forskning, 
har applicerat olika relationer till sfärerna för att hantera både arbete och privat tid. I empirin 
framgår även att de strategier som föreligger för gränsdragning sfärerna emellan är individuell 
för varje medarbetare utefter dennes behov och förmåga. Vad gäller de strategier kring 
gränsdragningen mellan arbete och privat tid som även är formulerade av Allvin et al 
(2006:150–152) så återfinns även här stora skillnader medarbetarna emellan. Genomgående i 
resultat och analys påvisas medarbetarnas selektiva strategier och relationer sfärerna emellan. 
Således anses valet av teori högst aktuell, även om vi har ställt frågor som rör ämnet gränslöst 
arbete i form av just livssfärernas relationer och gränsdragningsproblemen som redovisades för 
ovan.  
 
Efter bearbetning samt analys av empirin anses valet av Bordi et als (2018:36–44) studie med 
sex identifierade teman som synnerligen passande. Däremot så uppskattar vi att, även om dessa 
teman ej tagits hänsyn till, skulle resultatet förbli detsamma eller eventuellt avvikande i en 
mindre grad. Fast vi var medvetna om de identifierade temana så framstår de som frekvent 
återkommande i empirin och medarbetarna tar vid upprepade tillfällen upp förväntningar på 
återkoppling, volymen av mejl, tolkningsutrymme, flexibiliteten i mejlanvändandet och 
otillräcklig information under intervjutillfällena. Medarbetarna berör även tekniska problem 
som ett störningsmoment i arbetsdagen samt anpassning efter nya system som besvärligt. 
Därmed ser vi att vårt resultat faller i linje med den av Bordi et al (2018) samt att de teman de 
identifierat är högst aktuella och återfinns på flera arbetsplatser utan att frågorna vinklades med 
avsikt att tvinga fram ett önskat svar. 
 
Mejlen är ett av de mest framträdande arbetsverktygen i dagens arbetsliv, kanske framförallt 
hos tjänstemän. Det är viktigt att belysa hur dagens samhälle genererar i att arbete och privat 
tid i allt större grad konkurrerar med varandra och regleringarna kring när och hur arbete får 
genomföras är allt mer diffusa. Den studerade kommunen kan välja att använda studien i fortsatt 
utvecklingsarbete kring mejlanvändandet i organisationen. I övrigt så kan många andra 
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organisationer dra lärdom av att studera hur mejlanvändandet påverkar arbetstagare i ett 
arbetsliv där gränserna suddats ut. 
 
6.4 Egna reflektioner kring studien 
Ett resultat som förvånade oss var att ingen av medarbetarna var medvetna om de riktlinjer som 
gällde i organisationen. Ett förslag från vår sida att komplettera de existerande riktlinjerna med 
regleringar om när arbete med mejlen bör ske, exempelvis vilka förväntningar som finns på 
medarbetare i organisationer gällande arbetstider och vilka förväntningar som föreligger på att 
återkoppla under och utanför arbetstid. Att komplettera med en sådan punkt i riktlinjerna skulle 
vara bra ut en arbetsmiljösynpunkt samt med hänsyn till medarbetarnas hälsa och 
välbefinnande. 
 
Under analysarbetet reflekterade vi över att medarbetarna i empirin uppgav att de antingen var 
tillgängliga via mejl under sjukdomsperioden eller att de upplevde att de förväntades vara 
tillgängliga. Allvin et al (2006:152) uppgav bland de framtagna strategierna för gränsdragning 
att arbetstagare kan överskrida den egna hälsan, det vill säga att medarbetare går till 
arbetsplatsen trots sjukdom och behov av återhämtning. Idag verkar det snarare vara ett vanligt 
förekommande problem att arbetstagare istället har en sjuknärvaro hemifrån. Då dagens 
arbetsliv är så pass flexibelt, och i mångt och mycket oberoende av tid och rum, så kan 
arbetstagare välja att istället arbeta hemifrån istället för att anmäla sjukfrånvaro.  Vi tror att 
detta idag hade varit en ytterligare beskrivning för Allvin et als strategi (2006:152) då 
arbetsmarknaden samt teknologin har sett stora utvecklingar under de senaste 13 åren. Boken 
tar inte hänsyn till den tekniska utveckling vilken vi befinner oss i idag. Inträdet av smartphone 
på marknaden har medfört en avsevärd förändring på flexibilitet och tillgänglighet och hur vi i 
dagens arbetsliv i allt större grad kan arbeta helt och hållet ifrån våra telefoner. 
 
Vår egen uppskattning i relation till den ovanstående tesen är även att det i allt större grad 
förekommer att medarbetare utför arbetsuppgifter hemifrån vid händelse av exempelvis sjuka 
barn. I Allvin et als (ibid.) strategi framkommer att medarbetare ibland föredrar att nyttja sina 
semesterdagar istället för sjukfrånvaro. Således uppskattar vi att många medarbetare generellt 
rimligen undviker att använda termer som ”vård av sjukt barn” utan försöker istället för att 
arbeta hemifrån vid tillfälle. Vi vill förtydliga att detta inte var ett förekommande resonemang 
ibland medarbetarna, utan det är vår egen reflektion gällande dagens flexibla arbete och en 
vidareutveckling av Allvin et als (2006:152) beskrivning. 
 
Vidare är vår reflektion att mejlen, trots den ovilja som finns bland medarbetare att skiljas ifrån 
mejlverktyget, som nämns i ”5.3.3 Mejlverktyget som det enda alternativet”, eventuellt är på 
väg att ersättas. Iallafall till en viss grad. Medarbetarna redogör för ärendehanteringssystemet 
som fördelaktig i att samla mer precis information samt underlätta för de nyfunna GDPR-
regleringarna som starkt begränsar vissa ärendefrågor över mejl just på grund av att de inte 
faller i linje med hanteringen av personuppgifter. Däremot så är ett ärendesystem enligt 
medarbetarnas beskrivning mer begränsande i sin natur och leder till en ökad administration då 
de behöver föra in text i ett standardiserat system istället för att uttrycka sig i fritext genom 
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mejlverktyget. Trots att ingen medarbetare ansåg det möjligt att helt eliminera mejlverktyget i 
arbete så spekulerades det kring att en utveckling av chatt-funktionen i kombination med ett 
ärendesystem kan tänkas möjligt som ersättare.  
 
Slutligen kan vi efter vår analys konstatera och reflektera kring att upplevelserna av krav och 
kontroll beror mycket mer på medarbetarnas subjektiva upplevelse än vad vi trodde från början. 
Den nya tekniken vi har i dagens samhälle har medfört att det inte längre är svart eller vitt var 
gränserna går för krav och kontroll, utan de är ännu mer beroende av medarbetarnas subjektiva 
bild av hur de anser arbete bör vara. I likhet med Grönlund (2007:23) bör hänsyn tas till att det 
inte längre är lika klart vad som påverkar arbetstagare gällande krav och kontroll i arbetet, detta 
på grund av det nya tekniska samhällets ramar för det gränslösa arbetet.  
 
6.5 Förslag på vidare forskning 
Inledningsvis hade vi för avsikt att genomföra en jämförelsestudie mellan hur uppfattningarna 
av mejlanvändande skiljer sig åt mellan könen. Således föreslår vi att vidare studier utförs i 
form av jämförelser, förslagsvis mellan kön och deras upplevelse av mejlanvändandet. 
Huruvida uppfattningen av mejlanvändandet skiljer sig åt mellan olika HR-professioner, 
undersöka hur mejlanvändandet ter sig i en kommunal kontra offentlig verksamhet eller att 
jämföra chefens och medarbetarnas upplevelser.  
 
Under studiens gång har intresset i takt med nyfikenheten har växt fram i takt med att nya idéer 
och intresseområden utvecklats. Fortsatta studier föreslås därför genomföra en utförlig 
undersökning där rådande riktlinjer samt arbetsmiljölagar tas i beaktning för att söka finna svar 
kring huruvida dessa kan reglera mejlanvändandet i organisationer.  
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Bilaga 1. Informationsbrev. 

Informationsbrev gällande medverkan i kandidatuppsats 
  
Hej Förnamn! 
 
Du får detta informationsbrev med anledning av att du har blivit förfrågad om att delta i vår 
kandidatuppsats. Vi vill i och med detta brev ge en tydligare bild av oss, vår studie samt dina 
rättigheter om du väljer att delta.  
 
Vi heter Elin och Michelle och är två studenter som håller på att skriva vår avslutande 
kandidatuppsats. Vi läser Organisering och ledning av arbete och välfärd, inriktning 
Arbetsvetenskap vid Högskolan i Halmstad. Inriktningen på uppsatsen är att undersöka hur 
mejlanvändandet påverkar arbetstagaren i sitt arbete, för att se hur pass stor inverkan mejlen 
har på arbetstagarens arbetssituation.  
  
Väljer du att delta så uppskattar vi att intervjuerna kommer att ta cirka 45 minuter. Intervjuerna 
ligger till grund för uppsatsarbetet och vi skulle bli väldigt glada om du ville medverka. 
Deltagandet i undersökningen är helt frivilligt och du kan avbryta din medverkan när som helst 
utan närmare förklaring. All information du lämnar till oss under intervjun kommer att 
behandlas på ett konfidentiellt sätt samt förvaras på ett sätt så att obehöriga inte kan få tillgång 
till detta. Dina svar kommer att avidentifieras i uppsatsen och personliga uppgifter som 
exempelvis namn samt arbetsplats kommer bytas ut för att du som person inte ska identifieras.  
 
Uppsatsen kommer efter färdigställande att publiceras på Digitala Vetenskapliga Arkivet 
(DiVA), en portal för forskningspublikationer och studentuppsatser. Om du önskar skickar vi 
gärna uppsatsen direkt till dig också. 
  
Har du några frågor innan intervjun eller efteråt, tveka inte att höra av dig.  
Vi ser fram emot att få träffa dig! 
  
Med vänliga hälsningar, 
Elin Sahlqvist och Michelle Svensson 
 
 
Kontakt:  Ansvarig handledare för uppsatsen: 
Michelle Svensson  Helena Eriksson 
Mejl: XXX Mejl: XXX 
Telefon: XXX  Telefon: XXX 
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Bilaga 2. Intervjuguide. 

Intervjuguide kandidatuppsats 
 
Inledande samtal och genomgång: 

• Hälsa välkommen, presentera oss och uppsatsens syfte. 
• Förtydligande av informantens rätt att hoppa av deltagandet när som helst. 
• Kontrollera så att det är okej att intervjun spelas in, redogör för konfidentialitet. 
• Kontrollera samtycke till deltagande 

  
1. Berätta kort om dig själv. 

• Vad har du för utbildning? 
• Hur länge har du arbetat med HR? 
• Hur länge har du arbetat i organisationen?  
• Vilken är din nuvarande yrkestitel? 
• Hur ser dina arbetstider ut? 
• Hur ser din nuvarande arbetssituation ut? 

 
Nu kommer vi ställa några frågor som berör dig och ditt mejlanvändande under arbetstid. 
 
2. På vilka sätt har du tillgång till din mejl? 

• Kan du ge exempel på alternativa kommunikationssätt skulle du se som lämpliga? 
• Hur skulle du se på en utveckling av er ”messengerfunktion”?  

 
3. Hur stor del av din arbetsdag skulle du uppskatta att du ägnar åt mejl? 

• Tar du emot många mejl som inte är direkt riktade till dig personligen? Hur ser 
fördelningen ut? 

 
4. Vilka förväntningar upplever du att det finns gällande återkoppling på mejl på din 

arbetsplats? 
• Upplever du att du förväntas vara tillgänglig och svara på mejl under exempelvis 

möten eller raster?  
• Efter hur lång tid upplever du att ett uteblivet svar blir ett hinder för dig i arbetet? 

 
5. Hur upplever du antalet olästa mejl i din inkorg? 

o Hur hanterar du det? 
o Har du något särskilt förhållningssätt?  

 
6. Hur ser du på era riktlinjer gällande mejlanvändande som finns i er organisation? 

• Skulle du önska att riktlinjerna såg annorlunda ut? Ge exempel. 
o Hur känner du när du mottar mejl som bortser ifrån dessa riktlinjer? (ex 

utanför överenskommen tid). 
• Finns det några oskrivna regler på er arbetsplatsats gällande hur mejl formuleras och 

struktureras? Kan de ge något konkret exempel.  
 
7. Vad känner du när du mottar ett mejl som inte innehåller den information som behövs för 

att utföra dina arbetsuppgifter? 
• I vilken utsträckning förekommer mejl med utrymme för tolkning gällande innehållets 

information? 
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• Vilket ansvar anser du att avsändaren har i mån av syfte med mejlet, förväntning på 
handlande samt vad de vill ha utav dig? 

• Upplever du att detta motverkar eller framkallar känslan av stress?  
 
Nu kommer vi ställa några frågor som berör ditt mejlanvändande utanför arbetstid. 
 
8. Kan du ge ett exempel på hur du arbetar med din jobbmejl utanför arbetstid? 

• Vad ser du för fördelar respektive nackdelar med att arbeta med mejl utanför 
arbetstid? 

 
9. Upplever du att arbetet följer med dig hem genom mejlen? 

• [JA] På vilket sätt? Kan du beskriva hur det får dig att känna?  
• [NEJ] Har du något särskilt “verktyg” för att förhindra att det sker? 

 
10. Upplever du att hantering av mejl tar upp tid eller fokus från ditt privatliv? 

• Är tillgången till din mejl stressande eller orosdämpande även om du inte aktivt 
arbetar med den utanför din arbetstid? 

 

 
11. Hade du kunnat tänka dig att arbeta utan mejlanvändande?  

• Skulle det vara att föredra för dig att enbart använda dig utav möten eller er 
“messengerfunktion”? 

 
Avslutande frågor samt tack för medverkan: 

• Är det något annat som du skulle vilja tillägga kring ämnet som vi inte har tagit upp 
under intervjun som du anser är viktigt eller vill dela med dig av? 

• Är det okej om vi hör av oss till dig om vi kommer på några kompletterande frågor 
som vi missade under detta intervjutillfälle? 

• Tack för din medverkan och för att du delade med dig av dina erfarenheter och 
upplevelser! 

 
  

Vi intresserar oss för hur “krav” och “kontroll” kan betraktas i relation till mejlen.  
• Med krav avser vi antalet mejl, förväntningarna på återkoppling till kollegor och 

övriga i organisationen, hur snabbt denna sker och vilken tid på dygnet, riktlinjer för 
när du förväntas återkoppla. 

• Med kontroll menar vi det handlingsutrymme och egenkontroll du har i hur och när 
du kan svara på mejl, ett väl fungerande IT-system och tillräcklig information och 
kunskap inför din återkoppling. 

Vi har med oss en tabell, vart skulle du uppskatta att du placerar dig?  
 
Se separat tabell. 
 

• Kan du förklara hur du resonerar kring vart du placerade dig? 
• Kan du ge ett konkret exempel på en arbetssituation som fick dig att välja denna 

placering?  
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Bilaga 3. Egen modell. 

Med hjälp utav modellens utformning, uppskatta vart du anser att du befinner dig i ditt 
mejlanvändande. 

 
 
 

 
 

 

Krav 

Kontroll 

De krav du har på dig i ditt mejlanvändande 

Den kontroll du har över när och hur du använder din m
ejl 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Elin Sahlqvist

Michelle Svensson


