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Abstrakt 
E-post är det vanligaste kommunikationsverktyget för att skicka och ta emot information på 

arbetet. Trots dess fördelar att snabbt och enkelt kunna utbyta information visar forskning att 

mängden e-postmeddelanden har ökat till den grad att det bidrar till 

informationsöverbelastning. E-postkommunikation förväntas utsätta individer, och särskilt 

chefer, för allt högre nivåer av informationsöverbelastning. Forskning visar att problemet inte 

handlar om hur chefer ska undvika information, utan om hur chefer kan hantera e-

postkommunikation. Detta leder fram till studiens frågeställning: Hur upplever chefer 

informationsöverbelastning vid e-postkommunikation och vilka copingstrategier använder 

de? 

 

För att få en ökad förståelse för hur chefer hanterar informationsöverbelastning vid e-

postkommunikation har vi använt en kvalitativ forskningsansats. Med hjälp av en tematisk 

analys har vi kunnat identifiera, analysera och upptäcka återkommande mönster av chefers 

upplevelse. Vi valde därefter att skapa teman av hur upplevelser kan förstås för att kunna 

beskriva vilka upplevelser som copingstrategier baseras på. De teman som vi har identifierat 

under den tematiska analysen är: mängd, alltid ansluten, avbrott och organisationsstöd. 

Tillsammans skapar de fyra temana en förståelse för hur chefer kan uppleva 

informationsöverbelastning vid e-postkommunikation och vilka copingstrategier de använder. 

Studien indikerar att det finns kontraster i chefers upplevelser. En upplevelse som kan 

upplevas som överbelastande för en chef behöver inte vara det för en annan chef. Detta pekar 

på att det inte finns en enskild copingstrategi för att hantera informationsöverbelastning vid e-

postkommunikation. 

 

Nyckelord: Informationsöverbelastning, E-postkommunikation, E-postöverbelastning, 

Avbrott, Copingstrategier, Chefer. 

  



Abstract 
Email is the most common communication tool for sending and receiving information at 

work. Despite emails advantages of being able to exchange information quickly and easily, 

research shows that the volume of emails has increased to the extent that it contributes to 

information overload. Email communication is expected to expose individuals, and especially 

managers, for even higher levels of information overload. Research shows that the problem is 

not about how managers could avoid information, but about how managers can handle email 

communication. This leads to the question: How do managers experience information 

overload within email communication and what coping strategies do they use? 

 

In order to gain an increased understanding of how managers handle information overload 

within email communication, we have used a qualitative research approach. With the use of a 

thematic analysis, we have been able to identify, analyze and detect recurring patterns of 

managers’ experiences. We then chose to create themes of how experiences can be 

understood to describe what experiences coping strategies are based on. The themes that we 

identified under the thematic analysis are: amount, always connected, interruption and 

organizational support. Together, the four themes create an understanding of how managers 

can experience information overload within email communication and that coping strategies 

they use. The study indicates that there are contrasts in managers experiences. An experience 

that one manager can perceive as overloading does not have to be overloading for another 

manager. This demonstrates that there is no single coping strategy for managing information 

overload within email communication. 

 

Keywords:  Information overload, Email communication, Email overload, Interruptions, 

Coping strategies, Managers
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1 Introduktion  

E-post har varit en del av chefers vardag sedan 1970-talet [1] och är än idag det vanligaste 

sättet för att skicka och ta emot information på arbetet [2]. E-post är en väsentlig del av 

individers dagliga arbete på grund av dess huvudsakliga fördel att snabbt och enkelt utbyta 

information som förenklar kommunikation i stora och geografiskt spridda organisationer 

(Soucek & Moser, 2010). Trots dess fördelar orsakar e-postkommunikation även en rad 

nackdelar. Forskning visar (t. ex. Hemp, 2009) att den ökade mängden e-postmeddelanden 

och dess avbrott i individers arbete inte bara påverkar personligt välbefinnande utan även 

beslutsfattande. Vidare kan mängden e-postmeddelanden leda till minskad 

arbetstillfredsställelse och minskat engagemang, samt ökade arbetskonflikter och ökad stress 

(Tarafdar, Gupta & Turel, 2013). En individ som upplever stress kan drabbas av 38 % förlust 

av produktivitet, vilket motsvarar cirka 15 arbetstimmar i veckan [3]. En studie presenterad av 

Mark et al. (2016) visar att ju längre tid som spenderades på e-postkommunikation, desto 

lägre produktivitet och högre stress upplevdes.  

  

År 2011 presenterade Prevent en rapport som visar att en av fyra individer känner sig stressad 

av informationsteknik (IT) i arbetslivet, särskilt utsatta är chefer [4]. IT och dess utveckling 

medför större mängder information i flera olika format, vilket resulterar i en allt mer komplex 

och omfattande informationsmiljö för chefer (Saxena & Lamest, 2018). Rapporten 

presenterad av Prevent visar att tre av tio chefer upplever att de får för mycket information i 

arbetet via e-postkommunikation och svårigheter med att hantera det. En av orsakerna till IT-

stress på arbetet är att e-postprogrammet inte används i det syfte som det ursprungligen 

utvecklades till (Sappelli et al., 2016). E-postprogram utvecklades främst för kommunikation, 

men används även för bland annat uppgiftshantering och schemaläggning. Detta kan resultera 

i förlorad kontroll över inkorgen och att information tappas bort. 

 

Mängden mottagna e-postmeddelanden i organisationer har ökat till den grad att chefer utsätts 

för informationsöverbelastning (Soucek & Moser, 2010). Informationsöverbelastning innebär 

att individer utsätts för mer information än vad de kan hantera och använda effektivt (Ragu-

Nathan, Tarafdar, Ragu-Nathan & Tu, 2008). Ett exempel som gör att chefer känner sig 

överbelastade är att de inte kan eller hinner besvara e-postmeddelanden så fort de mottas, 

kombinerat med sociala förväntningar på att de måste besvara samtliga e-postmeddelanden 

(Hemp, 2009). Istället för att skapa bättre möjligheter för chefer att utföra sitt arbete på, hotar 

mängden information att minska kontrollen (Pijpers, 2010). Även information som är “bra-

att-veta” når inte chefer längre. För varje beslut chefer ska ta, spenderar de omfattande tid på 

att söka efter rätt information, vilket bidrar till mindre tid till att genomföra korrekta analyser. 

Följaktligen blir beslutsfattandet lidande, i synnerhet vid fullbordandet av komplexa uppgifter. 

  

Ett annat problem relaterat till e-postkommunikation är de ständiga avbrott som chefer möter 

vid mottagande av nya meddelanden (Addas & Pinsonneault, 2015). När chefer reagerar på 

ett inkommande e-postmeddelande spenderas inte bara tid på att läsa meddelandet, utan de 

måste också återhämta sig från avbrottet. Avbrott uppskattas kosta chefer tio minuter av varje 

arbetstimme. En studie presenterad av Hemp (2009) visar att det omfattande flödet av 

information dessutom kan sänka intelligensnivån hos individer. Studien visar att IQ-värden 

hos individer som blev distraherade av e-postmeddelanden föll från det normala värdet med 

tio poäng. 
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Organisationer betalar omedvetet ett högt pris när chefer kämpar för att hantera den 

omfattande mängden information från e-postmeddelanden (Hemp, 2009). Detta kan vara ett 

tecken på att deras copingstrategier är felaktiga eller inte tillämpas (Bawden, Holtman & 

Courtney, 1999). Coping och copingstrategi är begrepp som används för att beskriva hur 

individer hanterar situationer som upplevs stressande eller besvärande (Lazarus & Folkman, 

1984). Den copingstrategi som individer väljer att använda baseras på hur de värderar sina 

känslor och hur det påverkar deras välmående. Ett exempel på en copingstrategi kan vara att 

individer väljer att använda automatiska systemfunktioner, såsom att automatiskt sortera e-

postmeddelanden i mappar för att erhålla ökad kontroll över både sin tid och sin inkorg 

(Soucek & Moser, 2010; Sappelli et al., 2016). I vår studie handlar copingstrategier om vilka 

strategier som chefer kan använda för att minska informationsöverbelastning vid e-

postkommunikation.   

  

Flera forskare (t. ex. Bawden et al., 1999; Ragu-Nathan et al., 2008; Saxena & Lamest, 2018) 

kopplar samman ökningen av information till stress i arbetslivet. Tidigare forskning (t. ex. 

Ragu-Nathan et al., 2008; Tarafdar, Tu & Ragu-Nathan, 2010) har bidragit till litteraturen 

genom att undersöka olika aspekter av informationsöverbelastning, såsom orsaker och dess 

effekter på bland annat arbetsroller, slutanvändare och jobbtillfredsställelse. Det har även 

utvecklats mjukvarulösningar för att försöka mildra informationsöverbelastning vid e-

postkommunikation (Sobotta, 2015; Sappelli et al., 2016). Systemfunktioner som har skapats 

är bland annat automatisk upptäckt av skräppost, automatisk prioritetsbedömning och 

automatisk sortering i mappar. Trots dessa lösningar och systemfunktioner visar forskning 

(t.ex. Sobotta, 2015; Saxena & Lamest, 2018) att problemet med informationsöverbelastning 

fortfarande kvarstår. Litteraturstudien som vi genomfört visar att det finns begränsat med 

vetenskapliga studier som lyfter fram informationsöverbelastning och e-postkommunikation 

utifrån chefers perspektiv. 

  

Det finns ett flertal tidningar och bloggar [t. ex. 5; 6; 7] som diskuterar och debatterar om 

olika sätt att motverka informationsöverbelastning genom att presentera olika råd för e-

postkommunikation. Microsoft presenterade år 2019 en studie som visar att problemet med 

informationsöverbelastning inte handlar om att undvika information, utan om hur individer 

kan kontrollera och hantera den för att öka produktivitet [8]. År 2017 presenterade The 

Guardian en studie som visar att användningen av e-postkommunikation förutspås öka med 4 

% varje år [9]. Vidare visar en studie presenterad av Hemp (2009) att chefer förväntas utsättas 

för allt högre nivåer av informationsöverbelastning vid e-postkommunikation. Det finns 

därför behov av att erhålla en förståelse för hur chefer hanterar informationsöverbelastning 

vid e-postkommunikation. Detta leder fram till studiens frågeställning: 

 

Hur upplever chefer informationsöverbelastning vid e-postkommunikation och vilka 

copingstrategier använder de? 

  

Syftet med studien är att bidra med en förståelse för hur chefer hanterar 

informationsöverbelastning vid e-postkommunikation. Studien syftar därför till att beskriva 

vilka copingstrategier som chefer använder. Vidare är syftet att ge en beskrivning av hur 

chefer upplever informationsöverbelastning vid e-postkommunikation för att förstå vilka 

upplevelser som copingstrategier baseras på.  
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2 Relaterad litteratur 
 

2.1 E-postkommunikation 
E-post är det vanligaste kommunikationsverktyget som individer använder inom elektronisk 

kommunikation [2]. E-postkommunikation blev populärt på grund av dess fördel att snabbt 

och enkelt kunna utbyta information som förenklar kommunikation i organisationer (Soucek 

& Moser, 2010). Men i takt med den ökande spridningen av elektronisk kommunikation har 

mängden e-postmeddelanden ökat till den grad där det ifrågasätts om e-post istället orsakar 

individers informationsöverbelastning. 

  

Individer bevakar återkommande arbetsrelaterade e-postmeddelanden under en arbetsdag 

(Renaud, Ramsay & Hair, 2006). Det ständiga bevakandet av e-postmeddelanden stör 

individer i deras dagliga arbete eftersom det innebär att de ofta blir avbrutna. Som en följd av 

detta tar det ytterligare tid för individer att återhämta sig och återgå till primära 

arbetsuppgifter efter ett avbrott. Detta resulterar i att arbetsuppgifter blir sämre utförda 

eftersom individer stressar igenom arbetet för att ta igen förlorad tid som orsakats av avbrott. 

Den ökade tillgängligheten medför dessutom en risk att individer ständigt känner sig tvungna 

att besvara e-postmeddelanden oavsett om de är hemma eller på arbetet (Ragu-Nathan et al., 

2008). En rapport från Prevent visar att chefer har högre benägenhet att vara uppkopplade till 

e-postmeddelanden på fritiden än andra medarbetare [4]. Rapporten visar även att chefer 

upplever en oro över att deras personliga integritet hotas, eftersom de aldrig känner sig helt 

lediga från arbetet. Detta kan i sin tur leda till en negativ påverkan på jobbtillfredsställelse 

(Ragu-Nathan et al., 2008). 

  

Sedan mitten av 1990-talet har mängden information från e-postmeddelanden ökat 

exponentiellt [4]. Det totala antalet e-postmeddelanden som skickas och mottas per dag 

beräknas att överstiga 293 miljarder år 2019 och förväntas växa till över 347 miljarder vid 

årsskiftet 2023 [10]. Det finns flera anledningar till den ökade mängden e-postmeddelanden 

(Soucek & Moser, 2010). Förutom spridningen av e-postkommunikation i allmänhet, leder 

den enkla användbarheten till en ökning av skickade och mottagna e-postmeddelanden. 

Konsekvenserna av den ökade mängden e-postmeddelanden är tydliga: inkorgen blir överfull 

och resulterar i en förvirrande blandning av relevanta och irrelevanta meddelanden, vilket 

hindrar effektiv informationsbehandling. Detta leder även till att individer får en känsla av oro 

över att sålla bland e-postmeddelanden eftersom de riskerar att radera meddelanden som är 

viktiga. 

  

Utöver kvantitetsproblemet är e-postmeddelanden ofta bristfälliga i kvalitet (Soucek & 

Moser, 2010). När e-postkommunikation används som en spontan och mindre formellt 

kommunikationsverktyg kan kvaliteten bli ett problem. Sådan e-postkommunikation kan leda 

till ytliga och tvetydigt formulerade meddelanden som inte ger mottagare tillräckligt med 

information att agera på och främjar därför missförstånd. Dessutom saknas sociala och 

kontextuella signaler i e-postkommunikation, vilket gör e-postmeddelanden ännu svårare att 

förstå. Slutligen kan e-postmeddelanden bidra till tvetydighet eftersom regler för e-

postkommunikation inte är tydliga eller välutvecklade. Ett exempel på tvetydighet på grund 

av oklara regler är när avsändare förväntar sig att mottagare ska svara på ett meddelande inom 

en kort tidsram. 
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2.2 Informationsöverbelastning 
Informationsöverbelastning refererar till de överväldigande volymer av information som 

individer utsätts för och är associerat med förlorad kontroll över en situation (Tarafdar et al., 

2010). Informationsöverbelastning uppstår i situationer där individer tvingas arbeta snabbare 

och längre för att hantera ökade bearbetningskrav. Vidare uppstår informationsöverbelastning 

i situationer där individer behöver göra mer på mindre tid. År 2011 presenterade Prevent en 

rapport som visar att tre av tio yrkesverksamma påstår att de får för mycket information i 

arbetet, och fyra av tio har problem med att hantera flödet av informationen [4]. 

  

Svårigheter i att nyttja användbar information och konsekvenserna av att förlora produktiv tid 

leder till mental överbelastning, såsom stress och frustration (Tarafdar et al., 2010). Att 

ständigt vara kontaktbar och det konstanta flödet av information kan även leda till en förlust 

av koncentration och en känsla av att vara distraherad (Bawden & Robinson, 2009; Tarafdar 

et al., 2010). Informationsöverbelastning kan också leda till sämre förmåga att identifiera 

användbar information, ökad tid för att ta beslut, sämre beslutskvalitet och ökade konflikter 

inom organisationen (Viegas, Teixeira, Andrade & Silva, 2015). 

  

Medan tillgänglighet till information kan bidra till en förbättring i det generella arbetet och för 

individers självförtroende, kan den också nå en nivå där informationen inte adderar något 

värde (Pijpers, 2010). Det som individer kan uppleva problematiskt är att de inte erhåller 

tillräcklig förmåga för att ta emot, förstå och hantera all information (Pijpers, 2010; Sandblad 

et al., 2018). Rapporten presenterad av Prevent visar att chefer är den grupp som har svårast 

att hantera stora mängder information [4]. Andra problem som kan uppstå är att individer inte 

hittar information som de vet finns, eller att de upplever en osäkerhet om vad som är viktigt 

av informationen (Bawden et al., 1999; Bawden & Robinson, 2009; Sandblad et al., 2018). 

  

Individers sinnen, speciellt det visuella sinnet, har en förmåga att hantera omfattande mängder 

information och identifiera mönster i den (Bawden et al., 1999). Teknikens moderna 

informationsmiljö presenterar dock information i former som individers sinnen har svårt att 

hantera (Johnson, 2014). Detta skapar svårigheter med att skapa en snabb och enkel lösning 

för informationsöverbelastning. Problemet uppenbarar sig i det faktum att individers förmåga 

inte är i nivå med den tekniska kapaciteten att bearbeta information (Pijpers, 2010). 

 

2.3 Avbrott 
Medan e-postmeddelanden ger väsentliga organisatoriska fördelar, skapar de också 

oavsiktliga följder såsom att skapa avbrott i arbetet (Jackson, Dawson & Wilson, 2003). Ett 

avbrott är en slumpmässig händelse som bryter uppmärksamheten från en primär uppgift och 

är en vanlig aspekt av arbetsmiljön hos de flesta organisationer (Speier, Valacich & Vessey, 

1999). Avbrott är en tydlig bidragsgivare till informationsöverbelastning eftersom det kan 

påverka individers uppmärksamhet och produktivitet (Viegas et al., 2015; Addas & 

Pinsonneault, 2015). Avbrott är därmed en utmaning för att uppnå ett effektivt arbetsflöde 

(Soucek & Moser, 2010). 

  

Nya e-postmeddelanden når ständigt mottagare, vilket leder till att individer pressas till att 

omedelbart ta del av information och därigenom skapas den stress som är förknippad med 

informationsöverbelastning (Hemp, 2009). Det är ofta en social och personlig förväntan på att 

individer ska besvara varje e-postmeddelande, vilket i sin tur kan sänka moralen hos 

individer. Avbrott kan dessutom leda till förlorad kontroll över mottagandet av information. 

Följaktligen kan beslutsfattande bli lidande, i synnerhet för fullbordandet av komplexa 
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uppgifter. Detta gör att hanteringen av e-postmeddelanden är ett komplext och tidskrävande 

problem. 

  

Individer spenderar inte bara stora mängder tid på att hantera e-postmeddelanden, utan en 

utmaning med e-postmeddelanden är att 65 % av de som sänds saknar tillräckligt med 

information för att mottagaren ska kunna agera på informationen (Jackson et al., 2003). Detta 

problem kan tvinga mottagaren att behöva formulera ett sekundärt e-postmeddelande som 

svar till det primära om att begära ytterligare information. Detta kan i sin tur innebära att 

beslut tar längre tid än nödvändigt eftersom individer väntar på förtydligande och inte vet när 

det inkommer svar, om meddelandet har mottagits, eller om meddelandet helt enkelt är kvar i 

mottagarens inkorg på grund av att de också är överbelastade (Hemp, 2009). En studie 

presenterad av Jackson et al. (2003) visar dessutom att 30 % av avbrotten var problem som 

avsändaren själv hade kunnat hantera. 

  

Avbrott är en del av arbetsmiljön i organisationer (Jackson et al., 2003). Även om alla 

medarbetare blir utsatta för avbrott, är chefer särskilt utsatta. Avbrotten har uppskattats att 

kosta chefer tio minuter av varje arbetstimme, där varje avbrott kräver mellan en till 24 

minuter för att återgå till sin primära arbetsuppgift (Addas & Pinsonneault, 2015). Ett avbrott 

kan kategoriseras som en distraktion som leder till att chefer måste ta itu med distraktionen 

innan de kan återvända till ordinarie arbetsuppgifter (Jackson et al., 2003). 

  

I en affärssituation kan avbrott visa sig vara kostsamt (Viegas et al., 2015). En studie 

presenterad av Viegas et al. (2015) visar att en tredjedel av arbetskostnader förbrukas av 

onödiga avbrott. Denna siffra beskriver bara en potentiell förlust av intäkter på grund av 

avbrott och räknar inte in några andra kostnader som kan vara relaterat till detta, såsom 

sjukskrivning och stress. Alla avbrott är dock inte alltid dåliga (Speier et al., 1999). Att svara 

på ett viktigt e-postmeddelande är uppenbarligen en del av arbetsmiljön. Medan enklare och 

korta avbrott kan främja arbetet visar det sig att mer komplexa avbrott kan vara störande. En 

studie presenterad av Speier et al. (1999) visar att avbrott som är relaterade till arbetsuppgifter 

är störande i de fall som de kräver individers omedelbara uppmärksamhet. 

 

2.4 Copingstrategier 
Chefer spenderar mer och mer tid på att hantera e-postmeddelanden (Dabbish & Kraut, 2006). 

E-postkommunikationens centrala roll i arbetet och dess kontinuerliga hantering är en orsak 

till stress och informationsöverbelastning (Kalman & Ravid, 2015). Detta ställer krav på att 

chefer kan hantera sin inkorg effektivt (Dabbish & Kraut, 2006). Effektiv hantering är till 

exempel viktigt för att säkerställa att väsentlig information inte försvinner, att e-

postmeddelanden som kräver snabbt svar kan identifieras direkt och att inkorgen hålls ren för 

att skapa en optimal arbetsmiljö (Kalman & Ravid, 2015). 

 

För att hantera informationsöverbelastning finns en rad olika copingstrategier (Dabbish & 

Kraut, 2006). Coping är en term som beskriver vilken strategi en individ använder för att 

hantera situationer som upplevs stressande eller besvärande (Lazarus & Folkman, 1984). 

Individer värderar ständigt sina känslor och hur det påverkar dess välmående, och utifrån den 

värderingen väljs vilken copingstrategi som tillämpas. Detta skiljer sig mellan individer 

beroende på personlighet, hur en situation uppfattas och benägenheten att använda 

copingstrategier. Ytterligare faktorer som kan påverka och förändra individers 

copingstrategier är individers omgivning och sociala samspel. Det är också möjligt att 

copingstrategier kan variera beroende på ålder och kön. På grund av dessa faktorer kan det till 

exempel finnas skillnader mellan chefers val av copingstrategier. 
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2.4.1 Kontrollera som copingstrategi 

Om e-postkommunikation inte integreras effektivt i individers arbetsflöde finns det en risk att 

de blir informationsöverbelastade (Soucek & Moser, 2010). För att kontrollera flödet av e-

postmeddelanden kan individer stänga ner e-postprogrammet eller stänga av notifikationer vid 

bestämda tider [11]. Konstanta avbrott från notifikationer kan hindra individer från att 

fokusera på de primära arbetsuppgifterna. Dessa notifikationer kan dessutom leda till att 

individer konstant känner sig uppmanade att kolla sin inkorg. Att skapa tillfälliga stunder 

frånkopplad från e-postkommunikation är en copingstrategi som kan leda till ökad kontroll av 

individers tid och inkorg (Soucek & Moser, 2010). För att undvika avbrott kan individer 

istället välja att schemalägga tid för att hantera inkorgen. Till exempel kan individer planera 

att hantera sina e-postmeddelanden varannan timme. 

  

En annan copingstrategi för att kontrollera e-postkommunikation handlar om att individer 

tydliggör gränser och skapar riktlinjer med dem som de interagerar med (Soucek & Moser, 

2010). För att undvika att andra medarbetare antar att individer svarar oavsett tid och plats 

kan de förtydliga förväntningar om när de vill motta e-postmeddelanden och inte [11]. Under 

semesterperioder eller annan fritid kan individer informera dem som vanligen sänder e-

postmeddelanden att de är otillgängliga. Detta kan appliceras genom att använda autosvar. 

Om det finns frågor som behöver besvaras kan de hanteras innan ledigheten, medan uppgifter 

som prioriteras lägre kan delegeras till en annan medarbetare. 

 

2.4.2 Filtrera och prioritera som copingstrategi 

En copingstrategi som tillämpas för att utesluta irrelevant information handlar om att filtrera 

e-postmeddelanden (Saxena & Lamest, 2018). Filtrering innebär att individer lämnar viss typ 

av information obearbetad enligt vissa typer av prioriteringar. Prioriteringar kan bland annat 

göras med hjälp av mappindelning, markeringar med flaggor och påminnelser (Soucek & 

Moser, 2010). När individer fördröjer information under belastningsperioder med 

förhoppning om att kunna hantera information senare tillämpas en copingstrategi som handlar 

om att köa e-postmeddelanden (Savolainen, 2007). När denna copingstrategi tillämpas är det 

viktigt att e-postmeddelanden som köas inte skjuts fram enbart för att de är besvärliga eller 

komplexa att besvara. En studie av Lantz (1998) visade att individer som rapporterar problem 

med att hantera e-postmeddelanden inte är de som mottog och skickade flest e-

postmeddelanden, utan de som inte har utvecklat en effektiv strategi för inkommande e-

postmeddelanden. 

  

Det har även utvecklats mjukvarulösningar för att försöka mildra informationsöverbelastning 

vid e-postkommunikation (Sobotta, 2015; Sappelli et al., 2016). För att filtrera e-

postmeddelanden kan individer använda systemfunktioner som hjälper till att administrera 

och sortera e-postmeddelanden enligt fördefinierade kriterier (Soucek & Moser, 2010). Till 

exempel kan e-postprogram, såsom G-mail och Outlook, sortera inkommande e-

postmeddelanden baserat på ämne, avsändare och mottagare. Ytterligare ett exempel på en 

copingstrategi som minskar mängden irrelevanta e-postmeddelanden är att avsluta 

prenumerationer på nyhetsbrev [11]. Genom att avsluta prenumerationer kan individer göra 

sig av med spam-meddelanden och på så sätt minska mängden inkommande e-

postmeddelanden. 

 

2.4.3 Kompetensutveckla som copingstrategi 

För att kunna hantera det omfattande flödet av e-postmeddelanden behöver individer öka sin 

kunskap och kompetens om e-postkommunikation (Soucek & Moser, 2010). I detta avseende 



 7 

refererar kompetens till en uppsättning av kunskaper om informationshantering som når 

bortom den enkla kunskapen att endast kunna erhålla information (Bawden et al., 1999). 

Kompetensen handlar istället om förmågan att identifiera, utvärdera och organisera 

information. En copingstrategi som individer kan tillämpa handlar om att utveckla sin 

kunskap och kompetens för att främja ett effektivt användande av e-postkommunikation och 

därför sträva efter att minska informationsöverbelastning (Soucek & Moser, 2010). 

  

Trots att e-postkommunikation är ett av de mest effektiva kommunikationsverktygen [12] är 

det viktigt att individer har förståelse för att alla konversationer inte är lämpliga att ta via e-

postkommunikation (Soucek & Moser, 2010). Om e-postmeddelanden missbrukas förloras 

dess syfte att snabbt och enkelt kunna utbyta information som förenklar kommunikation i 

organisationer. Individer behöver därför vara medvetna om begränsningar och styrkor med e-

postkommunikation, och överväga när det är aktuellt att skicka e-postmeddelanden och inte. 

  

Individer bör inte förlita sig på e-postkommunikation om viktiga beslut ska tas eller för att 

lösa komplexa problem som behöver vidare tolkning [11]. Det kommer säkerligen leda till 

omfattande mängder e-postmeddelanden fram och tillbaka. Sådana problem bör istället ske 

via ett annan kommunikationsverktyg, såsom telefonsamtal eller ansikte-mot-ansikte samtal. 

Till exempel är e-postkommunikation mest lämpligt att använda för rutinuppgifter och 

uppgifter om fakta. Genom att tillämpa bra copingstrategier för e-postkommunikation kan 

individer uppmuntra dem i sin omgivning att endast skicka e-postmeddelanden när det är 

nödvändigt och lämpligt. 

  

Om individer är otydliga under de tillfällen när beslut ska tas kan det leda till att fler e-

postmeddelanden skickas från individer som är osäkra på vad som ska göras [11]. Det är 

därför viktigt att individer är tydliga både via e-postkommunikation och andra 

kommunikationsverktyg. Informationsöverbelastning vid e-postkommunikation kan därför 

vara en följd av brist på tydliga och effektiva regler. 

 

2.5 Resultat av litteraturstudie 
Vår litteraturstudie pekar på att informationsöverbelastning upplevs i situationer där individer 

förlorar kontroll på grund av den omfattande mängden e-postmeddelanden. Vidare indikerar 

litteraturstudien att informationsöverbelastning kan upplevas av missförstånd som orsakas av 

bristfällig kvalitet i e-postmeddelanden. Litteraturstudien pekar även på att den ökade 

tillgängligheten är en faktor som bidrar till att individer upplever informationsöverbelastning. 

Vidare indikerar litteraturstudien att den ständiga tillgängligheten dessutom skapar avbrott 

som stör individer i deras arbetsuppgifter och pressar dem till att omedelbart ta del av 

information. 

  

Vidare pekar vår litteraturstudie på att informationsöverbelastning upplevs när individer 

saknar förmåga att ta emot, förstå och hantera all information de mottar. Litteraturstudien 

indikerar att det finns tre centrala copingstrategier för att hantera informationsöverbelastning 

vid e-postkommunikation: kontrollera, filtrera och prioritera, samt kompetensutveckla. 

Däremot ger litteraturstudien inte svar på hur chefer upplever och hanterar 

informationsöverbelastning vid e-postkommunikation, vilket vi nu syftar till att undersöka. 

Tabell 1 innehåller de copingstrategier från litteraturstudien. Vidare illustrerar tabellen 

beskrivningar av respektive copingstrategi och tillhörande referenser. 
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Tabell 1. Copingstrategier utifrån litteraturstudien. 

Copingstrategi Beskrivning  Referens 

Kontrollera Stänga ner e-postprogram 

Stänga av notifikationer 

Schemalägga e-posthantering 

Tydliggöra gränser 

Skapa riktlinjer 

Använda autosvar 

Delegera  

Soucek & Moser, 2010; [11] 

  

Filtrera och Prioritera Dela in i mappar 

Prioritera m.h.a flaggor 

Använda påminnelser 

Prioritera utifrån datum 

Radera  

Använda systemfunktioner 

Avsluta prenumerationer 

Köa 

Sobotta, 2015; Sappelli et al., 2016; 

Saxena & Lamest, 2018; Soucek & 

Moser 2010; Savolainen, 2007; Lantz, 

1998; [11] 

Kompetensutveckla Vara medveten om begränsningar och 

styrkor med e-postkommuniaktion 

Överväga val av kommunikationsverktyg 

Uppmuntra omgivningen till nödvändig 

och lämplig e-postkommunikation 

Skapa tydliga regler om beslutsfattande 

Soucek & Moser, 2010; Bawden, 

Holtman & Courtney, 1999; [11] 
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3 Metod 
 

3.1 Val av forskningsansats 
För att besvara frågeställningen “Hur upplever chefer informationsöverbelastning vid e-

postkommunikation och vilka copingstrategier använder de?” valde vi en kvalitativ ansats. 

Enligt Myers (2013) är en kvalitativ ansats lämplig att använda för att erhålla en ökad 

förståelse för ett problemområde. Vidare är en kvalitativ ansats lämplig att använda för att få 

en inblick i individers upplevelser (Ahrne & Svensson, 2015). För att få möjlighet att skapa 

en förståelse för hur chefer upplever informationsöverbelastning vid e-postkommunikation 

valde vi därför en kvalitativ ansats. Genom att vi fick en förståelse för chefers upplevelser 

kunde vi beskriva vilka upplevelser som copingstrategier baseras på. Ansatsen tillät oss 

dessutom att få en starkare relation till intervjupersonerna genom öppna samtal och dialoger 

(Ahrne & Svensson, 2015). I denna studie har det varit väsentligt att bygga relationer med 

intervjupersonerna eftersom det skapar ett förtroende som medför att cheferna vill dela med 

sig av sina upplevelser och erfarenheter. 

 

3.2 Litteraturstudie 
För att undersöka hur chefer upplever informationsöverbelastning vid e-postkommunikation 

och vilka copingstrategier de använder, genomförde vi en litteraturstudie kring e-

postkommunikation, informationsöverbelastning, avbrott och copingstrategier. 

Litteraturstudiens roll är att styrka och motivera studien. Vi genomförde litteraturstudien för 

att skapa en kunskapsbas och undersöka vad tidigare forskning har identifierat inom området. 

Vidare har vi använt resultatet av litteraturstudien tillsammans med resultatet av analysen för 

att diskutera fram ett svar på vår frågeställning. Vi har genomfört litteraturstudien med hjälp 

av databaserna Google Scholar, OneSearch, Emerald Insight och Basket of Eight. Våra 

söktermer har varit: Information overload, Email communication, Email overload, 

Technostress, Interruption, Coping strategies, Decision making och Managers. Tabell 2 visar 

exempel på resultat av Google-sökningar. Tabellen illustrerar valda sökord, adderade begrepp 

för att specificera sökningen, samt antal valda artiklar.  

 

Tabell 2. Exempel på resultat av Google-sökningar.  

Sökord Antal valda artiklar + Begrepp Antal valda artiklar 

Information overload 8 Email 2 

Email communication 2 
  

Coping strategies 6 Information overload 3 

Coping strategies 6 Email 2 

Interruptions 4 Email 2 

Interruptions 4 Information overload 2 

 

På grund av teknikens exponentiella utveckling var det väsentligt att sortera sökresultaten 

baserat på publikationsår och utgå från de senaste åren först. För att undersöka när 

informationsöverbelastning vid e-postkommunikation uppstod har vi även studerat äldre 

artiklar. För att identifiera om artiklarna var aktuella för studien läste vi först nyckelord, 

abstrakt och slutsats. I de aktuella artiklarna läste vi sedan hela studien. I de aktuella 

artiklarna studerade vi även referenslistor i syfte att finna ytterligare användbara studier inom 
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ämnet. Vi summerade därefter relevanta artiklar i en matris (se bilaga 1). Vi använde matrisen 

som ett stöd för skrivandet av studien. Vidare underlättade matrisen för oss genom att vi 

kunde identifiera vilka referenser som skulle användas i respektive sammanhang. Matrisen 

gav oss även en möjlighet att skapa en överblick över tidigare forskning inom området. 

 

3.3 Datainsamling 
Intervjuer är en datainsamlingsmetod som utförs för att få en förståelse för individers åsikter, 

uppfattningar och erfarenheter (Ahrne & Svensson, 2015). För att samla in det empiriska 

materialet och skapa en förståelse för området valde vi att kombinera litteraturstudien med en 

datainsamlingsmetod i form av kvalitativa intervjuer. En kvalitativ datainsamlingsmetod har 

gett oss möjlighet att genomföra intervjuer som fokuserar på̊ omfattande analys vid varje 

tillfälle. 

  

För att undersöka och förstå hur chefer upplever informationsöverbelastning vid e-

postkommunikation och vilka copingstrategier de använder för att hantera det genomförde vi 

semistrukturerade intervjuer. Vi valde semistrukturerade intervjuer på grund av att de är 

anpassningsbara och gav oss möjlighet att ställa uppföljningsfrågor. De semistrukturerade 

intervjuerna liknade ett samtal men skillnaden var att vi hade förberett ett antal teman med 

underliggande frågor innan intervjuerna genomfördes. 

  

Tematiseringen i intervjuguiden bestod av fyra begrepp som informerats av litteraturstudien: 

e-postkommunikation, informationsöverbelastning, avbrott och copingstrategier (se bilaga 2). 

Intervjuguiden inleds med två frågor där intervjupersonerna får berätta lite om sig själva och 

deras bakgrund. Syftet med dessa frågor var att skapa en tryggare känsla och mer avslappnad 

stämning. Därefter innehåller intervjuguiden frågor kring respektive tema. De två avslutande 

frågorna i intervjuguiden lämnar utrymme för intervjupersonerna att ställa frågor till oss och 

komplettera med information som inte har belysts under intervjun. 

  

För att säkerställa att frågorna som skulle ställas under intervjuerna var tillräckligt tydliga 

genomförde vi en pilotintervju. Vidare var syftet med pilotintervjun att undvika eventuella 

missförstånd som skulle kunna påverka resultaten. Vi utförde pilotintervjun med en individ 

som stämde överens med urvalskriterierna. Efter pilotintervjun reviderade vi intervjuguiden 

för att täcka de identifierade brister som upptäckts och därmed stärka studiens kvalitet. Dessa 

anpassningar avsåg främst frågornas ordningsföljd snarare än dess innehåll. Genom att 

tillämpa semistrukturerade intervjuer som anpassas för varje situation har vi kunnat 

genomföra planerade intervjuer med hög flexibilitet. 

 

3.4 Urval av intervjupersoner 
Vi har genomfört studien på ett globalt företag som tillverkar och säljer energieffektiva och 

hållbara klimatlösningar inom värmebranschen. Vi valde företaget på grund av att de 

använder e-post som det främsta kommunikationsverktyget för att skicka och ta emot 

information på. Vidare valde vi företaget för att de har chefer inom flera olika affärsområden 

och avdelningar. Intervjupersonerna kontaktades initialt via e-postmeddelande. E-

postmeddelandet inkluderade en kort beskrivning om oss och vår studie, samt en motivation 

till varför vi valt att kontakta dem (se bilaga 3). Bifogat fanns även ett informationsdokument 

som inkluderade studiens etiska principer (se bilaga 4). Intervjuerna bokades därefter in 

baserat på intervjupersonernas tillgänglighet. 

  

De urvalskriterier vi använde för val av intervjupersoner var 1) att de har en chefsposition, 

och 2) att de använder e-postkommunikation i sitt dagliga arbete. Vidare valdes 
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intervjupersonerna med syftet att kunna skapa en förståelse för vilka copingstrategier som 

chefer använder för att hantera informationsöverbelastning vid e-postkommunikation och de 

upplevelser som copingstrategier baseras på. Tabell 3 visar de intervjupersoner som har 

deltagit i studien. För att anonymisera intervjupersonerna har vi valt att benämna dem med 

fiktiva namn. Tabellen illustrerar intervjupersonernas fiktiva namn, antal underställda 

medarbetare som de är ansvariga över, antal år på företaget, antal år som chef samt 

intervjutillfällets längd. Under studien har vi intervjuat sex olika chefer vid sex olika tillfällen. 

Intervjuerna genomfördes och spelades in på intervjupersonernas arbetsplats samt via 

kommunikationsverktyget Skype. Varje intervju pågick mellan 25-48 minuter.   

  

Tabell 3. Intervjupersoner. 

Intervjuperson Antal underställda Antal år på företaget Antal år som chef Intervjulängd 

Lisa  5 st 5 år 5 år 25 min 

Pelle 20 st 16 år 13 år 29 min 

Bosse 180-210 st 19 år 19 år 32 min 

Olle 70 st 14 år 14 år 48 min 

Nisse 32 st 19 år 9 år 32 min 

Anna 4 st 5 år 1 år 25 min 

 

3.5 Analysmetod 
För att förstå hur chefer hanterar informationsöverbelastning vid e-postkommunikation, och 

beskriva vilka copingstrategier chefer använder valde vi att genomföra en tematisk analys. 

Vidare valde vi en tematisk analys för att kunna identifiera, analysera och upptäcka 

återkommande mönster av chefers upplevelser i vårt empiriska material. Vi valde att skapa 

teman av hur upplevelser kan förstås för att kunna beskriva vilka upplevelser som 

copingstrategier baseras på. Vidare var analysmetoden ett stöd när vi reducerade det 

empiriska materialet. Det empiriska materialet blev mer hanterbart genom att vi tog bort 

irrelevant data, samt delade upp liknande data i olika teman. 

 

Analysprocessen har genomförts utifrån Braun och Clarkes (2006) sex faser. 

Transkriberingen av datainsamlingen genomfördes samtidigt som vi lyssnade på de digitalt 

inspelade intervjuerna. Därefter studerade och kontrollerade vi det transkriberade materialet 

igen för att vi skulle förstå dess innehåll. Vi reducerade de transkriberade intervjuerna genom 

att ta bort data som inte var relevant för svaret på studiens frågeställning. I studiens 

resultatkapitel presenteras det reducerade empirisk materialet utifrån intervjupersonernas 

individuella utsagor om hur de upplever informationsöverbelastning vid e-

postkommunikation och vilka copingstrategier de använder. 

  

Vi undersökte därefter de transkriberade intervjuerna med syftet att skapa initiala koder. För 

att genomföra kodningen använde vi programverktyget MAXDQ. Vi valde att koda tre 

transkriberade intervjuer vardera och granskade sedan samtliga koder tillsammans. För att 

enklare upptäcka teman valde vi att sortera koderna i olika färger. Efter vi genomfört den 

initiala kodningen upptäckte vi att våra koder gick att specificera ytterligare. Vi genomförde 

därför en till kodning genom att tilldela samtliga koder en ny, mer specificerad kod. Därefter 

analyserade och sammanställde vi de specificerade koderna till potentiella teman. Vi förfinade 

sedan de potentiella teman genom att ta bort, dela eller sammankoppla dem. För att relatera 
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analysen till frågeställningen genomförde vi ett urval av slutgiltiga teman. De teman som vi 

skapade representerar mönster i det empiriska materialet och fångar något viktigt i relation till 

studiens frågeställning. Tabell 4 visar exempel på koder och teman från vår tematiska analys. 

Tabellen illustrerar slutgiltiga teman, potentiella teman, specificerad kod, kod och citat. 

 

Tabell 4. Exempel på koder och teman.  

Slutgiltigt tema Potentiella teman Specificerad kod Kod Citat 

Mängd Antal e-post 
Kritiska e-post 
Irrelevanta e-post 

Frekvens Frekvent mycket e-

post 
Däremot så är det så 

att,mailbombanemanget är ju ganska 

frekvent och det kommer väldigt 

mycket e-postmeddelanden. 

Alltid ansluten Ansluten 
Fritid 
E-postvanor 

Chefsposition Ingår i chefsrollen 

att vara anträffbar 
Det ingår nog på något sätt lite i 

chefsrollen, att vara lite mer 

anträffbar, tror jag också, så är det 

ju. 

Avbrott Avbrott 
Uppmärksamhet 

Notifikationer Avbrott p.g.a. 

notifikationer 
Ja, alltså det blir ju ett avbrott. 

Främst eftersom man har en liten 

notifikation av att det kommer 

någonting. 

Organisationsstöd Organisation 
Organisationspolicy 

E-postriktlinjer Riktlinjer för e-

postkommunikation 

i organisationen 

På mitt förra jobb, då var det typ en 

A4 med mail-riktlinjer om vem man 

skulle, alltså, hur man skulle maila. 

Och det räckte ju liksom. Där fanns 

det inga sådana problem som vi har 

på X.  

 

I resultatet av studiens analyskapitel sammanställde vi upplevelser och copingstrategier i en 

tabell (se tabell 5, s.28). Tabellen skapades med syfte att beskriva vilka upplevelser och 

copingstrategier som har analyserats i analyskapitlet. Chefers upplevelser kan till exempel 

förstås genom temat mängd. Detta innebär inte att mängd i sig är upplevelsen, utan att mängd 

(stress, tidspress o.s.v.) är ett tema av hur upplevelser av informationsöverbelastning vid e-

postkommunikation kan förstås.  

 

3.6 Etiska överväganden 
Eftersom studien involverar individer har vi följt etiska överväganden enligt Vetenskapsrådets 

(2002) forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Under 

studien har vi beaktat de fyra allmänna huvudkraven: informations-, samtyckes-, 

konfidentialitets- och nyttjandekravet. Vi har informerat intervjupersonerna om de etiska 

överväganden genom ett informationsdokument (se bilaga 4) som vi bifogade via e-

postmeddelande till intervjupersonerna innan respektive intervjutillfälle. 

  

I enlighet med informationskravet har vi informerat intervjupersonerna om studiens syfte och 

villkoren för deras deltagande (Vetenskapsrådet, 2002). Detta har vi beaktat genom att 

upplysa intervjupersonerna om att deras deltagandet är frivilligt och de har rätt att avbryta sin 

medverkan. Vi har även inhämtat samtycke för att säkerställa att samtyckeskravet följs. 

Intervjuerna har spelats in för att underlätta vid transkribering och analys av materialet. Inför 

varje intervju ställde vi en fråga om intervjupersonerna samtycker till att medverka i studien 

och om de accepterar att intervjun spelas in. I överensstämmelse med konfidentialitetskravet 

har vi informerat intervjupersonerna om att vi har tystnadsplikt gällande deras uppgifter, samt 

att vi säkert har förvarat det insamlade empiriska materialet (Vetenskapsrådet, 2002). Med 

anledning av nyttjandekravet kommer studien inte användas eller utlånas för kommersiellt 
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bruk eller för syften som inte är vetenskapliga. Detta krav har vi uppfyllt i och med vi enbart 

använder det insamlade empiriska materialet för att uppfylla studiens syfte och besvara 

frågeställningen. 

 

3.7 Metoddiskussion 
 

3.7.1 Trovärdighet och Pålitlighet 

Trovärdighet är ett centralt kvalitetsbegrepp inom kvalitativ forskning (Tracy, 2010). 

Trovärdighet handlar om hur pålitlig, sannolik och rimlig studien är. För att säkerställa 

studiens trovärdighet valde vi intervjupersoner som är högst relevanta för studien. Vi valde 

intervjupersoner i förhållande till undersökningens syfte och frågor. Vi använde oss av ett 

antal förutbestämda kriterier och valde inte intervjupersoner slumpmässigt. Vi valde 

intervjupersonerna med anledning att de är representativa och aktuella i sammanhanget. 

Studien pekar på att alla intervjupersoner inte ger uttryck för samma upplevelser av 

informationsöverbelastning vid e-postkommunikation. Studien indikerar att det bland annat 

finns chefer som inte upplever någon informationsöverbelastning, vilket vi inte kunde veta 

innan vi genomförde intervjuerna. Men för att skapa en förståelse för vilka copingstrategier 

som chefer använder är de intervjupersoner som inte upplever informationsöverbelastning av 

potentiellt lika värde som de som upplever det. De intervjupersoner som inte upplever 

informationsöverbelastning vid e-postkommunikation har ändå gett uttryck för situationer 

som enligt litteraturen är överbelastande. Dessutom har dessa intervjupersoner berättat om 

deras sätt att hantera det vilket är relevant för studien. 

  

En risk med att använda en kvalitativ forskningsansats kan vara att en brist på erfarenhet och 

kunskap kan leda till ledande frågeformuleringar och att intervjupersonerna upprepar sig till 

följd av redundanta frågeformuleringar (Fejes & Thornberg, 2015). För att öka studiens 

pålitlighet valde vi därför att genomföra en pilotintervju. Pilotintervjun medförde att vi kunde 

reducera brister bland intervjufrågorna, och därmed öka studiens kvalitet. Under intervjuernas 

gång blev vi successivt bättre på att ställa följdfrågor vilket ledde till mer öppna diskussioner 

med intervjupersonerna. Dessa diskussioner har gett oss möjlighet att få en ökad förståelse för 

hur chefer upplever informationsöverbelastning och vilka copingstrategier de använder. 

  

Kritik som kan riktas mot valet av forskningsansats är att metoden kan påverkas av 

författarens eget sinnesintryck och personliga tolkningar som är beroende av tidigare 

livserfarenheter och kunskap (Braun & Clarke, 2006). Resultaten från studien är därför 

beroende av vår egen subjektiva tolkning. Detta medför en risk som innebär att studien kan få 

en bristande neutralitet (Fejes & Thornberg, 2015). Vi genomförde första utkastet av 

kodningar individuellt. Därefter valde vi att granska koderna tillsammans för att få en så 

rättvis bedömning som möjligt för vidare analys. Genom att kontrollera koderna tillsammans 

skapades en större pålitlighet till det studiens resultat. 

 

3.7.2 Överförbarhet och Noggrannhet  

Överförbarhet är ett bedömningskriterium inom kvalitativ forskning (Tracy, 2010). 

Överförbarhet handlar om studiens värde i andra kontext och situationer utanför studiens 

ramar, vilket uppnås genom rika beskrivningar och tydlighet. För att öka möjligheten att 

kunna applicera denna studien i liknande fall har vi noggrant beskrivit hur 

forskningsprocessen gått till. Vidare har vi stärkt studiens överförbarhet genom att tydligt 

illustrerat förklaringar med citat, tabeller, matriser och bilagor. 
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4 Resultat   
Vi har genomfört insamlingen av vårt empiriska material med chefer från olika affärsområden 

och avdelningar på ett globalt företag som tillverkar och säljer energieffektiva och hållbara 

klimatlösningar inom värmebranschen. Vi har valt att presentera studiens empiriska material 

utifrån intervjupersonernas individuella utsagor. Resultatet underrubriker involverar: e-

postvanor, informationsöverbelastning vid e-postkommunikation, copingstrategier och 

organisation. Under respektive underrubrik presenteras intervjupersonernas utsagor enligt 

följande: Lisa, Pelle, Bosse, Olle, Nisse och Anna. 

 

4.1 Chefernas utsagor om e-postvanor  
Lisa berättar att hon i genomsnitt får mellan 50 och 75 e-postmeddelanden under en 

arbetsdag. Vidare uttrycker hon att majoriteten av alla de e-postmeddelanden som inkommer 

på en dag är kritiska för att hon ska kunna utföra sitt arbete. Hon berättar att hon spenderar en 

till två timmar per arbetsdag på att läsa och besvara e-postmeddelanden. Lisa förklarar att hon 

har som vana att öppna inkorgen när hon kommer till arbetet på morgonen och att hon 

därefter kollar sin inkorg regelbundet under en arbetsdag. Vidare berättar Lisa att hon inte 

upplever att hon måste svara på alla e-postmeddelanden så fort som de mottas, utan att det 

beror på vad hon arbetar med just då eller vad e-postmeddelandet gäller. Lisa uttrycker också 

att det förekommer att hon tar del av arbetsrelaterade e-postmeddelanden på fritiden, men att 

det inte sker ofta. 

 

Pelle berättar att han tar emot cirka 70 e-postmeddelanden under en arbetsdag. Vidare 

förklarar han att cirka 80 % av samtliga e-postmeddelanden som han mottar inte är kritiska. 

Han förklarar att majoriteten av de e-postmeddelanden som inte är kritiska består av 

irrelevanta “carbon copy”(cc)-meddelanden som inte är avgörande för honom i hans arbete. 

Pelle berättar att han spenderar 35 till 40 % av sin arbetsdag på att läsa och besvara e-

postmeddelanden. Vidare berättar Pelle att det första han gör på morgonen är att kolla om 

något e-postmeddelande har mottagits under kvällen eller natten. Han förklarar att han mottar 

många e-postmeddelanden under natten eftersom han arbetar mellan olika tidszoner. Pelle 

uttrycker att han därefter hanterar inkorgen när det finns tillfälle för det, och upplever därför 

att han har bra koll på sin inkorg. 

 

Bosse berättar att han inte vågar uppskatta hur många e-postmeddelanden han får under en 

arbetsdag, men att han är medveten om att han ofta har många olästa e-postmeddelanden i 

inkorgen. Han förklarar att max tio procent av samtliga e-postmeddelanden som han mottar är 

kritiska för att han ska kunna utföra sitt arbete. Vidare uttrycker Bosse att han inte har gjort en 

analys av sina e-postvanor. Däremot berättar han att han hanterar sin inkorg på morgonen och 

under lunchtid, men huvudsakligen efter klockan 16.00. Bosse förklarar att mängden e-

postmeddelanden innebär att han behöver arbeta längre arbetsdagar. Han förklarar att hans 

arbetsdagar består av väldigt mycket möten och för att han ska kunna hantera mängden e-

postmeddelanden behöver han börja arbeta väldigt tidigt eller stanna väldigt sent. Vidare 

uttrycker han att hans arbete aldrig skulle fungera om han inte fick skicka e-postmeddelanden 

utanför ordinarie arbetstid. 

  

För tittar jag en normal arbetsdag … Så är det ju väldigt mycket möten. Och 

det innebär ju att, ska jag kunna jobba någorlunda i lugn och ro så innebär 

det att antingen så får jag börja väldigt tidigt, eller så får jag jobba väldigt 

sent. - Bosse 
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Olle berättar att han får mellan 200 till 300 e-postmeddelanden under en arbetsdag. Däremot 

förklarar han också att mängden e-postmeddelanden beror på hur aktiv han själv har varit 

innan, det vill säga, hur mycket frågor han själv har skickat iväg. Vidare förklarar han att 

ungefär en tredjedel av de e-postmeddelanden som han mottar är kritiska för att han ska 

kunna utföra sitt arbete. Dessutom berättar Olle att ungefär hälften av de e-postmeddelanden 

han mottar innebär någon typ av arbete efteråt. Olle berättar att det första han gör när han 

vaknar på morgonen är att hantera inkorgen och att han därefter fortsätter att hantera inkorgen 

direkt när han kommer till arbetet. Vidare uttrycker Olle att all arbetstid som han inte 

spenderar i olika typer av möten går till att hantera e-postmeddelanden. Olle förklarar att han 

spenderar cirka en tredjedel av arbetsdagen på att läsa och besvara e-postmeddelanden. Han 

förklarar att andelen tid som spenderas på att hantera e-postmeddelanden hade varit betydligt 

större om han inte hade tagit del av e-postkommunikation utanför arbetet.  

  

Nisse berättar att han i genomsnitt tar emot mellan 50 och 60 e-postmeddelanden under en 

arbetsdag. Vidare förklarar han att han mottar mer e-postmeddelanden som är irrelevanta än 

relevanta. Han berättar att ungefär 25 % av alla e-postmeddelanden som han mottar är 

kritiska. Han uttrycker också att nästan alla e-postmeddelanden som han får från de 

medarbetare som arbetar på hans avdelning är relevanta. Nisse berättar dock att han mottar 

flertal irrelevanta e-postmeddelanden från andra avdelningar. Nisse uttrycker att han 

spenderar ungefär hälften av arbetsdagen på att läsa och besvara e-postmeddelanden. Han 

förklarar att han börjar första timmen av arbetsdagen med att hantera alla akuta e-

postmeddelanden, och därefter sker hantering löpande under dagen.  

 

Man får alldeles för mycket information, och mycket av det berör ju egentligen 

inte mig. Det är det här … Ohyfs, kan man väl också säg. Många ska ju 

kopiera in varenda jäkel när de skickar ett mail. - Nisse 

 

Anna berättar att hon får runt 20 e-postmeddelanden under en arbetsdag och att cirka 16 av 

dem är kritiska. Hon förklarar att detta beror på att hon inte mottar många irrelevanta “cc”-

meddelanden, utan de flesta e-postmeddelanden som hon mottar är relevanta för henne. Anna 

uttrycker att hon spenderar två till tre timmar av sin arbetsdag på att läsa och besvara e-

postmeddelanden. Hon förklarar att det inte tar tid att läsa e-postmeddelanden, utan att det är 

hanteringen som tar tid. Vidare berättar Anna att hon kontinuerligt kollar sin inkorg under 

dagen eftersom vissa e-postmeddelanden helt omprioriterar det som hon har planerat att göra. 

Anna uttrycker att hon även tar del av arbetsrelaterade e-postmeddelanden på fritiden och 

under semesterperioder. Hon förklarar att hon ser det som en stor fördel att kunna besvara e-

postmeddelanden hemifrån. 

  

Jag kollar min e-post kontinuerligt. Förutom när jag sover. Vad är arbetstid 

och inte? Jag tror att de där 40 timmarna i veckan håller på att raderas ut. 

Jag tycker att det är skitbra att kunna styra min arbetstid. - Anna 

 

4.2 Chefernas utsagor om informationsöverbelastning vid e-postkommunikation 
Enligt Lisa handlar informationsöverbelastning om att det trillar in mer information än vad 

som kan hanteras. Lisa berättar dock att hon inte upplever informationsöverbelastning eller 

stress via e-postkommunikation. Däremot förklarar Lisa att samtliga e-postmeddelanden som 

hon mottar skapar ett avbrott, främst på grund av att hon alltid har notifikationer aktiverade. 

Lisa förklarar dock att hon har lätt att rikta tillbaka uppmärksamheten efter ett avbrott. 
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Ja, men alltså det blir ju ett avbrott, främst eftersom man har en liten 

notifikation av att det kommer någonting. - Lisa 

 

Pelle uttrycker att hans tolkning av informationsöverbelastning är att man får mer information 

än vad man sannolikt behöver. Vidare berättar Pelle att han definierar begreppet som ett brus 

av information, där det inkommer omfattande mängder information från alla olika håll. Han 

uttrycker att e-postkommunikation har ökat med åren, och att ökningen har medfört mer 

överbelastning än tidigare. Pelle förklarar att överbelastningen som han upplever framförallt 

kommer från mängden e-postmeddelanden som gör att han inte hinner sortera in och 

strukturera upp inkorgen som han vill. 

  

Alltså mycket av det här “överflödet” eller “överbelastningen” kan jag känna, 

att den kommer ju på e-post. - Pelle 

 

Pelle berättar att det är jättesvårt med avgränsningen och balansgången mellan vilken 

information han vill ha och inte. Pelle förklarar att om han inte får informationen skulle han 

sitta och fundera på hur det har gått, men samtidigt är det mängden irrelevant information som 

är orsaken till hans informationsöverbelastning. Vidare berättar Pelle att han inte upplever att 

han är överbelastad eller stressad över att vara ansluten och kontaktbar via e-

postkommunikation eftersom han aktivt valt att alltid vara tillgänglig. Pelle förklarar att han 

upplever att det ingår i chefsrollen att vara mer anträffbar. Däremot uttrycker han att det leder 

till negativa konsekvenser i form av minskad tid med familjen. 

  

Nej, alltså det är ju ett val jag gör. Att kolla mailen eller inte. Det är ju ett val 

jag gör själv så det kan jag inte skylla på någon annan. [...] Det ingår nog på 

något sätt lite i chefsrollen, att vara lite mer anträffbar, tror jag också, så är 

det ju. - Pelle 

  

Pelle berättar att han upplever avbrott från e-postmeddelanden. Han förklarar att han ständigt 

har e-postprogrammet igång och att han därför alltid ser när han har mottagit ett nytt e-

postmeddelande, vilket leder till att han gärna vill hantera e-postmeddelandet omgående. 

Däremot berättar Pelle att han inte alltid har möjlighet att svara på e-postmeddelanden direkt 

eftersom den konstanta inströmningen av e-postmeddelanden ofta gör att han missar att svara, 

inom vad han anser är rimlig tid. Vidare berättar Pelle att det kan ta tid för honom att rikta 

tillbaka sin uppmärksamhet på den primära arbetsuppgiften när han blir avbruten, men det 

beror på vad han gör. Han förklarar att han främst blir störd när han genomför analyser som 

kräver hög koncentration. 

 

Enligt Bosse handlar informationsöverbelastning om att det finns ett brus av information. 

Däremot uttrycker han att han inte upplever informationsöverbelastning vid e-

postkommunikation. Enligt Bosse handlar det om honom som individ. Han förklarar att han 

tycker det är positivt med en hög puls på inkommande e-postmeddelanden, främst på grund 

av att han arbetar mer effektivt då. Vidare uttrycker Bosse att han upplever att mängden 

irrelevanta e-postmeddelande har ökat. Enligt Bosse beror ökningen på att det har tillkommit 

många nya medarbetare som inte vet vilken roll eller vilka arbetsuppgifter som alla har, vilket 

leder till att han läggs till på sändlistan för säkerhetens skull. Enligt Bosse väljer många att 

skicka e-postmeddelanden till alla för att det är ett smidigt och enkelt sätt att säkerställa att 

alla får tillgång till informationen, eller för att de inte har förstått vad de valde. Han förklarar 

att detta sätt orsakar informationsöverbelastning.  
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Bosse uttrycker även svårigheten med att avgränsa information som behövs för att han ska 

kunna utföra sitt arbete, från övrig information som behövs för att han endast ska få ett 

helhetsperspektiv. Han berättar att detta är ett dilemma som inte alltid går ihop. Bosse 

förklarar att han behöver ha en förståelse för helheten om han ska kunna vara en kugge i 

hjulet, men samtidigt inte få för mycket information för att bli överbelastad. Vidare berättar 

Bosse att han inte upplever att han är överbelastad eller stressad över att vara ansluten och 

kontaktbar via e-postkommunikation. Bosse förklarar att det beror på att han har valt att tacka 

ja till den chefsposition som han har, och att det därför är en naturlig del av hans 

arbetsuppgifter. 

  

Jag har ju valt att tacka ja till det arbete som jag har, och i det valet så ser jag 

att det ingår i mina arbetsuppgifter, som en naturlig del. Visst jag kan ju 

påverka mina medarbetare till viss del. “Ni får inte maila mig när jag är på 

semester”. Men då är ju frågan om jag är rätt man eller kvinna på rätt plats. - 

Bosse   

 

Bosse berättar att han upplever att e-postmeddelanden kan vara en störande faktor eftersom 

han vissa gånger måste avbryta sin primära arbetsuppgift för att både läsa och besvara e-

postmeddelanden. Bosse förklarar att han ofta läser e-postmeddelanden trots att han har valt 

att stänga av notifikationer och planerat att inte göra det. Han förklarar att han gör det av ren 

nyfikenhet och för att han faktiskt kan ha mottagit något viktigt e-postmeddelande. Han 

berättar att det därefter kan ta en liten stund att återgå eller återuppta fokus. 

  

Samtidigt så läser jag också mailet, även om jag inte tänker att jag ska göra 

det, för de skulle ju kunna vara något viktigt. - Bosse 

 

Enligt Olle handlar informationsöverbelastning om att en stor del av den information som 

man mottar inte är nödvändig. Olle berättar att han upplever informationsöverbelastning vid 

e-postkommunikation eftersom information som kommuniceras via e-post ofta försvinner i 

mängden och glöms bort. Vidare berättar han att han blir överbelastad eftersom det ständigt 

strömmar in mycket e-postmeddelanden som han inte har en aktiv roll i. Enligt honom 

innebär det att individer skickar “cc”-meddelanden utan att de ber om hans åsikt. Olle 

förklarar att överbelastningen uppstår när han inte vet om inkommande e-postmeddelanden är 

riktade till honom eller någon annan. Han förklarar att han då blir osäker på hur han ska 

hantera e-postmeddelandet. Däremot uttrycker Olle att han inte alltid vet om han kan behöva 

den informationen senare i framtiden. 

  

Det finns ingen aktiv roll i substans i att jag behöver ha informationen för att 

kunna klara någonting senare. Men det är egentligen en frågeställning som jag 

inte vet svaret på just då. Det kan ju vara så att jag hamnar i en situation 

senare där den där informationen hade spelat roll. - Olle 

 

Däremot berättar Olle att han i princip aldrig upplever att han blir avbruten av e-

postmeddelanden under en arbetsdag. Olle berättar dessutom att han inte upplever 

några problem med att rikta tillbaka sin uppmärksamhet på den primära 

arbetsuppgiften efter att ha granskat inkorgen. Vidare uttrycker Olle att han inte 

upplever att det finns förväntningar på att han ska besvara e-postmeddelanden på 

kvällen bara för att han erhåller en chefsposition. Han förklarar även att hans chefer 

inte heller förväntar sig att han ska svara på kvällen. 
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Enligt Nisse handlar informationsöverbelastning om två saker. Han förklarar att det första 

handlar om att man får alldeles för mycket irrelevant information, och att det andra handlar 

om tillgänglighet. Nisse förklarar att tillgängligheten mer specifikt handlar om förväntningar 

på att han som chef ska vara tillgänglig dygnet runt. Han berättar att han tror att de flesta 

inom organisationen alltid förväntar sig ett svar oavsett tid, framförallt från chefer. Vidare 

uttrycker han att det finns låg tolerans för att dra ut på svar inom organisationen. Nisse 

förklarar att han inte längre är tillgänglig under sin fritid eftersom att han under en period var 

för stressad och upplevde att han var på väg att “gå in i väggen”. 

 

Nisse uttrycker att han som “cc”-kopia inte alltid har hela bilden av vad konversationen 

handlar om och därmed kan missuppfatta en situation. Han förklarar att detta i sin tur kan 

resultera i att ärenden tar både felaktiga och onödiga vägar, eller att ärendet blir onödigt stort. 

Vidare berättar Nisse att problemet med informationsöverbelastning vid e-

postkommunikation är att alla har lite mer att göra än vad man egentligen hinner med. Han 

förklarar att detta leder till mindre utrymme att gå iväg och därmed mer kommunikation via e-

post.  

 

Är det bara i korridoren så är det snabbt gjort, men ska jag gå till en annan 

avdelning, då vet jag att det går tio... tjugo minuter kanske. Ett mail kan jag få 

iväg på en minut, och sen hinner jag göra massa annat de andra nitton 

minuterna. Så det är väl det att alla är för mycket stressade. - Nisse 

 

Nisse berättar att hälften av de e-postmeddelanden som han mottar på en arbetsdag är både 

störande och orsakar avbrott i hans arbete. Vidare berättar han att det är notifikationer från 

nya e-postmeddelanden som huvudsakligen orsakar avbrotten. Han förklarar att 

notifikationerna gör att han agerar på e-postmeddelanden trots att han tidigare har beslutat att 

han inte ska avbryta sina arbetsuppgifter. Men samtidigt förklarar Nisse att det dagligen 

händer att han får e-postmeddelanden som kräver ett snabbt svar och gör att han tvingas 

släppa allt annat. Enligt Nisse medför detta att den primära arbetsuppgiften blir lidande. 

 

När du sitter och jobbar med någonting och sen … Fast man har gett sig tusan 

på att “nu ska jag inte vara inne i mailen, för jag måste göra detta först”… Då 

kom där någonting, och då ser du ju ämnet, vad det handlar om. Och ibland 

blir det ju då att man blir för nyfiken eller man agerar direkt på det, och då 

blir ju det andra lidande ju. Det bästa där är egentligen att stänga ner mailen 

om man vill sitta i lugn och ro och göra eller måste någonting. Att stänga ner 

mail-programmet någon timme eller något sånt. Annars blir du ju hela tiden 

störd med mail. - Nisse 

  

Enligt Anna handlar informationsöverbelastning om att man får så mycket information att 

man inte kan ta till sig den på ett bra sätt. Vidare berättar Anna att hon inte upplever att hon är 

överbelastad eller stressad. Hon förklarar att hennes arbetsuppgifter är av den art att dem går 

att avbryta och att hon därför inte störs av inkommande e-postmeddelanden. Däremot 

förklarar Anna att hon kan uppleva att det är svårt att rikta tillbaka sin uppmärksamhet på den 

primära arbetsuppgiften när hon väl har blivit avbruten. Men vidare uttrycker hon att det helt 

beror på vad som står i e-postmeddelandet. 

 

4.3 Chefernas utsagor om copingstrategier 
Lisa berättar att hon inte upplever informationsöverbelastning vid e-postkommunikation 

eftersom hon har utvecklat ett personligt sätt för att hantera och sortera undan e-
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postmeddelanden. Lisa förklarar att hon har en struktur på prioritering av e-postmeddelanden. 

Vidare förklarar Lisa att hon sorterar e-postmeddelanden utifrån tre kategorier: det som går att 

lösa direkt, det som tar en stund att lösa, samt det som behöver annan support för att lösas. 

Hon berättar att hon börjar med att kolla om det finns något e-postmeddelande som kräver 

omedelbar hantering och går att lösa snabbt, eller om det tar längre tid. Vidare förklarar hon 

att e-postmeddelanden som tar fem till tio minuter att hantera lämnas kvar i inkorgen, medan 

e-postmeddelanden som tar ännu längre tid att hantera sorteras i olika mappar. Hon uttrycker 

att dessa mappar är strukturerade efter specifika projekt eller möten, vilket gör att det blir 

enklare för henne att hantera alla e-postmeddelanden som handlar om samma ämne samtidigt. 

  

För oftast gäller det ett specifikt projekt eller ett speciellt möte som de kommer 

olika input till. Och då kan man hantera allt på en gång istället för att sitta och 

rota. Och sen arkiverar jag undan allt när det är löst. - Lisa 

  

Lisa berättar att hon upplever att hennes e-postkommunikation har minskat med åren eftersom 

hon har ersatt kommunikation som gäller korta frågor med chattverktyg. Lisa förklarar dock 

att hon upplever avbrott från e-postmeddelanden, främst på grund av att hon alltid har 

notifikationer aktiverade. Däremot förklarar Lisa att avbrotten inte stör hennes arbete 

eftersom hon inte öppnar ett e-postmeddelande direkt när det inkommer, särskilt inte när hon 

arbetar med något som kräver hög koncentration. Vidare berättar Lisa att hon även 

återkopplar med svar på ärenden som inte kan hanteras direkt genom att skriva att hon 

återkommer så snart som möjligt. Hon förklarar att hon på så sätt undviker en känsla av att ha 

något som ligger och väntar. Vidare uttrycker Lisa att alla e-postmeddelanden arkiveras när 

de är lösta. Hon förklarar att det känns tryggt att ha alla e-postmeddelanden sparade eftersom 

hon då kan gå tillbaka och titta om det är något som hon skulle behöva.  

 

Pelle berättar att han inte har någon specifik strategi för att hantera 

informationsöverbelastning vid e-postkommunikation. Han förklarar att han däremot brukar 

sortera en del genom att automatiskt styra ner vissa e-postmeddelanden i specifika mappar för 

att slippa dem i flödet. Pelle förklarar att detta gör att han själv kan bestämma takten på när 

han ska hantera informationen. Pelle uttrycker att hanteringen av e-postmeddelanden 

egentligen handlar om disciplin, och att han förmodligen hade kunnat sortera ännu fler e-

postmeddelanden genom att använda en funktion i e-postprogrammet som prioriterar 

automatiskt. 

  

Man skulle kanske sortera det som, de raderna som man är “till” på, det går 

till en separat låda. Och de som man är “kopia” på kan gå till en separat. Då 

har man kanske prio-listan gjord. Så jag tror att det finns ganska mycket man 

kan automatisera i det flödet som gör att man tar bort ganska mycket. - Pelle 

 

Pelle berättar att han hanterar sin inkorg genom att först skumma igenom alla e-

postmeddelanden för att få en övergripande bild över inkorgens innehåll och de e-

postmeddelanden som är i störst behov av svar. Pelle förklarar att han inte alltid svarar på de 

senaste e-postmeddelandena först utan att han prioriterar sina e-postmeddelanden utifrån 

projekt och arbetsuppgifter. Vidare förklarar han att de projekt som han tycker är viktigast att 

komma vidare med är de e-postmeddelanden han svarar på först. Pelle förklarar att han 

däremot prioriterar annorlunda om han varit på semester och inte hunnit svara i tillräcklig 

omfattning. Vidare uttrycker Pelle att han då prioriterar de e-postmeddelanden som inkommit 

sist. 
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När man har varit borta några dagar, om jag inte har svarat i tillräcklig 

omfattning, då brukar jag alltid börja med de mailen som kommit in sist. Det 

vill säga, de har inte hunnit bli så arga än. Så det är bättre att ta dem. Nej, 

skämt och sido. - Pelle 

 

Pelle berättar att han besvarar e-postmeddelanden även hemma på kvällen beroende på vad 

det handlar om. Han förklarar att om det är ett e-postmeddelande som han kan svara på där 

och då, gör han sig av med det direkt för att undvika att behöva gå in i inkorgen ytterligare en 

gång. Pelle berättar att anledningen till att han bevakar inkorgen på fritiden handlar om ett 

eget intresse och att tiden sparas under nästa arbetsdag. Han förklarar också att tiden för att 

hantera e-postkommunikation inte är dålig eftersom det också är en arbetsuppgift som handlar 

om att driva saker framåt. 

 

Bosse berättar att han prioriterar inkommande e-postmeddelanden utifrån funktion och 

avsändare. Han förklarar att de e-postmeddelanden som har högre prioritet kommer från VD 

eller affärsområdeschefer. Vidare uttrycker Bosse att det borde finnas ett bättre hjälpmedel för 

att selektera. Han berättar att för att kunna hantera informationsöverbelastning behövs 

prioriteringar där man avsiktligt funderar över vilka som behöver informationen och inte. 

 

Bosse uttrycker att han upplever att e-postmeddelanden kan vara en störande faktor eftersom 

han vissa gånger måste avbryta sin primära arbetsuppgift för att hantera e-

postkommunikation. Han förklarar att han därför aktivt har valt att stänga av notifikationer för 

att minska avbrotten. Bosse förklarar att han alltid skapar tid för att hantera e-

postkommunikation även om den tiden inte finns under ordinarie arbetstid. Han uttrycker att 

han därför frekvent tar del av arbetsrelaterade e-postmeddelanden på fritiden. Bosse berättar 

att det är ett val han gör, att han vill vara tillgänglig om det händer något, men att han 

samtidigt vet vart av och på knappen sitter. Vidare förklarar han att det handlar om att han är 

strukturerad eller disciplinerad i sitt arbete.  

 

Olle berättar att han hanterar e-postkommunikation genom att han först läser samtliga e-

postmeddelanden i inkorgen, oavsett avsändare, eftersom han inte vet om det är viktigt eller 

inte förens han har läst det. Han förklarar att prioritering av e-postmeddelanden därefter görs i 

inkorgen genom att han markerar vissa e-postmeddelanden som olästa, vilket betyder att han 

behöver hantera dem. Olle berättar att han sedan börjar hantera de äldsta e-postmeddelandena 

först. Olle uttrycker dock att han aldrig avbryter det han gör för att det inkommer en 

notifikation om att ett nytt e-postmeddelande. Vidare förklarar han att han istället hanterar 

inkorgen när tillfälle ges.  

 

Olle berättar också att han raderar alla e-postmeddelanden som han anser är irrelevanta för att 

få bort dem från inkorgen. Han berättar att han inte blir stressad över att motta mycket e-

postmeddelanden eftersom han har vant sig vid det, men däremot uttrycker han att det är 

mentalt jobbigt att ha en hel sida i inkorgen full med ohanterade e-postmeddelanden. Han 

förklarar att han därför sorterar e-postmeddelanden i olika mappar eller radera dem med 

jämna mellanrum, för att kunna fokusera på dem som är kvar. Vidare uttrycker Olle att han är 

restriktiv med att flagga e-postmeddelande som han skickar, eftersom nyttan fallerar om det 

börjar missbrukas. Han förklarar att han endast använder funktionen i de fall som han behöver 

ett snabbt svar. Vidare förklarar han att väldigt akuta ärenden istället hanteras via 

telefonsamtal. Olle berättar dessutom att han tror att mängden e-postmeddelanden hade varit 

ännu större om han inte hade använt en chattfunktion i Skype som ett frekvent 

kommunikationsverktyg för korta frågor. 
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På morgonen om det har kommit väldigt mycket mail så går det ganska snabbt 

att gå igenom de som inte är viktiga, de tas bort för att det inte ska finnas 178 

olästa mail. Jag har ju vant mig vid det så det är inte det att det är stressande, 

men när du har en hel sida med alltihopa läst så blir det mentalt jobbigt. - Olle 

 

Olle berättar att han inte begränsar hanteringen av e-postmeddelanden till tiden på arbetet. 

Han berättar att han ser det som en fördel att bevaka inkorgen på fritiden och gör det både för 

sin egen skull, och för avsändarens skull. Han förklarar även att han läser och besvarar e-

postmeddelanden under semesterperioder eftersom han skulle bli mer stressad av att stänga av 

helt och hållet. Olle uttrycker dock att han är mycket försiktig när han besvarar e-

postmeddelanden sent på kvällen. Han förklarar att han i så fall inleder e-postmeddelanden 

med att skriva “god morgon” för att tydliggöra att han inte förväntar ett svar tillbaka direkt. 

Olle berättar också att han är restriktiv med att skicka e-postmeddelanden som avser 

personliga frågor och att det beror på att det är svårt att urskilja nyanser i skriven text.  

  

Den stressen jag får på en semester är om jag inte går igenom mailen. Det är 

inte att jag är någon informationsberoende person men jag vet att man ställer 

frågor till mig och att jag hade blivit mer stressad om jag hade stängt av helt 

och hållet. - Olle 

 

Nisse berättar att hans strategier för att hantera e-postkommunikation är relaterade till 

prioritering och tidshantering. Han förklarar att han börjar varje arbetsdag med att besvara de 

e-postmeddelanden som är mest akuta och flaggar därefter de som kan hanteras senare. 

Vidare förklarar han att prioritering också sker utifrån avsändare. Nisse berättar att han till 

exempel får en stor mängd automatiska e-postmeddelanden, såsom nyhetsbrev, som han 

slänger utan att öppna. Nisse uttrycker dessutom att han är ännu hårdare med prioriteringarna 

när han är på tjänsteresa. Vidare berättar Nisse att han har lite tid till att kontrollera och 

hantera inkorgen, vilket leder till att många e-postmeddelanden får avvakta. Nisse berättar 

även att den omfattande mängden e-postmeddelanden som han mottar gör att han alltid 

försöker formulera sig så kort och tydligt som möjligt.  

 

Första timmen är ju bara att ta alla akuta mail. Som man måste agera på. Jag 

flaggar upp dem som jag måste svara på men inte akut. - Nisse 

 

Nisse uttrycker att han inte upplever att han är överbelastad eller stressad över att vara 

ansluten och kontaktbar via e-postkommunikation sedan han tog ett aktivt val att inte vara 

tillgänglig på fritiden. Han förklarar att de som inte svarar på fritiden, likt han själv, sticker ut 

mer än de som alltid svarar direkt. Nisse berättar att han utnyttjar autosvar som en strategi när 

han inte är tillgänglig, för att det förhoppningsvis ska lugna avsändaren. Han förklarar att 

autosvar däremot kan leda till att ärenden som han egentligen ska hantera styrs till andra 

mottagare.  

 

 

Du kunde titta på kvällen vid 22.00 tiden i någon reklampaus, på ett mail, och 

då kunde det vara ett sånt mail som du gick igång på och sen kunde du inte 

sova på hela natten för du låg och grubblade på det. Det är egentligen därför 

jag inte tittar på mail på kvällarna, eller på helgerna. - Nisse 
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Nisse berättar att han inte har svårt att rikta tillbaka sin uppmärksamhet om han har blivit 

avbruten eftersom han har lärt sig att snabbt återgå. Vidare förklarar han att han har stängt av 

notifikationer för att minska avbrott från e-postmeddelanden. Nisse förklarar att han tidigare 

upplevde en känsla av stress över att stänga av notifikationer, men att han har lärt sig att 

hantera det med hjälp av bättre självdisciplin. Han berättar att hans medarbetare dessutom är 

informerade om hur och när de ska skicka information till honom. Vidare förklarar Nisse att 

hans medarbetare vet att han inte uppskattar att få “cc”-meddelanden som inte är intressanta 

eller aktuella för honom specifikt. 

 

Som medarbetarna på min avdelning, de är rätt så informerade om att de inte 

ska kopiera in mig på allt. Så där fungerar det rätt bra. Det är väl mer andra 

avdelningar kanske, som kopierar in en. - Nisse  

 

Anna uttrycker att hon inte upplever informationsöverbelastning vid e-postkommunikation 

eftersom hon använder bra filter i e-postprogrammet, och att hon inte får mycket irrelevanta 

e-postmeddelanden. Vidare berättar hon att samtliga e-postmeddelanden direkt sorteras ner i 

olika mappar beroende på vad det är för typ av meddelande eller avsändare. Hon förklarar att 

denna sortering sker automatiskt med hjälp av funktioner i e-postprogrammet. Anna förklarar 

att hon börjar hantera de e-postmeddelanden som är senast mottagna i respektive mapp för att 

hon tycker det är lättast att “scrolla” neråt.  

 

Nej, mappar har jag ju som mailen dimper ner i liksom. Så det sorteras direkt 

när det kommer in. Jag behöver ju inte göra någonting utan det kommer ner i 

rätt mapp från början. E-postregler. - Anna 

 

Enligt Anna undviker hon informationsöverbelastning vid e-postkommunikation genom att 

hon arbetar väldigt organiserat med sin inkorg och aldrig lämnar några meddelanden olästa. 

Hon förklarar att man alltid får svar från henne. Anna berättar att hon besvarar mottagna e-

postmeddelanden direkt när de hamnar i inkorgen. Hon förklarar att hon tycker att det är skönt 

att kunna hantera problem så fort de mottas, och berättar även att hon inte har problem med 

att stänga av notifikationer från e-postmeddelanden när hon vill vara ledig. 

 

Anna uttrycker att e-postkommunikation fungerar bra eftersom hon har lärt sig organisationen 

och vem hon ska skriva till för att få ut bra svar. Anna förklarar att hon använder andra 

kommunikationsverktyg när det gäller saker som inte bör finnas i skriven text och saker som 

är svåra att formulera i skrift. Hon berättar dessutom att hon förvarnar via e-postmeddelanden 

om hon behöver ha ett muntligt samtal med någon, genom att till exempel skriva “Jag 

kommer och pratar med dig om en stund”.  

 

4.4 Chefernas utsagor om organisationen  
Lisa uttrycker att det inte finns några policys kring e-postkommunikation inom organisationen 

men berättar att hon har sett sådana policys inom andra organisationer och ibland upplever att 

det hade varit vettigt att ha. Hon berättar att det är hennes eget ansvar att “sålla” information 

som tillhandahålls innan den skickas vidare till de medarbetare som hon kontrollerar, samt att 

det är hennes ansvar att definiera för resten av organisationen hur hon och hennes 

medarbetare vill ha informationen. Lisa uttrycker att hon tycker att organisationen hon arbetar 

på inte är stor nog för att de ska behöva policys kring e-postkommunikation. Men samtidigt 

förklarar Lisa att hon tycker att det skulle behövas bättre struktur i informationshantering, 

såsom hur information distribueras och förvaras. Lisa berättar även att hon tycker att det inte 

borde behövas några policys inom organisationen för hur man hanterar e-postkommunikation, 
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eftersom det endast bör handla om sunt förnuft. Vidare förklarar hon att folk bör förstå att 

man ska hålla en god ton eftersom skrift lätt kan feltolkas. 

  

Alltså jag har ju sett policys på andra ställen. Och det ja, ibland är det ju 

vettigt. Men jag tror inte riktigt vi är stora nog just nu för att de ska behövas 

faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Sen kan man ju försöka hålla en god ton 

för det är ganska lätt i skrift att det blir utropstecken och stora bokstäver som 

kan feltolkas liksom. Men de är ju liksom sunt förnuft. - Lisa 

 

Enligt Pelle är det individers egen vett och etikett som gäller för e-postkommunikation inom 

organisationen. Pelle berättar att han själv ansvarar för att den information som han sprider, 

samt att informationen endast sprids till den eller de individer som är i behov av den. Pelle 

förklarar att medarbetare resonerar om saker såsom att sära på “till” och “cc”-kopia för att 

underlätta e-postkommunikation, men att sådana saker inte är något de kommer att ta upp via 

organisationen. Pelle berättar att det istället sker via samtal där de resonerar om effekter och 

följder med det som skrivs i e-postmeddelanden. Enligt Pelle ska det vara upp till betraktaren 

att bedöma om man vill läsa e-postmeddelanden eller inte. Han förklarar att oavsett om 

organisationen hade infört policys, hade han ändå mottagit många e-postmeddelanden 

eftersom de arbetar i en internationell omvärld med organisationer inom olika tidszoner. 

  

Bosse uttrycker att det inte behöver finnas några policys kring e-postkommunikation inom 

organisationen, utan att det borde bygga på förståelse och sunt förnuft. Bosse berättar att han 

har ett stort ansvar för att vara medveten om, och hantera den informationsöverbelastning som 

hans medarbetare upplever. Han förklarar att informationsöverbelastning är individuellt, och 

att vissa av hans medarbetare är mer stresståliga än andra. Bosse uttrycker att han som chef 

därför har ett ansvar över hur han sprider sin information till respektive medarbetare. Vidare 

berättar Bosse att han är väl medveten om att e-postmeddelanden som skickas sent på kvällen 

kan vara en stressfaktor för hans medarbetare. Han berättar att han alltid försöker hjälpa 

mottagaren med deras selektering i de lägen som kräver att han skickar e-postmeddelanden 

sent på kvällen. Vidare förklarar Bosse att han gör detta genom att vara tydlig med sin 

ämnesrubrik. 

  

En del blir stressande, och en del ha högre stresstålighet eller vill jobba under 

press för det är då som de jobbar som bäst. Och det är också väldigt 

individuellt, och därav så gäller det att ha en omfattning om den personal som 

man ansvarar för. - Bosse 

  

Vidare berättar Bosse att organisationen måste vara medveten om att 

informationsöverbelastning vid e-postkommunikation kan skapa ett problem. Han förklarar att 

mycket bygger på att alla inom organisationen har ett ansvar för att lyfta fram saker som har 

blivit ett återkommande problem. Vidare förklarar han att om det hade varit flera medarbetare 

som lyfte fram e-postkommunikation som ett problem, hade de även lyft problemet i hela 

organisationen och diskuterat om det krävs policys för att hantera det. 

 

Olle berättar policys kring e-postkommunikation inom organisationen hade stressat sönder 

organisationen. Han förklarar att regler om att alla medarbetare till exempel skulle svara på ett 

e-postmeddelande inom 48 timmar hade gjort folk sönderstressade. Vidare berättar Olle att 

han har ett stort ansvar för att hantera informationsöverbelastning bland sina medarbetare. 

Han uttrycker att det beror på att han får mycket information från andra avdelningar som han 

som chef förväntas kanalisera ut till sina medarbetare. 
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Och det är lättare, vill man att organisationen ska få det så är det lättare att 

skicka det till toppen, och sen så får ledningen eller chefen där kanalisera ut 

det. Skickar man till avdelningschefen så får han ta det och informera. Och det 

är ju inte helt sällan att det kan bli så. Man skickar information, och sen 

förväntas det att jag ska kanalisera ut det då. - Olle 

 

Enligt Nisse hade det varit väldigt bra att ha policys kring e-postkommunikation inom 

organisationen. Nisse förklarar att det till exempel hade varit bra om e-postmeddelanden som 

skickas sent under kvällen inte anländer i mottagarens inkorg förens morgonen efter. Han 

berättar att det för närvarande är sunt förnuft som gäller inom organisationen. Nisse uttrycker 

att varje avdelning bör ha ett eget ansvar för att hantera informationsöverbelastning. Vidare 

berättar han att han inte kan påverka hur organisationen hanterar informationsöverbelastning, 

men uttrycker att han själv tar ansvar för den avdelning som han kan påverka. 

 

Anna berättar att hon tidigare arbetade på ett stort företag som hade tydliga policys för e-

postkommunikation, som medförde att deras e-postkommunikation fungerade väldigt bra. 

Hon förklarar att hennes erfarenheter gör att hon tydligt kan se att e-postkommunikationen på 

hennes nuvarande arbetsplats inte fungerar optimalt och att det finns stora 

förbättringsmöjligheter. Anna förklarar att det beror på att organisationen har växt från att 

vara ett litet företag till ett stort, världsledande företag och att detta har lett till att rutiner kring 

e-postkommunikation inte har utvecklats som de borde. 

  

Anna uttrycker att det saknas en tydlig policy kring “cc”-meddelande för att undvika att 

individer skickar e-postmeddelanden till någon som inte berörs. Vidare förklarar hon att man 

borde skriva “for your information” i ämnesraden om ett e-postmeddelande skickas till någon 

som är “cc”-kopia. Anna förklarar även att alla borde använda en funktion i e-

postprogrammet som automatiskt sorterar e-postmeddelanden utifrån ämnesrad i separata 

mappar. Anna uttrycker dock att det finns andra saker som bör prioriteras inom 

organisationen före en policy för e-postkommunikation. Hon berättar att det först och främst 

är ett eget ansvar och upp till individen att hantera e-postkommunikation på ett lämpligt sätt. 

  

Jag vet att, på mitt förra jobb var det typ en A4-sida med mail-riktlinjer, om 

hur man skulle maila. Och det räckte ju liksom. - Anna 
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5 Analys 
Vi har valt att presentera analysen utifrån de teman som vi har identifierat under den 

tematiska analysen. Ordningen på analysen är enligt följande: mängd, alltid ansluten, avbrott 

och organisationsstöd. Tillsammans skapar de fyra temana en förståelse för hur chefer kan 

uppleva informationsöverbelastning vid e-postkommunikation och vilka copingstrategier de 

använder. För att troliggöra de identifierade teman har vi valt att underbygga dem med 

exempel från vårt empiriska material. I slutet av kapitlet summeras och presenteras 

analysresultatet i en tabell (se tabell 5).   

 

5.1 Mängd 
Chefers upplevelser av informationsöverbelastning vid e-postkommunikation kan förstås 

genom mängden e-postmeddelanden. Resultaten pekar till exempel på att chefer kan uppleva 

stress från den konstanta inströmningen av antalet nya e-postmeddelanden. Vidare indikerar 

resultaten att chefer kan uppleva tidspress och bristande kontroll eftersom de inte hinner 

sortera och strukturera sin inkorg. Dessutom indikerar resultaten att chefer kan uppleva att 

viktiga e-postmeddelanden kan försvinna och glömmas bort i den omfattande mängden. 

Vidare pekar resultaten på att chefer kan uppleva att de inte är informationsöverbelastade av 

mängden e-postmeddelanden eftersom de har vant sig vid det. Däremot indikerar resultaten 

att de istället kan uppleva stress av en oorganiserad inkorg. 

  

Ett annat exempel som resultaten pekar på är att chefer kan uppleva förvirring från 

blandningen av relevanta och irrelevanta e-postmeddelanden som de mottar. Enligt resultaten 

mottar chefer upp till 90 % irrelevanta e-postmeddelanden. Detta beror till exempel på att 

chefer främst kan bli felaktigt adderade i avsändares sändlistor, och att de kan bli adderade 

som “cc”-kopior i e-postmeddelanden som de saknar en aktiv roll i. Vidare pekar resultaten 

på att chefer kan uppleva frustration för att vissa avsändare det enkelt för sig själva genom att 

addera fler mottagare än vad som egentligen krävs.  

 

Resultaten indikerar också att irrelevanta “cc”-meddelanden kan vara en följd av avsändares 

okunskap kring vem som behöver informationen och inte. Detta kan dessutom medföra att 

chefer kan uppleva osäkerhet kring hur ärenden ska hanteras eftersom de inte vet vem e-

postmeddelandet är riktat till. Vidare pekar resultaten också på att chefer kan uppleva 

missförstånd som uppstår när avsändare slarvar med att formulera e-postmeddelanden på ett 

tydligt sätt. Vidare pekar resultaten på att missförstånd kan leda till upplevelser av högre 

arbetsbelastning eftersom det kan medföra ärenden blir onödigt stora.  

 

Resultaten pekar på att chefer till exempel kan hantera upplevelser av frustration och 

förvirring från blandningen av relevanta och irrelevanta e-postmeddelanden genom att sätta 

gränser hos sina underställda medarbetare. Vidare indikerar resultaten att chefer kan vara 

tydliga med sina formuleringar för att undvika högre arbetsbelastning och förhindra att 

mottagaren ska skicka onödiga e-postmeddelanden med förfrågningar om ytterligare 

förklaringar. 

  

Ett annat exempel som resultaten pekar på är att chefer kan använda automatiska 

systemfunktioner i e-postprogrammet för att hantera upplevelser av 

informationsöverbelastning vid e-postkommunikation. Resultaten indikerar att chefer kan 

använda automatiska prioriterings- och sorteringsverktyg för att reducera upplevelser av stress 

från den konstanta inströmningen av e-postmeddelanden. Resultaten indikerar också att chefer 
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kan prioritera inkorgen på olika sätt. Chefer kan prioritera inkorgen utifrån avsändare, datum, 

projekt, möten, arbetsuppgifter, hur akuta ärenden är och hur lång tid ärenden tar att hantera. 

  

Ett annat exempel som resultaten pekar på är att chefer kan använda chattverktyg i ärenden 

som omfattar korta frågor för att hantera upplevelser av stress från den konstanta 

inströmningen av e-postmeddelanden. Resultaten indikerar även att chefer kan välja att istället 

ringa vid ärenden som är svåra att formulera och tar tid att komma till avslut i för att reducera 

upplevelser av missförstånd och hög arbetsbelastning. Resultaten pekar också på att chefer 

kan hantera upplevelser av bristande kontroll över inkorgen genom att återkoppla och besvara 

alla e-postmeddelanden så fort de inkommer. Detta innebär också att chefer kan spara tid 

eftersom de slipper kontrollera inkorgen ytterligare en gång. 

 

5.2 Alltid ansluten 
Chefers upplevelser av informationsöverbelastning vid e-postkommunikation kan förstås 

genom att alltid vara ansluten till e-postprogrammet. Till exempel pekar resultaten på att 

chefer kan uppleva press av att det finns förväntningar på att de ska vara tillgängliga och 

kontaktbara dygnet runt. Det kan bero på att chefer upplever att det ingår i chefsrollen. 

Resultaten indikerar dessutom att chefer kan uppleva ett tvång att alltid vara ansluten 

eftersom de arbetar i en global organisation med medarbetare inom andra tidszoner. Däremot 

pekar resultaten också på att det finns chefer som kan uppleva stress av att inte alltid vara 

ansluten till e-postprogrammet. Resultaten indikerar att chefer kan uppleva det som en fördel 

att kunna hantera problem så fort det inkommer, och att de istället blir stressade av att stänga 

av. Däremot pekar resultaten också på att chefer kan uppleva tidsbrist och otillräcklighet 

eftersom de inte hinner hantera all e-postkommunikation under arbetstid. Vidare pekar 

resultaten på att det finns chefer som kan uppleva nyfikenhet av att alltid vara ansluten till e-

postprogrammet. Trots att chefer väljer att inte hantera inkommande e-postmeddelanden 

indikerar resultaten att de kan göra det ändå. Resultaten indikerar att chefer kan uppleva att 

detta beror på att det har bristande självdisciplin.  

 

Resultaten pekar till exempel på att chefer kan hantera upplevelser av press genom att stänga 

av e-postprogrammet under fritid och semesterperioder. Däremot indikerar resultaten att 

chefer kan behöva utveckla självdisciplin för att kunna stänga av e-postprogrammet. 

Resultaten pekar också på att det kan ta tid att utveckla tillräckligt tålamod för att inte hantera 

e-postmeddelanden så fort de inkommer. Däremot pekar resultaten också på att chefer kan 

uppleva att de måste hantera e-postkommunikation på fritiden för att hinna svara i tillräcklig 

omfattning. Detta kan bero på att deras arbetsdagar främst består av möten, vilket lämnar lite 

utrymme för e-posthantering på arbetet. Ett annat exempel som resultaten indikerar är att 

chefer kan hantera press genom att sätta gränser och förtydliga för sina underställda 

medarbetare att de inte uppskattar att motta e-postmeddelanden på fritiden. För att reducera 

informationsöverbelastning pekar resultaten på att chefer också kan använda autosvar när de 

inte kan eller vill vara tillgängliga. 

 

5.3 Avbrott 
Chefer kan uppleva informationsöverbelastning av de avbrott som e-postmeddelanden skapar. 

Ett exempel som resultaten pekar på är att chefer kan uppleva att notifikationer som kommer 

från e-postprogrammet är stressande. Detta kan innebära att chefer konstant ser när nya e-

postmeddelanden inkommer, vilket kan skapa en nyfikenhet som gör att de vill hantera e-

postmeddelandet omgående. Detta kan också leda till att chefer kan bli distraherade och 

tappar fokus från den primära arbetsuppgiften. Ett annat exempel som resultaten indikerar är 

att chefer kan uppleva att det tar tid att rikta tillbaka sin uppmärksamhet på den primära 
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arbetsuppgiften när de blir störda av en notifikation. Resultaten pekar på att chefer speciellt 

kan uppleva att de blir störda när de arbetar med uppgifter som kräver hög koncentration. 

Vidare finns det skillnader i resultaten om hur chefer kan uppleva informationsöverbelastning 

av avbrott. Resultaten pekar på att chefer kan uppleva att avbrott av e-postmeddelanden inte 

är störande eftersom de lärt sig att snabbt återfå fokus. Resultaten pekar till exempel på att 

chefer kan hantera upplevelser av att vara distraherad genom att stänga av notifikationer och 

e-postprogrammet. Vidare pekar resultaten på att chefer som inte blir avbrutna av e-

postmeddelanden kan ha utvecklat en självdisciplin för att inte kontrollera inkorgen när de 

arbetar med andra arbetsuppgifter. 

 

5.4 Organisationsstöd 
Chefer kan uppleva informationsöverbelastning av bristande stöd från organisationen 

angående e-postkommunikation. Resultaten indikerar att chefer kan uppleva 

informationsöverbelastning på grund av att organisationen de arbetar på inte har några policys 

för e-postkommunikation. Ett exempel som resultaten pekar på är att chefer kan uppleva att 

de därför behöver ta stort ansvar för sin egen hantering av e-postkommunikation. Resultaten 

pekar på att detta leder till att chefer kan uppleva en högre arbetsbelastning. Vidare indikerar 

resultaten att bristen på en tydlig organisationspolicy angående e-postkommunikation kan 

leda till att andra medarbetare skickar otydliga, onödiga och irrelevanta e-postmeddelanden 

till chefer. Däremot pekar resultaten också på att chefer kan uppleva att det räcker med sunt 

förnuft vid e-postkommunikation.  

 

Vidare indikerar resultaten att chefer kan uppleva att medarbetare missbrukar e-

postkommunikation på grund av att de har för mycket att göra. Resultaten pekar på att detta 

kan leda till att chefer mottar onödigt mycket e-postmeddelanden eftersom ärenden egentligen 

hade kunnat kommuniceras på andra sätt. Resultaten indikerar att chefer därför kan uppleva 

att en organisationspolicy hade minskat informationsöverbelastning vid e-

postkommunikation. Resultaten pekar till exempel på att chefer kan uppleva att en policy 

kring tidsbegränsningar för e-postkommunikation eller regler för “cc”-meddelanden hade 

minskat informationsöverbelastning. För att en sådan policy ska införas kan chefer informera 

organisationen om att informationsöverbelastning är ett problem. 

 

5.5 Resultat av analys 
Tabell 5 illustrerar fyra teman som hjälper till att förstå chefers upplevelser av 

informationsöverbelastning vid e-postkommunikation och vilka copingstrategier de använder. 

Dessa teman är: mängd, alltid ansluten, avbrott och organisationsstöd. 
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Tabell 5. Upplevelser och copingstrategier utifrån empiriskt material. 

Tema  Mängd Alltid ansluten  Avbrott Organisationsstöd 

Upplevelser Stress  

Tidspress 

Bristande kontroll 

Glömska  

Förvirring  

Frustration  

Osäkerhet  

Missförstånd 

Hög arbetsbelastning 

Press  

Tvång  

Stress  

Nyfikenhet  

Otillräcklighet 

Tidsbrist 

Bristande självdisciplin 

Stress  

Störande  

Distraherad 

Ofokuserad 

Tidskrävande 

Nyfikenhet 

Hög arbetsbelastning  

Bristande stöd  

Ansvar 

Copingstrategier Sätta gränser (för hur 

medarbetare får 

skicka) 

Använda tydliga 

formuleringar 

Använda automatiska 

systemfunktioner 

Prioritera 

Använda andra 

kommunikations 

verktyg 

Återkoppla direkt 

Radera 

Sortera 

Ignorera  

Hantera på fritid 

Stänga av e-

postprogrammet 

Utveckla självdisciplin  

Sätta gränser (för när 

medarbetare får skicka) 

Använda autosvar  

Stänga av 

notifikationer 

Utveckla 

självdisciplin 

Informera  
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6 Diskussion 
Soucek och Moser (2010) skriver att den ökade spridningen av elektronisk kommunikation 

medför att mängden e-postmeddelanden ökar till den grad att de orsakar individers 

informationsöverbelastning. I enlighet med litteraturen pekar studien på att chefer kan 

uppleva informationsöverbelastning i form av stress från den konstanta inströmningen av 

antalet nya e-postmeddelanden, och från de notifikationer som uppkommer på grund av att de 

är anslutna till e-postprogrammet. Däremot pekar studien också på att chefer kan uppleva 

stress av att inte vara ansluten till e-postprogrammet, det vill säga, att de istället blir stressade 

av att stänga av.  

 

Rapporten från Prevent (2011) visar att chefer är den grupp som har svårast att hantera stora 

mängder information [4]. Kalman och Ravid (2015) skriver att effektiv hantering av e-

postkommunikation är väsentligt. Studien pekar på att chefer kan använda automatiska 

prioriterings- och sorteringsverktyg för att reducera upplevelser av stress från den omfattande 

mängden av e-postmeddelanden. Enligt Sobotta (2015), Sappelli et al. (2016) och Soucek och 

Moser (2010) är användningen av automatiska systemfunktioner en copingstrategi för att 

mildra informationsöverbelastning.  

 

Studien pekar dock på att chefer främst använder copingstrategier i form av att manuellt 

prioritera enligt avsändare och sortera inkorgen genom att dela in i mappar, vilket är 

funktioner som e-postprogrammet hade kunnat göra automatiskt. Studien pekar på att chefer 

inte använder automatiska systemfunktioner i e-postprogrammet, samtidigt som de kan 

uttrycka att det borde finnas bättre hjälpmedel i systemet, trots att det redan finns. Detta 

indikerar att det kan finnas okunskap hos chefer gentemot de funktioner som faktiskt finns i e-

postprogrammet och att de behöver öka sin förståelse för e-postprogrammet för att kunna 

nyttja funktionerna fullt ut. Soucek och Moser (2010) skriver att individer behöver öka sin 

kunskap och kompetens om e-postkommunikation för att de ska kunna hantera det omfattande 

flödet av e-postmeddelanden. Studien pekar därför på att bättre kunskap kring e-

postkommunikation hade kunnat reducera upplevelser av informationsöverbelastning. 

 

Ragu-Nathan et al. (2008) skriver att den ökade tillgängligheten av e-postkommunikation 

medför en risk att individer ständigt känner sig tvungna att besvara e-postmeddelanden 

oavsett om de är hemma eller på arbetet. Vidare skriver Hemp (2009) att det finns sociala 

förväntningar på att chefer måste besvara samtliga e-postmeddelanden så snart de mottas. I 

enlighet med litteraturstudien pekar studien på att chefer kan uppleva press av att det finns 

förväntningar på att de ska vara tillgängliga och kontaktbara dygnet runt. Rapporten från 

Prevent visar att chefer har högre benägenhet att vara uppkopplade till e-postmeddelanden på 

fritiden än andra medarbetare och att de upplever en oro över att deras personliga integritet 

hotas, eftersom de aldrig känner sig helt lediga från arbetet [4]. Däremot pekar studien på att 

chefer kan uppleva att tillgängligheten inte är en överbelastning eftersom de ingår i deras 

chefsroll, att vara mer anträffbar. Studien indikerar att chefer beskriver att de är fel individ på 

fel plats om de skulle uppleva informationsöverbelastning av att ständigt vara tillgängliga. 

 

Soucek och Moser (2010) skriver att om e-postkommunikation inte integreras effektivt i 

individers arbetsflöde finns det en risk att de blir informationsöverbelastade. Däremot 

indikerar studien att chefer kan uppleva tidsbrist och otillräcklighet eftersom de inte hinner 

hantera all e-postkommunikation under arbetstid. Studien pekar på att chefer kan uppleva att 

de måste hantera e-postkommunikation på fritiden för att de ska hinna svara i tillräcklig 

omfattning eftersom deras arbetsdagar främst består av möten. En copingstrategi som studien 
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pekar på att chefer inte använder i praktiken, men som Soucek och Moser (2010) beskriver, 

handlar om att använda schemalagd e-postkommunikation. Studien pekar dock på att chefer 

beskriver att e-postkommunikation är en arbetsuppgift, precis som möten. Studien indikerar 

därför att upplevelser av informationsöverbelastning hade kunnat minska om chefer behandlat 

e-postkommunikation på samma sätt som andra schemalagda arbetsuppgifter. 

 

Studien indikerar också att chefer kan hantera upplevelser av press genom att stänga av e-

postprogrammet under fritid och semesterperioder. Vidare indikerar studien att chefer 

däremot behöver utveckla självdisciplin för att kunna stänga av e-postprogrammet, men att 

det kan ta tid att utveckla tillräckligt tålamod för att inte hantera e-postmeddelanden så fort de 

inkommer. För att undvika att andra medarbetare antar att individer svarar oavsett tid och 

plats kan de förtydliga förväntningar om när de vill motta e-postmeddelanden och inte [11]. I 

enlighet med litteraturstudien indikerar studien att chefer kan hantera press genom att sätta 

gränser och förtydliga för sina underställda medarbetare att de inte uppskattar att motta e-

postmeddelanden på fritiden. Soucek och Moser (2010) beskriver att individer kan skapa 

riktlinjer med dem som de integrerar med för att ta kontroll över sin e-postkommunikation.  

 

Vidare pekar studien på att chefer kan uppleva positiva förändringar, i form av minskad 

stress, om de bestämmer sig för att inte hantera e-postmeddelanden på fritiden. Studien 

indikerar därför att det finns möjlighet att upplevelser av informationsöverbelastning minskar 

när chefer inte hanterar e-postmeddelanden på fritiden. Däremot pekar studien också på att 

chefer hade spenderat betydligt mer tid på e-postkommunikation på arbetet om de inte hade 

hanterat e-postkommunikation utanför arbetstid. Att begränsa e-posthantering till arbetstid 

kan alltså ge mindre utrymme åt andra arbetsuppgifter. Studien pekar på att en copingstrategi 

som innebär att e-postmeddelanden inte hanteras på fritiden möjligtvis inte är användbar för 

alla chefer. Vidare indikerar studien att chefers upplevelser av informationsöverbelastning vid 

e-postkommunikation möjligtvis inte beror på att de mottar för mycket e-postmeddelanden, 

utan att det istället beror på att de har för mycket att göra. 

 

För att reducera informationsöverbelastning pekar studien på att chefer också kan använda 

autosvar när de inte kan eller vill vara tillgängliga. Studien pekar däremot på att autosvar kan 

leda till att ärenden som chefer egentligen ska hantera styrs till andra mottagare. Enligt 

litteraturstudien finns det en copingstrategi som handlar om att delegera ärenden som kommer 

via e-postmeddelanden till andra medarbetare för att minska informationsöverbelastning vid 

e-postkommunikation [11]. Däremot indikerar studien att chefer inte uppskattar att delegera e-

postmeddelanden som de egentligen borde hantera själva. Studien pekar på att chefer kan 

uppleva att det endast bidrar till att andra medarbetare blir informationsöverbelastade, och att 

det därför inte är en bra strategi. 

 

Soucek och Moser (2010) skriver att den ökade mängden e-postmeddelanden leder till att 

inkorgen blir överfull och resulterar i en förvirrande blandning av relevanta och irrelevanta 

meddelanden, vilket hindrar effektiv informationsbehandling. I enlighet med litteraturstudien 

pekar studien på att chefer kan uppleva förvirring från blandningen av relevanta och 

irrelevanta e-postmeddelanden som de mottar. Studien indikerar att förvirringen främst beror 

på att de blir felaktigt adderade i avsändares sändlistor, och blir “cc”-kopior i e-

postmeddelanden som de saknar en aktiv roll i. Studien pekar på att irrelevanta “cc”-

meddelanden kan vara en följd av avsändares okunskap kring vem som behöver 

informationen och inte. Detta kan medföra att chefer kan uppleva osäkerhet kring hur ärenden 

ska hanteras eftersom de inte vet vem e-postmeddelandet är riktat till.  
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Viegas et al. (2015) skriver att informationsöverbelastning kan leda till ökade konflikter inom 

organisationen. Studien pekar på att chefer kan uppleva frustration för att vissa avsändare gör 

det enkelt för sig själva genom att addera fler mottagare än vad som egentligen krävs. 

Informationsöverbelastning vid e-postkommunikation kan vara en följd av brist på tydliga och 

effektiva regler [11]. Studien pekar på att chefer kan hantera upplevelser av frustration och 

förvirring genom att sätta gränser hos sina underställda medarbetare.  

 

E-postkommunikation som används som en spontan och mindre formellt 

kommunikationsverktyg kan leda till ytliga och tvetydigt formulerade meddelanden som inte 

ger mottagare tillräckligt med information att agera på och främjar därför missförstånd 

(Soucek & Moser, 2010). Studien pekar på att chefer kan uppleva missförstånd när avsändare 

slarvar med att formulera e-postmeddelanden på ett tydligt sätt. Vidare pekar studien på att 

missförstånd kan leda till att chefer kan uppleva högre arbetsbelastning eftersom det kan 

medföra att ärenden blir onödigt stora. Studien indikerar att bristen på en tydlig 

organisationspolicy angående e-postkommunikation kan leda till att andra medarbetare 

skickar otydliga, onödiga och irrelevanta e-postmeddelanden till chefer. Däremot pekar 

studien också på att chefer kan uppleva att det räcker med sunt förnuft vid e-

postkommunikation. Vidare pekar studien på att chefer kan undvika högre arbetsbelastning 

och förhindra att mottagaren ska skicka onödiga e-postmeddelanden med förfrågningar om 

ytterligare förklaringar genom att själva vara tydliga med sina formuleringar. 

 

Dessutom pekar studien på att chefer även kan välja att istället ringa vid ärenden som är svåra 

att formulera och tar tid att komma till avslut i för att reducera upplevelser av missförstånd 

och hög arbetsbelastning. Soucek och Moser (2010) skriver att det är viktigt att individer har 

förståelse för att alla konversationer inte är lämpliga att ta via e-postkommunikation, och att 

de borde överväga när det är aktuellt att skicka e-postmeddelanden och inte. Studien pekar på 

att chefer är noggranna med att inte kommunicera alla ärenden via e-post. Studien indikerar 

att chefer kan uppleva att deras erfarenhet har medfört att de lärt sig hur de ska formulera sig 

och vem de ska skriva till, för att skicka e-postmeddelanden på ett optimalt sätt.  

 

Studien pekar på att chefer kan uppleva att en policy kring tidsbegränsningar för e-

postkommunikation eller regler för “cc”-meddelanden hade minskat 

informationsöverbelastning. För att en sådan policy ska införas kan chefer informera 

organisationen om att informationsöverbelastning är ett problem. Vidare pekar studien på att 

chefer kan visa hänsyn när det handlar om hur deras underställda medarbetare upplever 

informationsöverbelastning vid e-postkommunikation. Studien indikerar att chefer kan vara 

medvetna om hur deras copingstrategier påverkar deras medarbetare, och i förlängning, hela 

organisationen. Studien pekar på att chefer kan ta ansvar över hur information kommuniceras 

via e-post när organisationer saknar riktlinjer för detta. Studien pekar på att chefer använder 

fler strategier för hur de skickar e-postmeddelande, men färre för hur de själva hanterar sin 

inkorg. Om organisationer har riktlinjer för e-postkommunikation kan chefer inte behöva ta 

lika stort ansvar för sina medarbetares informationsöverbelastning, vilket möjligtvis hade gett 

dem mer utrymme att hantera sin egen. 

 

Tarafdar et al. (2010) beskriver att informationsöverbelastning är associerat med förlorad 

kontroll över en situation och uppstår när individer tvingas arbeta snabbare och längre för att 

hantera ökade bearbetningskrav. Studien pekar på att chefer kan uppleva tidspress och 

bristande kontroll eftersom de inte hinner sortera och strukturera sin inkorg. Studien pekar på 

att chefer kan hantera upplevelser av bristande kontroll över inkorgen genom att återkoppla 
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och besvara alla e-postmeddelanden så fort de inkommer. Studien indikerar att detta innebär 

att chefer sparar tid eftersom de slipper kontrollera inkorgen ytterligare en gång.  

 

Soucek och Moser (2010) skriver att kontroll är en av de vanligaste copingstrategierna för att 

hantera informationsöverbelastning. Studien indikerar dock att chefer inte diskuterar kontroll i 

förhållande till informationsöverbelastning, utan att de istället diskuterar självdisciplin. 

Studien pekar på att chefer kan uppleva att självdisciplin gör att de inte behöver pausa den 

primära arbetsuppgiften bara för att de mottar ett nytt e-postmeddelande. Däremot pekar 

studien på att chefer kan uppleva nyfikenhet av att alltid vara ansluten till e-postprogrammet. 

Renaud et al. (2006) skriver att individer återkommande bevakar arbetsrelaterade e-

postmeddelanden under en arbetsdag vilket stör dem i deras dagliga arbete eftersom det 

innebär att de ofta blir avbrutna. Studien indikerar att trots att chefer väljer att inte hantera 

inkommande e-postmeddelanden gör de det ändå, vilket kan bero på att de har bristande 

självdisciplin. Studien pekar på att chefer som saknar självdisciplin därför kan behöva stänga 

av notifikationer eller e-postprogrammet för att de ska kunna erhålla kontroll och minska 

upplevelser av informationsöverbelastning. Enligt Soucek och Moser (2010) kan tillfälliga 

stunder frånkopplad från e-postkommunikation leda till ökad kontroll av tid och inkorgen.  

 

Studien pekar på att avbrott även kan leda till att chefer kan bli distraherade och tappar fokus 

från den primära arbetsuppgiften. Renaud et al. (2006) skriver att det tar tid för individer att 

återhämta sig och återgå till primära arbetsuppgifter efter ett avbrott. I enlighet med 

litteraturstudien indikerar studien också att chefer kan uppleva att det tar tid att rikta tillbaka 

sin uppmärksamhet på den primära arbetsuppgiften när de blir störda av en notifikation. 

Studien pekar på att chefer speciellt kan uppleva att de blir störda när de arbetar med 

uppgifter som kräver hög koncentration. Däremot indikerar studien också att chefer kan 

uppleva att avbrott av e-postmeddelanden inte är störande eftersom de lärt sig att snabbt återfå 

fokus. Till skillnad från litteraturstudien indikerar studien att avbrott inte alltid behöver vara 

något negativt. Studien pekar på att chefer kan uppleva att kontinuerlig bevakning av 

inkommande e-postmeddelanden är positivt eftersom de kan identifiera och hantera akuta 

ärenden och problem direkt.  

 

Studien pekar på att chefer kan uppleva informationsöverbelastning av olika anledningar, 

vilket indikerar att upplevelser av informationsöverbelastning är individuellt. Studien pekar 

till exempel på att chefer som är stresståliga och arbetar mer effektivt under hög press inte 

upplever informationsöverbelastning vid e-postkommunikation. Studien indikerar dessutom 

att chefer som inte upplever informationsöverbelastning kan använda samma copingstrategier 

som de chefer som faktiskt upplever överbelastning. Detta kan bero på att även val av 

copingstrategier är individuellt. I enlighet med Lazarus och Folkman (1984) indikerar studien 

att val av copingstrategi kan skiljas åt på grund hur chefer upplever en situation, av vanor, 

erfarenhet och antal underställda medarbetare. 
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7 Slutsats 
Vår studie har utgått från frågeställningen “Hur upplever chefer informationsöverbelastning 

vid e-postkommunikation och vilka copingstrategier använder de?” Syftet med studien är att 

bidra med en förståelse för hur chefer hanterar informationsöverbelastning vid e-

postkommunikation. Studien syftar därför till att beskriva vilka copingstrategier som chefer 

använder. Vidare är syftet att ge en beskrivning av hur chefer upplever 

informationsöverbelastning vid e-postkommunikation för att förstå vilka upplevelser som 

copingstrategier baseras på.  

 

Det finns kontraster i hur chefer kan uppleva informationsöverbelastning vid e-

postkommunikation. En upplevelse som kan upplevas som överbelastande för en chef behöver 

inte vara det för en annan chef. Chefers upplevelser av informationsöverbelastning vid e-

postkommunikation kan vara följande: 

 

• Stress 

• Tidspress 

• Bristande kontroll 

• Glömska 

• Förvirring 

• Frustration 

• Osäkerhet 

• Missförstånd 

• Hög arbetsbelastning 

• Press 

• Tvång 

• Nyfikenhet 

• Otillräcklighet 

• Tidsbrist 

• Bristande självdisciplin 

• Störande 

• Disraherad 

• Ofokuserad 

• Tidskrävande 

• Bristande stöd 

• Ansvar 

 

Eftersom chefers upplevelser av informationsöverbelastning vid e-postkommunikation skiljer 

sig finns det inte en enskild lösning på hur de kan hanteras. För att hantera upplevelser av 

informationsöverbelastning vid e-postkommunikation kan chefer använda följande 

copingstrategier:  

 

• Sätta gränser 

• Använda tydliga formuleringar 

• Använda automatiska systemfunktioner 

• Prioritera 

• Använda andra kommunikationsverktyg 

• Återkoppla direkt 

• Radera 

• Sortera 
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• Ignorera 

• Hantera på fritid 

• Stänga av e-postprogram 

• Utveckla självdisciplin 

• Använda autosvar 

• Stänga av notifikationer 

• Informera  

 

Studien bidrar till befintlig litteratur genom att ge en ökad förståelse för hur chefer kan 

hantera informationsöverbelastning vid e-postkommunikation. Vidare belyser studien 

informationsöverbelastning på ett nytt sätt genom att beskriva upplevelser ur chefers 

perspektiv. I praktiken bidrar studien med ett antal copingstrategier som chefer kan använda 

för att minska informationsöverbelastning.  

 

7.1 Etikdiskussion 
Vår studie pekar på att det finns chefer som upplever informationsöverbelastning vid e-

postkommunikation. Informationsöverbelastning är en av de främsta orsakerna till IT-stress 

på arbetet. En individ som upplever stress kan till exempel drabbas av både förlust av 

produktivitet och minskad jobbtillfredställelse. Vidare påverkar inte stress bara hur individer 

presterar i sitt arbete utan även deras hälsa. Vår studie indikerar bland annat att 

informationsöverbelastning kan driva individer till att “gå in i väggen”. Utbrändhet på 

arbetsplatsen är inte socialt hållbart och kan leda till ett hälsoproblem. En god hälsa är en av 

de viktigaste bidragen inom social hållbarhet. Om individer ska säkerställa en god hälsa får 

det inte finnas något i arbetssituationen som blir så belastande att villkoren för att må̊ bra 

försämras. I förhållande till ett samhälleligt perspektiv är det därför viktigt att studera hur 

informationsöverbelastning kan hanteras och förebyggas. 

 

7.2 Förslag för vidare forskning 
Under vår studie har vi erhållit en förståelse för att det finns chefer som inte upplever 

informationsöverbelastning vid e-postkommunikation. Detta var något som vi inte hade 

förutspått, eftersom Prevent år 2011 presenterade en rapport som visar att chefer är särskilt 

utsatta för stress relaterat till IT i arbetslivet [4]. Vår studie indikerar bland annat att chefer 

främst oroar sig över sina medarbetares informationsöverbelastning istället för att utvärdera 

sin egen. Vi föreslår därför att en studie genomförs på hur andra medarbetare inom en 

organisation upplever och hanterar informationsöverbelastning vid e-postkommunikation. I 

takt med att de digitala kommunikationsverktygen utvecklas och tillgängligheten ökar finns 

det ytterligare aktualitet av att studera detta vidare. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1 – Artikelmatris  
 

 



 

Bilaga 2 – Intervjuguide 
  

 

Bakgrund 

 

 

Kan du kort beskriva din roll inom organisationen och vilka arbetsuppgifter du har? 

 

Vem rapporterar du till inom organisationen? 

 

 

Informationsöverbelastning 

 

 

Är du bekant med begreppet informationsöverbelastning? 

− (Om ja) Vad innebär informationsöverbelastning för dig? Hur skulle du definiera 

det? 

− (Om nej) Vi förklarar innebörden av informationsöverbelastning.  

 

Är informationsöverbelastning något som du diskuterar med dina kollegor? 

− (Om ja) På vilket sätt? Hur? 

− (Om nej) Varför tror du att det är så?  

 

Vad är din uppfattning när det gäller ditt eget ansvar jämfört med organisationens ansvar 

när det gäller att hantera informationsöverbelastning? 

 

Kan du beskriva de vanligaste sätten för dig att skicka och ta emot information på arbetet 

(t.ex. e-post, telefoner, direktmeddelanden, besök)? 

− Hur upplever du att det fungerar? 

− Hur skulle du vilja att det fungerar? 

 

Får du dagligen eller ofta så mycket e-postmeddelanden att du upplever att det stör ditt 

arbete? 

− (Om ja) På vilket sätt?  

− (Om nej) Varför tror du att det är så? 

 

 

E-postkommunikation 

 

 

Vad tycker du om e-post som ett kommunikationsverktyg? 

 

Kan du beskriva dina e-postvanor under en arbetsdag? 

 

Upplever du några förändringar när det gäller e-postkommunikation idag jämfört med 

tidigare? 

− (Om ja) Upplever du någon skillnad i att skicka e-postmeddelanden, (om ja) kan du 

beskriva? 



 

− (Om ja) Upplever du någon skillnad i att ta emot e-postmeddelanden, (om ja) kan 

du beskriva?  

− (Om nej) Gå vidare.  

 

Har du känt dig överbelastad eller stressad av att ständigt vara ansluten/kontaktbar? 

− (Om ja) Hur ofta inträffar det? 

− (Om ja) Funderar du på hur informationsöverbelastning vid e-postkommunikation 

påverkar dig, dina arbetsuppgifter, och i förlängning, organisationen? 

− (Om ja) På vilket sätt påverkar det?  

− (Om nej) Gå vidare.  

 

Hur reagerar du på informationsöverbelastning vid e-postkommunikation (stressad, 

irriterad, distraherad, huvudvärk, trött, omotiverad/motiverad, produktiv osv)  

 

Känner du att du har möjlighet att svara på inkommande e-postmeddelanden inom vad du 

anser som rimlig tid? 

− (Om ja) Hur kommer det sig? Varför är det så? 

− (Om nej) Varför inte? Kan du beskriva?  

− Vad anser du är rimlig tid?  

 

Förekommer det att du tar del av arbetsrelaterade e-postmeddelanden på fritiden (helger, 

semesterperioder osv)? 

- (Om ja) Hur vanligt är det?  

− (Om ja) Hur hanterar du dessa e-postmeddelanden?  

− (Om ja) Varför bevakar du den?  

− (Om ja) Upplever du att det resulterar i några konsekvenser?  

− (Om ja) Vilka?  

− (Om nej) Varför bevakar du inte? 

 

 

Avbrott 

 

 

Hur många e-postmeddelanden skulle du uppskatta att du får under en vanlig arbetsdag? 

 

Hur ofta skulle du uppskatta att du upplever avbrott av dessa e-postmeddelanden under en 

vanlig arbetsdag? 

 

Hur mycket av din dag skulle du uppskatta att du spenderade på att läsa och svara på dessa 

e-postmeddelanden under en vanlig arbetsdag? 

 

Känner du att du måste svara på ett e-postmeddelande så snart som du tar emot det? 

− Varför?  

 

Upplever du att du har tid att hantera den kommunikation som krävs av dig? 

− På vilket sätt? 

 

Hur många av de e-postmeddelanden som du mottar skulle du beskriva som kritiska för att 

du ska kunna utföra ditt arbete? 



 

 

Har du svårt att rikta tillbaka din uppmärksamhet på den primära arbetsuppgiften om du blir 

avbruten av ett e-postmeddelande? 

− (Om ja) Varför? 

− (Om nej) Varför inte?   

  

 

Copingstrategier 

 

 

Använder du någon/några strategier för att hantera informationsöverbelastning vid e-

postkommunikation? 

− (Om ja) Vilka? Hur?  

− Har du skapat något eget system/egna strategier för detta? 

− (Om nej) Varför inte?  

 

Finns det någon prioritering när du svarar på e-postmeddelanden? 

− (Om ja) Hur prioriterar du det arbetet? 

− (Om ja) Har du någon strategi för hur du prioriterar vad som är viktigt/mindre 

viktigt? Vilken? 

− (Om nej) Varför inte?  

 

Kan du beskriva en situation där du upplevt negativa konsekvenser av e-postmeddelanden? 

− (Om ja) Hur hanterade du den situationen?  

− (Om nej) Hur kommer det sig? Varför tror du att det är så?  

 

Finns det några strategier (policy, riktlinjer, regler, direktiv) för e-postkommunikation inom 

din organisation? 

− (Om ja) Vad innebär dessa strategier? 

− (Om ja) Vad är din erfarenhet av dessa strategier, vad fungerar och vad fungerar 

inte? 

− (Om nej) Tror du att strategier skulle vara bra för din organisation? Varför? 

− (Om nej) Har du några tankar om hur strategier skulle kunna se ut? 

 

Hur är kulturen kring e-postkommuikation inom er organisation (förväntar sig anställda 

snabba svar, finns det tolerans för att ”dra ut på svar” osv)? 

 

Har du förmågan att påverka strategier inom din organisation? 

− (Om ja) Hur? 

− (Om nej) Gå vidare. 

 

 

Övrigt 

 

 

Har du några övriga frågor om denna intervju eller studie? 

 

Har du något du kanske vill tillägga i intervjun som du tycker vi har missat i frågorna? 

 



 

Bilaga 3 – Mall för e-postutskick till potentiella intervjupersoner 
  

Hej X, 

  

Vi är två studenter från Affärssystemprogrammet på Högskolan i Halmstad som för 

nuvarande skriver vår kandidatuppsats i informatik, som berör interaktionen mellan 

människor och teknik. 

  

Kandidatuppsatsen handlar om hur chefer upplever och hanterar informationsöverbelastning 

som orsakas av e-posthantering. Vi undrar därför om vi skulle kunna få träffa dig för att 

genomföra en intervju och ställa några frågor kring detta ämne. Intervjun kommer att 

anonymiseras och beräknas ta cirka 30–40 minuter. 

  

Bifogat finner du ett dokument med mer specifik information om studien. 

  

Vi vore jättetacksamma om du skulle vilja delta. 

  

Tack på förhand! 

  

Med vänliga hälsningar, 

Cassandra Nordén 

Amanda Poulsen 

  

Högskolan i Halmstad 

Affärssystemprogrammet, År 3 

Kandidatuppsats i informatik 

  

 

  

  



 

Bilaga 4 – Informationsdokument 
  

Högskolan i Halmstad 

Affärssystemprogrammet 

Kandidatuppsats i informatik 

  

En kvalitativ studie om hur chefer upplever informationsöverbelastning vid e-

postkommunikation och vad de har för copingstrategier för att hantera det. 

  

Information är en värdefull tillgång som leder till organisatoriska framgångar och är en 

drivande strategi bland organisationer. Men samtidigt upplever chefer att deras organisations 

konkurrenskraft påverkas av problem med att hantera information och att mängden 

information är mer än vad de kan hantera effektivt. Denna problematik är en bidragande 

faktor till det som kallas informationsöverbelastning. Teknik och kommunikationsverktyg, 

såsom e-post, som syftar till att ge snabb och relevant information kan i sig öka 

överbelastningseffekten. 

  

Vi vill därför genomföra en intervjustudie för att bidra med kunskap och förståelse om 

informationsöverbelastning vid e-posthantering. Vidare är syftet att bidra med förslag på 

copingstrategier som chefer kan tillämpa för att minska informationsöverbelastning vid e-

posthantering. Dessutom kan både organisationer och chefer använda dessa förslag för att öka 

medvetenheten kring problemet. 

  

Det är frivilligt att medverka i studien och Du kan när som helst avbryta Din medverkan. 

Intervjuerna kommer att genomföras på Din arbetsplats eller via telefon om Du önskar det. 

Intervjuerna beräknas ta 30–45 minuter. Materialet från intervjuerna kommer att hanteras och 

behandlas konfidentiellt och det kommer förvaras så att ingen obehörig kommer kunna ta del 

av det. Inga individer kommer kunna identifieras i kandidatuppsatsen. 

  

Vi är två studenter som läser Affärssystemprogrammet på Högskolan i Halmstad. I 

utbildningen ingår att göra en kandidatuppsats, vilket är anledningen till att denna 

intervjustudie kommer genomföras. 
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