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SAMMANFATTNING 

 

Informationsmängden har i och med Internets utveckling accelererat, vilket påverkar klimatet 

på många arbetsplatser. Det fenomen som uppstår när en individ får svårigheter att hantera 

informationen brukar kallas ”information overload”. Särskilt i informationsintensiva miljöer 

finns en risk att informationsmängden kan orsaka information overload. Huvudsyftet med 

studien var att öka kunskapen om hur informationsmängden upplevs, hur den hanteras och hur 

den påverkar arbetsprestationen för individer på ett informationsintensivt företag. Ett delsyfte 

var att belysa om informationsmängden upplevs som stressande och om stressen påverkar 

informationshanteringen och arbetsprestationen för individerna. Som undersökningsmetod 

användes kvalitativa halvstrukturerade intervjuer som utfördes med fem medarbetare på en 

tidningsredaktion i Mellansverige. Analysen av intervjuerna genomfördes med hjälp av 

innehållsanalys. Resultaten visade att informationsmängden inte upplevdes som för stor. 

Respondenterna använde datorn samt vissa andra strategier för att hantera informationen. Man 

ansåg inte att arbetsprestationen påverkades av informationsmängden i någon större 

utsträckning. Stress ansågs inte uppstå på grund av informationsmängden utan snarare av 

störningar och avbrott i arbetet. Att arbetet kunde bli försenat pga. tidsbrist ansågs också 

stressande. Vid stress kunde vissa svårigheter med att t.ex. sortera informationen uppstå och 

enklare fel kunde göras. Trots att respondenterna uppgav att den externa informationen ökat 

de senaste tio åren upplevdes inte detta som ett problem. En slutsats som drogs är att det inte 

finns belägg för information overload bland respondenterna. 

 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Arbetsprestation, information overload, informationshantering, informationsintensivt 
företag, informationsmängd, stress. 



 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 
The amount of information has accelerated as a consequence of the development of Internet. 

This affects the climate at many workplaces. The phenomenon that occurs when an individual 

is exposed for more information than he can handle, is called “information overload”.  The 

risk of information overload is especially present in an information intensive environment.  

The main aim of this research is to increase the knowledge about how the amount of 

information is experienced, how it is handled and how it affects the work performance for 

individuals at an information intensive company. A sub aim is to clarify if the amount of 

information is experienced as stressful and if the stress affects the information handling and 

work performance for the individuals. The investigation method used is qualitative semi-

structured interviews with five workers at a newspapers office in Mid-Sweden. The analyse 

method used is content analysis. The result showed that the amount of information not was 

experienced as too big. The respondents used the computer and some other strategies for to 

handle the information. They didn’t experience that the amount of information influenced 

their work performance. Stress was not aroused from a lot of information but rather from 

disturbances and interruptions during work.  It was also experienced as stressful that projects 

were delayed due to lack of time. Stress could cause some problems with for example sorting 

information and some small mistakes could be made. Despite that the respondents confirmed 

that the amount of information has increased during the last ten years, they didn’t se it as a 

problem. A conclusion made is that there’s no evidence for information overload among the 

respondents. 
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1. INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 

De högindustrialiserade ländernas utveckling under de senaste decennierna visar en 

utveckling där information blir en allt viktigare maktresurs. Det samhälle vi lever i idag 

brukar kallas informationssamhälle och karaktäriseras enligt Nationalencyklopedin av ”en 

allmänt ökad kunskapsproduktion, ett ökat beroende av tillgång till information, ny 

informationsteknologi i form av integrerade system för dator- och teleteknik och framväxten 

av en särskild informationssektor i ekonomin” (Nationalencyklopedin 2008). Som en följd av 

informationssamhället och bl.a. den nya tekniken har arbetslivet förändrats radikalt under 

2000-talet (Holmqvist & Maravelias 2006). Under samma period har vi sett en ökning av den 

arbetsrelaterade ohälsan. Den psykiska ohälsan med bl.a. utbrändhet och stressjukdomar står 

för en stor del av den totala sjukdomsbördan (Arbetsmiljöverket 2008). I Sverige har 

regeringen fastställt ett folkhälsomål för ”Hälsa i arbetslivet”. Regeringen menar att 

”arbetsmiljö är en viktig fråga både för den enskildes hälsa och välbefinnande, för 

verksamhetens utveckling och därmed även för förutsättningar för tillväxt och konkurrens” 

(Regeringens proposition 2007/08:110). I Folkhälsopolitisk rapport (2005) betonar man att det 

både handlar om att förebygga ohälsa och om att skapa ett hälsofrämjande arbetsliv (Statens 

Folkhälsoinstitut 2005). 

1.1.1 Informationsmängdens utveckling 

Det har under mänsklighetens historia förekommit flera revolutioner när det gäller 

informationstekniken och informationsmängden (Bundy 1999). Noyes & Thomas (1995) 

menar att informationsmängden övergick till att bli ett problem mot slutet av 1800-talet då 

telegrafen och telefonen uppfanns samtidigt som brevledes kommunikation effektiviserades 

(Edmunds & Morris 2000). Industrialiseringen innebar en enorm förändring för många 

människor med folkomflyttningar från landsbygd till städer, långa arbetsdagar, omänskliga 

arbetsvillkor, ett överflöd av information och intryck samt många och förändrade mänskliga 

kontakter. Nu ett sekel senare är det dags för ett nytt ”språng” i utvecklingen i och med 

omställningen från industri- till informations- och tjänstesamhället (Perski 2006).  

 

Även om en ökning av informationsmängden inte är en nyhet i sig så är de flesta överens om 

att den situation vi har i dagens västerländska samhälle innebär en större mängd information 
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än vad som någonsin tidigare varit fallet. Mer information har framställts under de tre senaste 

årtiondena än under de tidigare 5000 åren tillsammans (Bundy 1999). Mängden information 

som vi har tillgång till tycks ha accelererat i och med Internets utveckling från och med mitten 

av 1990-talet. Det fenomen som uppstår när en individ blir utsatt för mer information än 

denne förmår att hantera inom den tid man har till förfogande brukar kallas ”information 

overload” (Farhoomand & Drury 2002). Sedan 1990-talet förknippas ”information overload” i 

första hand med användningen av just Internet, e-post och databaser, samt all övrig media 

som vi ständigt omger oss med (Ahlstedt & Säll 2004). Det argumenteras dock för att det inte 

är mängden information i sig som är problematisk utan människans begränsade förmåga att 

hantera och fatta beslut utifrån informationen (Giddings 2008, Klingberg 2007). Studier visar 

att den ökade informationsmängden i kombination med människans bristande förmåga att 

hantera för stora mängder information kan orsaka en känsla av kontrollförlust, stress, 

frustration, oförmåga att prioritera information och nedsatt förmåga att fatta beslut. Detta kan 

leda till minskad effektivitet och produktivitet (Goulding 2001, Farhoomand & Drury 2002). 

Överlag verkar stress vara ett överhängande problem till följd av ”information overload” 

(Farhoomand & Drury 2002). Det avgörande för graden av stress som en individ känner är 

vad hon utsätts för, hur hon upplever det och hur hon hanterar det (Währborg 2002). 

1.1.2 Informationsklimatet på våra arbetsplatser idag 

IT-teknologin har under de senaste 30 åren omvandlat våra arbetsplatser (Edmunds & Morris 

2000). Informationsbehandling står t.ex. idag för mer än hälften av USAs GNP (Gross 

National Product). Datorernas kapacitet fördubblas vartannat år och förändringshastigheten 

ökar trycket på individerna att anpassa sig. I stället för att ge oss mer fritid (vilket man trodde 

när IT-teknologin slog igenom) verkar det som att teknologin ger oss en allt större press att 

göra saker fortare. Samtidigt som tempot och informationsmängden ökar så genomförs 

rationaliseringar där antalet anställda minskas. Detta uttrycks av Charles Handy (1995) som 

“the ½ by-2-by-3 rule” där det är hälften så många på lönelistan, som är dubbelt så högt 

betalda och producerar tre gånger så mycket. Situationen ger många en känsla av att ständigt 

behöva söka mer information för att vara uppdaterade. Det verkar finnas ett olösligt problem 

där människans förmåga att hantera och processa informationen inte klarar av att öka i samma 

takt som den informationsteknologiska produktionen (Ibid). 
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1.1.3 Internets betydelse 

Informationstekniken har av flera forskare betraktats som ett ”tveeggat svärd” som både 

orsakar informationsöverflödet och är en resurs för att förhindra det (Bawden 2001). Den nya 

tekniken ger inte bara mer information utan också en ökad möjlighet att hantera informationen 

om organisationer lär sig använda tekniken som ett sätt att bekämpa ”information overload” 

(Parnell 2001). Den stora mängden e-post anses ofta vara en orsak till ”information overload”. 

Kraut and Attewell (1998) hävdar dock att e-post kan vara positivt jämfört med telefonen 

eftersom du väljer att svara på en e-post när du har tid och detta alltså inte avbryter ditt arbete 

på samma sätt som telefonen (Edmunds & Morris 2000). Beroende på hur man använder sig 

av IT-teknologin och hur man utnyttjar dess resurser kan teknologin således antingen vara en 

belastning eller en tillgång för organisationen (Meadow & Yuan 1997). 

1.1.4 Är ”information overload” ett överdrivet problem? 

Reuters rapporter i Storbritannien visar att ”information overload” är ett stort problem även 

om det har minskat i de senaste undersökningarna. Undersökningen år 1996 visar att det var 

65 % som uppgav att ”information overload” var ett problem. Två år senare uppgav 42 % att 

problem fanns. Edmunds & Morris menar att detta kan bero på att vi lär oss leva med den 

ökade informationsmängden och inte klagar lika mycket (Edmunds & Morris 2000). Detta tar 

också Nicholas & Williams (1997) upp i samband med att man undersökte journalisters och 

bibliotekariers Internet-användning. Undersökningen visade att ”information overload” inte 

var ett problem värt att notera tack vare att dessa yrkesgrupper var vana att hantera stora 

mängder information. I detta fall betraktas Internet inte som en orsak till ”information 

overload” utan som ett verktyg för att hantera detta (Ahlstedth & Säll 2004). C.E Wilson 

menar att ”information overload” inte existerar för flertalet människor under de flesta 

omständigheter. ”Information overload” kan inte betraktas som ett verkligt problem eftersom 

människor uppvisar en så stor variation i hur de hanterar informationsmängden (Tidline 

1999). 

 

Det finns dock en utbredd uppfattning om att ”information overload” är negativ för 

människan. De åtgärder som främst har vidtagits för att hantera problemet är att använda 

databaserade tekniker. Det har gjorts väldigt lite undersökningar för att inventera frågor som 

berör området (Kock 2000). Numera fokuseras forskningen av ”information overload” till 

arbetsrelaterade aktiviteter och speciellt beslutsfattande i informationsintensiva organisationer 
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där många anser att fenomenet oftast uppträder (Ahlstedt & Säll 2004). Edmund & Morris 

(2000) betonar att fortsatt forskning är värdefull för att ta reda på hur informationsöverflödet 

upplevs på våra arbetsplatser idag och vilka strategier som används för att möta detta problem 

(Edmunds & Morris 2000).  

1.1.5 Begreppet ”information overload” 

Det man brukar kalla ”information overload” anses inträffa när gränsen för en människas 

kapacitet att hantera och bearbeta mängden information är nådd. Definitionen har sitt 

ursprung i den kognitiva psykologin och har anammats av en rad olika forskare (Kock 2000). 

En något utvidgad definition ges av Edmunds & Morris (2000) som även menar att 

informationens relevans spelar en roll: 

 

”Information overload can mean several things, such as having more  

 relevant information than one can assimilate or it might mean being 

 burdened with a large supply of unsolicited information, some of  

 which may be relevant” . 

 

Farhoomand & Drury (2002) lägger även in en tidsaspekt i sin definition av ”information 

overload” där man menar att fenomenet uppstår när en individ blir utsatt för mer information 

än man förmår att hantera inom den tid man har till förfogande. 

 

Ahlstedt & Säll (2004) gjorde i sin magisteruppsats en begreppsanalys som pekar på att 

begreppet ”data overload” är mer relevant än ”information overload” eftersom det senare är 

någonting som värderas av individen och därför inte kan sägas vara en belastning (Ahlstedt & 

Säll 2004). I min studie använder jag mig dock av begreppet information overload (som 

härefter skrivs utan citationstecken) eftersom detta begrepp är mer allmänt vedertaget i 

litteraturen.  

1.2 PROBLEMFORMULERING, SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Min studie är tänkt att vara en pusselbit i det komplexa pussel som behöver läggas för att vi 

ska förstå hur informationsmängden påverkar den anställde i dagens informationssamhälle. 

Genom studien hoppas jag kunna bidra till en ökad förståelse för hur informationsmängden 

upplevs av den anställde, om informationsmängden är en orsak till stress och hur detta 

påverkar hantering av informationen och arbetsprestationen. Med en ökad kunskap om vilka 
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konsekvenser den ökade informationsmängden ger har vi större möjligheter att skapa mer 

hälsosamma arbetsmiljöer. Min förhoppning är att studiens resultat dels kan ge underlag för 

fortsatt forskning inom området, dels ge företag i liknande situationer som det studerade 

företaget förslag på hur arbetet med informationsfrågor kan förbättras. 

Den bakgrund jag inledningsvis redovisat visar att informationsmängden tycks kunna påverka 

individen på flera olika sätt. Särskilt i informationsintensiva arbetsmiljöer förefaller 

informationsmängden ge en upplevelse av stress samt påverka hanteringen av informationen 

och arbetsprestationen. Studiens huvudsyfte är att öka kunskapen om hur informations-

mängden upplevs, hur den hanteras och hur den påverkar arbetsprestationen för individer på 

ett informationsintensivt företag. Ett delsyfte är att belysa om informationsmängden upplevs 

som stressande och om stressen påverkar informationshanteringen och arbetsprestationen för 

individerna. För att konkretisera syftet har jag i studien utgått från följande frågeställningar: 

• Hur upplever individerna informationsmängden? 

• Hur hanterar individerna informationsmängden? 

• Hur påverkar informationsmängden arbetsprestationen? 

• Upplevs informationsmängden som en orsak till stress? 

• Upplever individerna att stress påverkar hanteringen? 

• Upplever individerna att stress påverkar arbetsprestationen?        

1.3 AVGRÄNSNINGAR 

I min studie har jag valt att fokusera på den informationsutveckling som skett under 90-talet 

och framåt då de teknologiska medierna blivit alltmer viktiga för kommunikation och 

information. Jag fokuserar i första hand på tekniska medier/kanaler såsom Internet, intranät, 

webb och telefon. 

 

Informationsmängden påverkar inte enbart individen under arbetsdagen, utan dygnet runt. 

Under mina intervjuer har vi kommit att diskutera informationsmängden på fritiden. Jag har 

dock valt att inte ta upp detta i min analys eftersom studien ska belysa situationen under 

arbetsdagen. 
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2. TEORIER OCH TIDIGARE FORSKNING 

Jag har gjort litteraturstudier på området som handlar om information overload, informations-

hantering, beslutsfattande och prestation samt litteratur inom området stress och 

stressforskning. Jag har hittat många artiklar via Internet-sökningar och i databaser, samt 

utnyttjat hjälp och stöd från biblioteket. Som underlag har jag även använt metodböcker och 

teoretiska böcker samt några magisteruppsatser. 

2.1 FAKTORER SOM PÅVERKAR INFORMATION OVERLOAD 

Ned Kock (2000) har genomfört en studie där han undersökt kopplingen mellan information 

overload och arbetsprestation. Studien visar på att andra faktorer än informationsmängden är 

av betydelse för prestationen. Framförallt tidspress ansågs mer betydelsefullt än 

informationsmängden i sig. Kock pekar på att de individuella faktorerna är viktiga och anser 

att det är av intresse att analysera följande komponenter som orsaker till information overload; 

uppgiftens natur, individens beslutsstil, antalet avbrott i arbetet, individens kunskaper och 

skicklighet samt de erfarenheter som påverkar produktiviteten och det kvalitativa resultatet 

(Kock 2000). De litteraturstudier jag genomfört pekar på att följande faktorer påverkar 

uppkomsten av information overload: 

2.1.1 Mängdens och kvalitetens betydelse 

Mängden information är i sig själv en orsak till information overload, särskilt idag när 

mängden information över Internet har exploderat sedan mitten av 1990-talet (Giddings 

2008). När man hanterar stora mängder information finns en tendens att man börjar negligera 

vissa delar av informationen och allteftersom tillåter sig att göra fler och större fel. Detta 

kallas, enligt Sparrow (1999), för ”volume-induced information overload” (Ahlstedt & Säll 

2004). Det finns även de som hävdar att information overload kan förekomma när man ställs 

inför en alltför stor mängd relevant information som upplevs som ett allmänt brus (Edmunds 

& Morris 2000). Andra menar att det inte är mängden som är problemet utan att 

informationen inte håller hög kvalitet. Om informationen är motsägelsefull och oklar kan 

information overload uppstå (Marcusohn 1995). Klapp (1986) menar att både för likriktad och 

för motsägelsefull information ger oss problem. Det är alltså icke önskvärd, överflödig och 

ointressant information som är problemet (Klapp 1986).  
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2.1.2 Individuella kognitiva förmågor  

Problemet med information overload är egentligen inte mängden information utan vår 

begränsade förmåga att hantera den och fatta beslut utifrån informationen (Giddings 2008). 

Förutom en begränsad förmåga att hantera/processa informationen finns individuella 

skillnader i hur känslig man är för information overload och hur man hanterar situationen. 

Millers (1959) klassiska index om att vi kan hantera och minnas sju plus minus två saker 

samtidigt står sig än idag. När det gäller mer komplexa frågor kan vi dock bara hålla två till 

tre saker i huvudet samtidigt (Haase, Ferreira, Santos, Aguayo & Fallon  2008). 

 

Hjärnan har inte utvecklats särskilt mycket sedan stenåldern, däremot har den mängd 

information vi översköljs med ökat markant. Förutom att mängden information ökat så 

försöker vi göra flera saker samtidigt och förlorar då koncentrationen och uppmärksamheten 

(Klingberg 2007). Det egentliga problemet blir enligt detta resonemang vår bristande förmåga 

till uppmärksamhet på den uppgift vi ska lösa (Giddings 2008, Klingberg 2007). I detta 

sammanhang tar Kock (2000) upp problemet med antalet avbrott under arbetet, vilket gör att 

vi förlorar uppmärksamheten vilket i sin tur påverkar prestationen. 

 

Sambandet mellan informationsmängden och informationsbearbetningen kan beskrivas med 

en inverterad U-kurva. Förmågan att bearbeta informationen ökar i takt med att 

informationsmängden ökar upp till en viss punkt för att sedan minska när informations-

mängden överstiger individens förmåga att hantera situation. Figur 1 på sidan 10 visar att det 

inte endast är problematiskt med för mycket information utan att för lite information också är 

negativt (Hwang & Lin 1999). 
 

Information processing 

Information load 
Underload Overload 

Figur 1. Relationen mellan informationsbearbetningsförmåga (information processing) och 
informationsmängd (information load) (Hwang & Lin 1999). 
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2.1.3 Uppgiftens svårighetsgrad och tidsaspekten 

Kock (2000) menar att uppkomsten av information overload delvis beror på hur komplicerad 

en uppgift är. Användare med enklare arbetsuppgifter blir inte lika lätt drabbade som de som 

arbetar med svåra, komplexa samband (jämför Haase et als (2008) studie ovan som visar hur 

många uppgifter vi förmår hantera om de är komplexa). 

 

Tidsaspektens betydelse tas bl. a. upp i Farhoomand & Drurys (2002) definition av 

information overload:  

 

”…Information overload can occur when the information processing demand 

 on an individual’s time for performing interactions and internal calculations 

 exceeds the supply or capacity of time available for such processing”. 

 

Även Kocks (2000) studie visar att information overload betraktas som ett problem kopplat 

till tidsbrist snarare än till mängden information. Tidsbristen kan dock ha två dimensioner. 

Dels att det blir ont om tid för att utföra sina uppgifter men också att tidsbristen i sig gör att 

man måste vara selektiv och koncentrerad i sin informationssökning (Jeschke & Larsson 

2003). 

2.1.4 Informationskanalerna 

Ofta anges en stor variation av informationsmedier som en orsak till att information overload 

uppstår (Kock 2000). Antalet informationskanaler hänger samman med hur informations-

intensiv en miljö är. En miljö där många teknologiska uppfinningar används, där många 

kontakter med andra görs och där miljön karakteriseras av många deadlines anses som en 

informationsintensiv miljö (Marcusohn 1995). Miller (1978) räknar upp en rad informations-

kanaler vi har att förhålla oss till i modern tid såsom tidningar, tv, radio, reklam, 

telefonsamtal, musik, föreläsningar, konferenser, skräppost mm. Han menar att det är den 

samlade effekten av dessa informationskällor som orsakar problemen för individen (Miller 

1978). 

2.1.5 Erfarenhet och intresse  

Hur intresserad och motiverad individen är av informationssökning verkar också ha betydelse 

för upplevelsen av information overload. Studier visar att personer med högre motivation att 
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använda Internet i större utsträckning klarar sig från information overload (Beaudoin 2008). 

Det finns också skillnader mellan en nybörjare och en mer erfaren informationssökare 

(Marcusohn 1995). Kock (2000) menar att vana och erfarenhet att hantera stora mängder 

information underlättar hanteringen av informationsmängden.  

2.2 STRESS 

Innan vi beskriver vilka problem information overload kan få för individen är det på sin plats 

att kortfattat belysa området stress eftersom detta hör nära samman med upplevelsen av 

informationsmängden. 

 

I flera undersökningar konstateras att hälften av invånarna i västvärlden lider av stress 

kopplad till arbetslivet eller livssituationen som helhet. Undersökningarna visar att ökade krav 

anges som en viktig faktor för upplevd stress. I vår marknadsekonomi är snabbhet och 

flexibilitet nyckelord för framgång. De som inte förmår anpassa sig till detta tempo och krav 

upplever ofta stress och utanförskap (Perski 2006). 

 

En akut stressreaktion är en naturlig och ändamålsenlig reaktion hos en människa som utsätts 

för t.ex. en fara. Sinnena skärps och kroppen reagerar för att kunna hantera situationen. När 

faran är undanröjd återgår kroppen och sinnet till sitt normala tillstånd. Tillfällig stress är 

därför inte skadligt utan kan snarare hjälpa oss att prestera bättre under en kort period. Det är 

den långvariga kroniska stressen som blir skadlig för människan och leder till ökad risk för 

ohälsa (Sapolsky 1994, Lewis 2000, Währborg 2002, Perski 2006, Klingberg 2007).  

 

Stress har blivit definierat som en yttre stimuli (naturkatastrof, sjukdom, arbetslöshet etc.) 

eller som en respons som beskriver hur en person svarar på stressen. Dessa definitioner har 

begränsad användning eftersom stimuli anses stressande bara i termer av stressvar. Lazarus 

och Folkman (1984) betonar istället en definition där man tar hänsyn till förhållandet mellan 

människa och omgivning. I detta synsätt menar man att människan tar en aktiv del i en 

process där man först värderar om händelsen i fråga är stressfull (kallas primary appraisal) 

och sedan väger in sin förmåga att hantera situationen (secondary appraisal). Psykologisk 

stress är då enligt Lazarus och Folkman (1984): 

 

  ”a relationship between the person and the environment that is appraised  
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 by the persons taxing or exceeding his or her resources and endangering 

 his or her well-being”.  

 

Människans värderingar av situationen blir här centrala. Värderingar kan vara mycket 

komplexa och mixade och beroende av både personliga faktorer och den aktuella situationen 

(Lazarus & Folkman 1984). Stressforskaren Alexander Perski (2006) ger en något enklare 

definition på stress som:  

 

”ett tillstånd i vilket organismens balans mellan resurser och belastningar rubbas”. 

2.2.1 Stressteorier 

Det finns ett flertal olika stressteorier som försöker beskriva hur och varför stress uppstår. Två 

kända modeller, som fokuserar på de organisatoriska och arbetsmiljömässiga aspekterna, är 

Krav-kontroll-stöd modellen utvecklad av Karasek & Theorell (1990) samt arbetsstress-

balansterorin beskriven av Kira (2000). Två kända modeller som är individcentrerade är Den 

kognitiva utvärderingsmodellen utvecklad av Lazarus & Folkman (1984) och KASAM-

modellen vars grundare är Antonovsky (2001). Att beskriva dessa modeller ligger i utkanten 

av studiens syfte varför jag hänvisar till Henriksson & Karlssons (2005) magisteruppsats 

”Arbetsstress och informationssystem - karakterisering av en arbetsplats ur ett uthållighets-

perspektiv” för en mer utförlig beskrivning av de olika stressteorierna.   

2.3 PROBLEM FÖRKNIPPADE MED INFORMATION OVERLOAD 

2.3.1 Fysiska och psykiska problem 

Många av de symptom som beskrivs till följd av information overload förekommer vid 

stressrelaterade belastningar i största allmänhet. Det kan därför vara svårt att påvisa att 

besvären beror på information overload och inte på övriga faktorer som har samband med 

stress. Många av dessa orsaker såsom t.ex. tidspress och övertidsarbete kan i sin tur ha 

kopplingar till information overload vilket ökar komplexiteten ytterligare (Buse 1996). 

Sparrow (1999) identifierar information overload som en orsak till stress där individens 

känslor av oförmåga att hantera informationen ses som orsak till stressen. Känslan av brist på 

kontroll över situationen skapar förvirring och mental stress (Bawden, Holtman & Courty 

1999).  
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På det individuella planet verkar stress vara ett överhängande problem till följd av information 

overload vilket kan beskrivas av följande citat (Åborg 2002): 

 

“To be afraid of missing the important things, of making the wrong decision,  

because of misunderstanding, or not finding existing information, is a common  

and very stressful experience”. 

 

Det finns en egen diagnos för det som kan drabba en person vid informationsöverflöd 

nämligen Information Fatigue Syndrome (IFS). Den som drabbas av IFS uppvisar en nedsatt 

analytisk förmåga och ett konstant sökande efter ny information. Stress, ökad oro och 

osäkerhet kring beslutsfattandet anses vara symptom i till följd av syndromet (Goulding, 

2001, Lewis 2000, Edmunds & Morris 2000). 

2.3.2 Prestation och beslutsfattande 

Det är vanligt att man kopplar ihop information overload med förmågan att fatta beslut och 

beslutets kvalitet. Huruvida information overload är negativt eller positivt för prestation och 

beslutsfattande råder det dock olika meningar om. Kocks (2000) studie visar på att det inte 

finns något givet samband mellan information overload och prestation utan att det snarast är 

individuella faktorer som påverkar prestationsförmågan (Kock 2000). 

 

Andra studier har visat att såväl informationens kvalitet och tidsaspekten har nära kopplingar 

till möjligheten att fatta bra beslut. Hwang och Lin (1999) visar i sina studier att förmågan att 

fatta rätt beslut sjunker när informationsmängden blir för stor och informationen är 

motsägelsefull. När informationen är för stor och kvalitetsnivån låg tenderar individer att nöja 

sig med en mindre mängd information, vilket enligt Case (2002) kan leda till försämrat 

beslutsfattande. Hwang och Lins studie (1999) visar dock att den motsägelsefulla och 

varierande kvaliteten på informationen inte påverkade beslutskvaliteten på ett negativt sätt, 

däremot tog besluten längre tid (Hwang & Lin 1999). 

2.4 HANTERINGSSTRATEGIER 

Hanteringen av informationsmängden kan dels ske på organisatorisk nivå och dels på 

individuell nivå. På den individuella nivån beskrivs både sättet att hantera informationen och 

sättet att hantera stress.  
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2.4.1 Organisatorisk nivå  

Informationsteknologin utpekas ofta som en syndabock när det gäller information overload. 

Det hävdas dock att det inte är tekniken i sig som utgör problemet utan vårt sätt att hantera 

den information som tekniken förmedlar. De vanligaste åtgärderna på företagen förefaller ske 

på den organisatoriska nivån och består av att försöka styra upp informationsöverflödet med 

teknisk hjälp (Hansson & Lindström 2007).    

 

Genom olika tekniker försöker man kanalisera och filtrera informationen så att den passar 

användaren bättre. Det handlar om sådant som ”push technology” (där en sökmotor väljer ut 

vilken information som ska till en viss användare och skickar endast det som är relevant), till 

skillnad mot den mer traditionella metoden ”pull technology” (där individen själv söker sin 

information). Många hävdar att en kombination av dessa båda metoder är att föredra 

(Savolainen 2007). ”Intelligenta agenter” är en annan teknik som ofta förespråkas. 

Intelligenta agenter är en form av mjukvara som genomsöker, filtrerar, preparerar e-post och 

webbsidor mm för att passa den individuelle användaren. Metoden anses bra, men kräver 

stora kunskaper och mycket arbete för den som ska skapa systemet, och när det väl är skapat 

är det ett ganska stelbent system som är svårt att ändra (Ahlstedt & Säll 2004). Eftersom 

informationsmängden förefaller vara en central del i många företag föreslås att man bör 

tilldela en person rollen som ”informationsspecialist”. Specialisten ska ta hand om 

införskaffande av system för informationshantering (software) och förpacka informationen på 

bästa sätt till individen (Edmunds & Morris 2000).   

2.4.2 Individuell nivå 

Även om informationsteknologin spelar en vital roll i informationshanteringsprocessen så 

menar Koniger och Janowitz (1995) att ökad personlig informationskompetens är nödvändig 

(Edmunds & Morris 2000). Att öka sin informationskompetens (information literacy) 

förefaller vara en nyckelfaktor för att hantera informationsöverflödet på det personliga planet 

(Goulding 2001). Informationskompetens handlar om att utveckla färdigheter i 

informationshanteringsprocessen, såsom evaluering, organiserande och användande av 

informationen. För att hantera informationen behöver individen utveckla en ”informations-

hanteringsstrategi” (Etzel 1995). 
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Riijo Savolainen (2007) identifierar två hanteringsstrategier i sin studie. Den första är filtering 

strategy där man systematiskt väljer bort oanvändbar information från de källor man 

använder. Den andra metoden är withdrawal strategy där man håller nere antalet källor man 

använder sig av. Båda metoderna delar idén om satisfaction vilket innebär att man slutar leta 

efter information vid en punkt när man tycker sig ha tillräcklig (good enough) information 

(Savolainen 2007). Savolainens fynd stämmer med de strategier Miller lade fram redan 1962. 

Han talar om filtering strategy och escape strategy (som liknar withdrawal strategy). Miller 

tar vidare upp omission, vilket innebär att man missar att uppmärksamma viss information, 

error där man förstår informationen på ett felaktigt sätt och queuing där man låter information 

samlas på hög för att eventuellt läsa senare. Wilson (1996) menar att det förutom satisficing 

finns en annan väg att minska informationsmängden nämligen specialization. När man 

specialiserar sig inom ett område snävar man in sig och riskerar att få en minskad förståelse 

för ämnet. Den strategi som om den används rätt kan vara effektiv är filtering. När man 

känner att man bombarderas med information som man inte klarar av att kontrollera leder det 

till stress och oro. Om man inte har strategier för att hantera stressen blir resultatet ofta 

försämrad prestation och lägre tillfredställelse (Case 2002). 

 

För att hantera stressen och anpassa sig till situationen använder människor sig av ”coping”. 

Coping kan anta många olika former och används i många sammanhang (Ogden 2007). 

Lazarus & Folkmans (1984) definition på coping lyder:  

 

”kognitiva och beteendemässiga ansträngningar, som ständigt ändras, för 

 att klara av specifika externa och/eller interna krav som bedöms svåra  

eller överstiger personens resurser”. 

 

Lazarus (1990) menar att stressen blir tyngre att hantera om strategin att hantera den inte 

fungerar tillräckligt bra. En copingstrategi som har sin grund i en positiv livssyn är mest 

framgångsrik (Lazarus 1990). En aktiv copingstrategi, vissa personliga karakteristika samt 

social support förefaller vara faktorer som ökar stresståligheten. Hanteringsförmågan varierar 

mellan olika individer men också hos samma individ i olika skeden av livet (Ogden 2007).  

 

Lazarus & Folkman (1984) presenterar två huvudlinjer för coping nämligen problem-

fokuserad coping som innebär att man tar itu med problemet och emotionsfokuserad coping 

   15



där man hanterar de känslor som situationen ger upphov till. Det går inte att påstå att den ena 

eller den andra metoden skulle vara bättre än den andra utan det varierar beroende på individ 

och situation. På senare tid har även andra strategier tillkommit såsom social coping och 

innebörds-fokuserad coping (Lazarus 1990). Några copingstrategier som visat sig funktionella 

är planerad problemlösning, acceptans, aktivt deltagande och socialt stöd. Distansering och 

förnekande har visat sig förvärra upplevelsen av stress (Lazarus & Folkman 1984). Till detta 

bör läggas en individs personliga förutsättningar och egenskaper där personligheten påverkar 

hur stresskänslig en person är (Anderberg 2002). 
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3. METOD 

3.1 VETENSKAPSTEORETISKT PERSPEKTIV 

I denna studie har jag antagit ett kvalitativt perspektiv vilket är lämpligt för att studera hur 

människan tolkar och uppfattar sin omgivning. Att använda sig av en kvalitativ metod är ofta 

relevant när man involverar människor i sin studie och när man, som i mitt fall, vill undersöka 

en individs egen upplevelse och veta hur individen tolkar och uppfattar informationsmängden 

(Backman 1998, Malterud 2001, Kvale 1997). En förutsättning för den kvalitativa 

forskningen och dess epistemologi (kunskapsteori) är att man har den ontologiska 

uppfattningen att människan är helt och hållet unik i förhållande till allt annat på jorden 

(Widerberg 2002). För att förstå den kvalitativa forskningen måste vi gå bortom den 

positivistiska synen på en objektivt given verklighet. Även hermeneutiken har sina 

begränsningar när man försöker få fram ett samförstånd i tolkningarna. I min kvalitativa 

forskning har jag antagit ett postmodernt perspektiv och lyfter istället fram mångfalden av 

tolkningarna som en viktig del i forskningen (Kvale 1997).  

 

Inom den kvalitativa forskningen belyser man ett fenomens karaktär och egenskaper, till 

skillnad från den kvantitativa forskningen där man är ute efter fakta och mått (Widerberg 

2002). Strauss & Corbin (1998) definierar kvalitativ undersökning som:  

 

”any type of research that produces findings not arrived at by statistical  

procedures or other means of quantification”.   

 

Kvalitativa undersökningar kan med fördel användas när man, som i denna studie, försöker 

svara på frågor som hur?, vad? och varför? (Hallberg 2002). I min kvalitativa studie föll det 

sig naturligt att använda en induktiv ansats där jag samlade in empiriska data utan att på 

förhand ha en bestämd teori eller hypotes som ska prövas (Backman 1998). Jag har antagit ett 

reflexivt förhållningssätt och värderat och beskrivit min egen påverkan på studien vilket är 

viktigt när det gäller kvalitativa undersökningar. Även mina förkunskaper och förförståelse i 

ämnet har beskrivits (Alvesson & Sköldberg 1994, Malterud 2001). 
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3.1.1 Förförståelse 

Med förförståelse menas att för att kunna förstå något måste man först ha en förståelse för hur 

detta skall förstås. Förförståelsen kan beskrivas som de ”glasögon” dvs. de referensramar, 

teorier och liknande genom vilka vi betraktar de fenomen som ska undersökas (Widerberg 

2002). Malterud (2001) menar att förförståelse inte utgör ett bias om forskaren nämner detta i 

sin analys. Sådant som kan påverka förförståelsen är t.ex. en forskares bakgrund (Hallberg 

2002). Min egen bakgrund behöver därför klargöras något. Att jag valde detta ämne för 

uppsatsen bygger i grunden på ett eget intresse för arbetsmiljöfrågor och vad som kan påverka 

detta samt en egen upplevelse av en ökad informationsmängd. När jag läst in mig på ämnet 

har jag känt igen mig i de beskrivningar som berör information overload. Inte minst i 

samband med sökandet av tidigare studier på området har jag fått känna av hur svårt det kan 

vara att välja ut vilka artiklar och undersökningar som är värdefulla för arbetet. Att jag själv 

upplevt mig utsatt för ohälsosam stress i arbetslivet har gjort mig intresserad av stress som en 

orsak till arbetsrelaterad ohälsa. Trots att jag försökt hålla mig så objektiv som möjligt i min 

studie är det möjligt att min egen bakgrund och erfarenhet kan ha färgat studien. 

3.2 INTERVJUN SOM UNDERSÖKNINGSMETOD 

Då syftet var att undersöka hur informationsmängden upplevs och hur den påverkar 

informationshantering, stress och arbetsprestation i ett informationsintensivt företag har jag 

valt att göra intervjuer med fem medarbetare på en tidningsredaktion i Mellansverige. 

Fördelen med intervjuformen är att den är explorativ och ger en möjlighet att tränga ”under 

ytan” på ämnet och komma åt den intervjuades upplevelse av sin livsvärld. Det är dessa 

upplevelser och berättelser om livsvärlden som förmedlar ny och riktig kunskap (Kvale 1997). 

Genom att göra intervjuer har jag på ett kraftfullt sätt kunnat få en detaljerad bild av hur 

människor erfar och förklarar sin värld, vilket ger rikare och mer komplexa data än t.ex. 

frågeformulär (Baum 2002). Den kvalitativa forskningsintervjun är känslig för 

kvalitetsskillnader (Kvale 1997). Jag har därför kritiskt granskat och reflekterat över de 

tolkningar jag gjort (Alvesson & Sköldberg 1994). Intervjumetoden ställer höga krav på mig 

som intervjuare. Jag strävade efter att vara uppmärksam, lyhörd, icke dömande, respektfull, 

bra på att följa upp, sufflera och stå ut med tystnad (Denscombe 2000). 

 

Jag har genomfört halvstrukturerade intervjuer med några huvudfrågor för att skapa struktur i 

intervjun, men där det samtidigt ges möjlighet att fördjupa sig i det som förefaller viktigt för 
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respondenten (se frågeguiden i bilaga 1). Som intervjuare var jag inställd på att vara flexibel 

och betoningen ligger på att den intervjuade kan utveckla sina synpunkter. I en intervjustudie 

är jag som intervjuare involverad i själva undersökningsprocessen. Mina egna preferenser, 

förutfattade meningar mm kan ha påverkat hur relationen med den intervjuade sett ut. Jag har 

försökt att hålla sig så neutral som möjligt utan att bli för den skull bli passiv (Denscombe 

2000, Kvale 1997).  

 

En av fördelarna med intervjumetoden är bl.a. att den kräver ett minimum av utrustning och är 

en flexibel metod. Att ha direktkontakt under intervjun gav också en möjlighet att direkt 

verifiera relevansen av svaren under intervjuns gång. För att inte få ett för stort material att gå 

igenom och eftersom intervjumetoden kan vara både tids- och resurskrävande, har jag 

begränsat mig till att göra en fallstudie på ett företag och på detta företag intervjua fem 

personer. Detta ansåg jag vara rimligt i förhållande till den tid och de resurser jag haft till 

förfogande (Baum 2002, Denscombe 2000)..  

3.3 URVAL OCH STUDIEPOPULATION 

Jag har använt mig av ett så kallat ”icke-sannolikhetsurval” i min studie där jag valt en 

studiepopulation som verkar lämplig för syftet och ett ganska litet antal enheter (Denscombe 

2000). I den aktuella studien skulle informationsmängden studeras varför det förefaller 

lämpligt att välja en analysenhet i en informationsintensiv miljö. Marcuson (1995) påpekar att 

orsaken till när och varför information overload uppstår till stor del beror på hur 

informationsintensiv en miljö är. En miljö där många teknologiska uppfinningar används, där 

många kontakter med andra finns och där miljön karakteriseras av många deadlines anses vara 

en informationsintensiv miljö (Ahlstedt & Säll 2004). Den valda enheten för studien, en 

tidningsredaktion, kan anses motsvara beskrivningen av en informationsintensiv miljö enligt 

Marcusons (1995) beskrivning. 

 

Valet av informanter har skett i samarbete med tidningens ledning. Tanken var först att 

intervjua journalisterna som ofta under stor tidspress ska ta fram och presentera väsentlig 

information. Det visade sig dock att på det aktuella företaget hade journalisterna alltför många 

förfrågningar om studier och att de därför inte hade utrymme för ytterligare en. Jag kom då 

överens med tidningens personalchef om att intervjua övrig personal på företaget eftersom vi 

bedömde att i princip alla på företaget har ett relativt sett informationsintensivt arbete. 
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Personalchefen valde ut fem personer med en spridning i organisationen. Detta gjordes dels 

av praktiska skäl för att det var bäst att ta personer från olika funktioner och avdelningar så att 

inte arbete på respektive avdelning blev påverkat. Dessutom var det viktigt att respondenterna 

kunde ta sig tid till intervjun vilket betydde att de inte kunde ha den mest hektiska 

arbetsperioden i samband med intervjutillfället. Själva förfarandet vid urvalet gick till så att 

personalchefen på tidningen valde ut några personer som hon frågade om de ville delta i en 

intervju. Fem personer svarade att de gärna deltog. Dessa fick ett informationsbrev (bilaga 2) 

per e-post av mig. De bekräftade alla sitt deltagande genom att svara på e-posten.  

 

Jag ger här en kortfattad och summarisk presentation av respondenterna eftersom jag dels 

anser att det räcker som bakgrundsinformation och dels vid en utförligare redogörelse skulle 

ha svårt att skydda deras identitet. Av de fem personer jag intervjuat är en man och fyra 

kvinnor i åldrarna 37, 42, 44, 59 och 61 år. Alla har arbetat länge på företaget, en i 17 års tid, 

två i 20 års tid och två personer har arbetat på företaget i över 40 år. Deras befattningar är 

marknadsassistent, löneadministratör, projektledare, sekreterare och ekonomiassistent. En av 

respondenterna har viss universitetsutbildning medan de andra har folkskola eller gymnasium 

som högsta utbildning Viss intern utbildning och påbyggnadsutbildningar har förekommit. 

Alla respondenterna anger att de vanligaste informationskanalerna är e-post, Internet och 

telefon. Eftersom personalchefen vet vilka respondenterna är har jag av etiska skäl varit 

noggrann med att återge intervjuerna på ett sätt som gör att det enskildes identitet skyddas.  

3.4 DATAINSAMLING  

Intervjuerna varade mellan 45 och 60 minuter och genomfördes mellan 5:e och 18:e 

november 2008, i företagets lokaler. Inför varje intervju presenterade jag kort projektet för 

respondenten samt bekräftade återigen att uppgifterna kommer att hanteras konfidentiellt. Jag 

avslutade varje intervju med att tacka för deltagandet och redogöra för när resultaten kommer 

att presenteras etc. (bilaga 3). Intervjuerna togs upp på band för att jag skulle kunna 

koncentrera mig på intervjun i lugn oh ro och för att ingenting som sagts skulle missas. För att 

förvissa mig om att metoden och intervjuguiden fungerade tillfredställande gjorde jag först en 

pilotintervju (Kvale 1997). Den första provintervjun gick bra och den gav mig vissa lärdomar 

inför de andra intervjuerna. Bland annat gjorde jag en komplettering till frågeguiden som 

fungerade som ett stöd för mig för att förtydliga vissa frågeställningar om diskussionen gick i 

stå (bilaga 4). Efter att ha lyssnat igenom första intervjun kunde jag också se att min roll som 

   20



intervjuare kunde förbättras om jag lät tystnaden tala mer och om jag ställde några ytterligare 

fördjupande frågor ibland. Det bör dock betonas att varje intervju är unik och ingen 

intervjusituation är den andra helt lik. En del personer hade lättare att ge långa förklaringar på 

mina frågor, medan andra behövde fler kommentarer från min sida för att hålla samtalet 

igång.  

 

Ett problem som uppstod var bristande kvalitet på ljudupptagningen. Det visade sig i 

efterhand att bandet på intervju nummer två blev ohörbart när sista tredjedelen av intervjun 

återstod, varför denna intervjus sista del fick göras om. Jag upplevde inte detta som en 

nackdel utan snarare en fördel eftersom jag vid detta andra intervjutillfälle gjorde en kort 

sammanfattning av den första intervjun och på så sätt kunde verifiera att jag förstått 

respondenten rätt. Ytterligare en intervju fick skjutas upp då jag efter den inledande 

ljudkontrollen upptäckte att min gamla bandspelare tydligen gjort sitt. De två sista 

intervjuerna bokades därför om till en annan dag då jag skaffat fram bättre teknisk utrustning 

(en mobiltelefon!). Jag upplevde inte att detta påverkade intervjuerna eller resultatet negativt.  

3.4.1. Kontext 

Alla respondenter arbetar i ett stort öppet kontorslandskap i nya lokaler (från 2007). I mitten 

av lokalen fanns flera grupprum som kunde användas om man hade möten eller behövde sitta 

i lugn och ro och arbeta. Vid samtliga intervjutillfällen satt vi i något av dessa grupprum i 

tidningens lokaler. Grupprummen fungerade mycket bra och vi blev inte störda av andra 

personer eller ljud utan fick sitta och samtala i fred. Ingen av respondenterna upplevdes som 

stressade utan vi hade tid att sitta och prata i lugn och ro. Undantaget var respondent fem som 

hade ett nytt möte efter intervjun och därför upplevdes korta av svaren något på slutet.  

3.5 ANALYSMETOD 

För att analysera materialet har jag använt kvalitativ innehållsanalys. Metoden är lämplig när 

man som i den aktuella studien vill studera skillnader och likheter i individens upplevelse av 

sin situation. Kvalitativ innehållsanalys fokuserar på tolkningen av olika typer av texter och är 

mycket användbar inom beteendevetenskap, humanvetenskap och vårdvetenskap. 

Analysmetoden har använts för att tolka texter såsom intervjuutskrifter, observationsprotokoll, 

dagböcker, journaler och videofilmer. Inom den kvalitativa forskningen menar man att 

objektivitet inte är det enda kriteriet för sanning utan att sanningen finns i betraktarens ögon. 
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Detta synsätt innebär att man ser omvärlden som komplex, konstruerad och subjektiv. Det 

betyder att en text får sin mening genom läsaren och att det inte finns en given tolkning. 

Fokus vid innehållsanalys ligger på att beskriva variationer genom att beskriva skillnader och 

likheter i textinnehållet. Det sammanhang i vilket studien genomförs och textens sammanhang 

dvs. kontexten, är viktig att ta hänsyn till (Granskär & Höglund-Nielsen 2008).   

 

Själva processen vid innehållsanalys kan se ut på olika sätt. Jag har arbetat efter den 

beskrivning som Granskär & Höglund-Nielsen (2008) gör gällande kvalitativ innehållsanalys 

och som beskriver det stegvisa arbetet med analysprocessen. Det första steget var att 

bestämma de analysenheter som skulle ingå i studien. Vidare bestämde jag vilka domänerna 

skulle vara. Därefter valdes lagom stora meningsenheter ut. Dessa meningsenheter 

kondenserades sedan. Därefter har jag kodat och kategoriserat materialet. Enligt Granskär & 

Höglund-Nielsen (2008) kan även meningsenheter abstraheras och teman skapas. I min 

analys har jag valt att fokusera på det manifesta innehållet, vilket enligt Graneheim och 

Lundman (2004) utgörs av de synliga och uppenbara komponenterna i texten.  Detta gör att 

jag inte har fördjupat mig i att abstrahera meningsenheterna och inte heller skapat teman 

enligt ovan eftersom dessa begrepp ligger på en latent nivå. För att kunna få fram det latenta 

innehållet behöver man vara fler personer i en process av både reflektion och diskussion för 

att kunna göra en rimlig tolkning av det latenta budskapet (Graneheim & Lundman 2004).  

 

Svårigheten med innehållsanalysen var att välja ut de meningsbärande enheterna. Även 

kategoriindelningen var ett kritiskt moment. Kategorierna bör vara fullständiga och 

ömsesidigt uteslutande (Graneheim & Lundman, 2004). 

3.5.1 Analysprocedur 

Det inspelade materialet transkriberades av mig så snart som möjligt efter varje 

intervjutillfälle. Det var en fördel att själv transkribera intervjuerna då det gav mig en god 

kännedom om innehållet. Det inspelade materialet är planerat att sparas ända fram till 

rapportering men därefter förstöras. Intervjuerna skrevs ut så ordagrant som möjligt, men jag 

har utelämnat ljud såsom hummanden och suckar samt vissa ord t.ex. upprepningar. Dessutom 

har i några fall ordens ordningsföljd ändrats för att passa skriftligt format. Detta har gjorts för 

att göra texten mer läsbar och för att dessa ord och ljud inte tillför något egentligt värde. Detta 

innebär samtidigt, enligt Denscombe (2000), att intervjun förlorar en del av sin autenticitet. 
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Jag anser dock att fördelarna överväger nackdelarna och att detta inte påverkar resultatet 

eftersom jag koncentrerar mig på det manifesta innehållet. På några ställen har det också varit 

svårt att höra de exakta orden pga. dålig bandupptagning, men jag har ändå kunnat göra en 

rimlig tolkning av vad som sagts. 

 

Efter utskrift av intervjuerna lästes dessa igenom ett flertal gånger för att få en känsla för 

helheten (Graneheim &Lundman 2004). Varje intervju utgjorde en analysenhet. Dessa 

delades upp i sex domäner efter de sex frågeområdena jag angett i studien. Därefter valdes de 

meningsbärande enheterna ut. Dessa kondenserades sedan och lades in i ett kodningsschema 

där koderna sedan sammanfogades till kategorier. Ett kodningsschema har gjorts för varje 

domän/frågeområde (se exempel bilaga 5). Det bör påpekas att jag vid analysen av texten inte 

har följt en linje utan gått fram och tillbaka i texten ett flertal gånger under hela analysen 

(Graneheim & Lundman 2004). Koder och kategorier har därför under processens gång tagits 

bort, lagts till och förändrats. 

3.6 KVALITETSMÅTT 

Det uppstår ofta frågor kring vilka begrepp man ska använda i den kvalitativa analysen för att 

fastställa studiens kvalitet. När man söker beskriva en studies trovärdighet används ofta i den 

kvantitativa forskningen begreppen validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. Denscombe 

(2000) menar att dessa begrepp är lika relevanta inom den kvalitativa forskningen, medan 

andra menar att begrepp som giltighet, tillförlitlighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet, 

överförbarhet och reflexivitet bör användas istället (Granskär & Höglund-Nielsen 2008, Baum 

2002, Graneheim & Lundman 2003, Malterud 2001). De som vill använda dessa begrepp 

menar att kvantitativ och kvalitativ forskning bygger på olika vetenskapsteoretiska grunder. 

Rolfe (2006) anser att det inte finns ett enhetligt begreppssystem för den kvalitativa 

forskningen utan menar att eftersom denna forskning använder reflekterande och resonerande 

metoder bör kvalitetsmåtten bedömas individuellt vid varje studie och inte utgöras av fasta 

kriterier (Granskär & Höglund-Nielsen 2008). De kvalitetsmått jag valt att reflektera över i 

metoddiskussionen är termerna giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet. Jag har bemödat 

mig om att studien ska vara transparent dvs. beskriven så att alla som läser rapporten ska 

kunna följa med i en systematisk beskrivning av proceduren. En väl förberedd och väl 

dokumenterad studie är vad som skiljer en vetenskaplig rapport från ytliga spekulationer 

(Malterud 2001).  
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4. RESULTAT 

Resultatet har delats in i 16 kategorier fördelade på de 6 frågeområden (domäner) jag använt. 

En lista på domäner och kategorier finns som bilaga till rapporten (bilaga 6). Nedan 

presenteras resultatet i syfte att först besvara huvudsyftet (under rubrik 4.1-4.3), och därefter 

delsyftet (under rubrik 4.4-4.6). Kapitlet avslutas med en sammanfattning av resultaten 

(rubrik 4.7). 

4.1 UPPLEVELSE AV INFORMATIONSMÄNGDEN 

4.1.1 Arbetsuppgifternas, arbetsbelastningens och tidsaspektens betydelse  

Respondenterna upplevde inte att informationsmängden var för stor. Den information de fick 

var sådan information de behövde för att sköta sina arbetsuppgifter. Det blev tydligt att 

upplevelsen av informationsmängd till stor del var kopplad till de arbetsuppgifter man hade. 

De som hade fler externa kontakter och arbetsuppgifter där man vänder sig utåt, upplevde en 

större informationsmängd än de som arbetade med i första hand interna arbetsuppgifter. Dock 

upplevde ingen sig överbelastad med information, utan informationen ansågs hanterbar, vilket 

kan sammanfattas med följande uttalande från en av respondenterna: 

 

”Jag tycker den [informationen] är hanterbar, med toppar och dalar, 

 ibland mer ibland mindre”. 

 

Några fler aspekter togs upp av några respondenter i samband med informationsmängden. Det 

gällde tidsaspekten där man menade att man idag ofta har kortare tid på sig att utföra sina 

arbetsuppgifter och att man därför inte alltid har tid att sitta och söka den information man 

kanske skulle behöva för att vara helt ”up to date”. En annan aspekt var arbetsbelastningen 

som kan variera från period till period vilket påverkade upplevelsen av informationsmängden. 

4.1.2 Informationsmängd och informationsteknik förr och nu 

Respondenterna upplevde att mängden extern information har ökat under den senaste tio-

årsperioden. Förr skedde också informationsutbytet mer via telefonsamtal och skriftlig 

information. Idag är datorn det dominerande verktyget för information och kommunikation. 

Framförallt e-post anges som en av de viktigaste informationskanalerna. För bara några år 
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sedan var dock mängden irrelevant e-post ett stort problem. Idag har man fått ordning på detta 

genom att installera ett SPAM-filter som tar bort det mesta av skräpposten. Samtidigt uppgav 

respondenterna att de blivit mer vana att hantera tekniken och att detta också bidragit till att 

man inte upplevde informationsmängden problematisk. Respondenterna menar även att de lärt 

sig att sålla ur, välja bort och sortera information för att undvika att få för mycket. 

 

”Man väljer ju bort mycket också, jag brukar vara flitig med att klicka 

 bort mig från olika saker, jag tycker inte jag behöver veta allt.”. 

 

Den moderna tekniken har gjort att det är väldigt lätt att skicka information till varandra via e-

post. Något som de flesta respondenter anger är att man ibland skickar för mycket och för 

långa e-postmeddelanden till varandra för att det är så lätt att bara trycka iväg dem. På så sätt 

informerar man hellre för mycket än för lite och skickar e-post om allt möjligt som ingen i 

slutänden orkar läsa. 

 

De teknologiska framsteg som gjorts de senaste åren uppgavs av alla respondenter vara en 

fördel. Förutom att det går snabbare med datorns hjälp så ansågs e-posten vara ett mycket bra 

hjälpmedel. När man använder e-post kan man styra sitt arbete själv dvs. svara på det man vill 

när man har tid. Även datorn som hjälp för att lagra information och lägga upp påminnelser 

etc. som man inte själv kan hålla i huvudet ansågs vara mycket bra. Flera respondenter 

nämnde också att folk överlag blivit mer vana vid att hantera tekniken och t.ex. inte behöver 

ta hjälp av data/IT-avdelningen lika mycket som förut. 

4.1.3 Bristande intern information 

Något som upplevdes problematiskt för respondenterna var den interna informationen. Den 

ansågs sämre än någonsin där man inte får reda på saker som händer på företaget; 

nyanställningar, förändrade arbetsuppgifter, nya gruppkonstellationer mm. Här uppgav 

respondenterna en minskning av informationen och de upplevde brist på information. I detta 

sammanhang togs intranät upp som en resurs som borde kunna användas mer, men som idag 

inte fungerar tillfredställande. Problemet med intranätet är bl.a. att informationen där inte 

alltid är aktuell eftersom flera år gamla saker blir liggande kvar på intranätet. Dessutom är det 

svårt att hitta det man vill och en del dokument är ologiskt placerade. Man anger även att 

problemet med den interna informationen bl.a. är en ledningsfråga eftersom delar av 
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ledningen tycker att var och en ska ta reda på sin information själv. Respondenterna uppgav 

att de gärna tog reda på information själva i den mån det gick, men som en av respondenterna 

uttryckte det: 

 

”Om jag inte vet att någonting är på gång, hur ska jag då kunna 

 informera mig om det”? 

4.2 HANTERING AV INFORMATIONEN 

4.2.1 Strategi och struktur för att hantera informationen 

För att hantera informationen angav alla respondenter att de använder e-posten som underlag 

och arbetar efter denna. Man uppgav också att man lär sig sålla och gallra information för att 

inte få för mycket. Tre av respondenterna använde konsekvent en ”mapp-struktur” där de 

sorterade in e-posten i mappar med olika angelägenhetsgrad. Några använde även stolpar och 

listor för att komma ihåg det viktigaste. En respondent uppgav också att det underlättar 

hanteringen att man ställer rätt frågor inför en arbetsuppgift, så att man vet exakt vad man ska 

göra. Särskilt en av respondenterna behövde lugn och ro för att kunna ta in information och 

föredrog att läsa in avtal etc. i ett tyst rum. 

4.2.2 Personlighetens, vanans och arbetsuppgifternas betydelse för hanteringen 

Att skapa en struktur hängde också ihop med personlighet och vana. De som använde mapp-

strukturer uppgav sig vara strukturerade som personer. Dessutom angav flera respondenter att 

man lär sig hanteringen ju mer man arbetar. En respondent tyckte det var svårt att skapa en 

bra struktur och uttryckte det hela så här: 

 

”Jag tror att mycket sådant där är en läggningsfråga, man har  

en viss struktur som man lever i”.. 

 

De arbetsuppgifter man hade spelade också roll för hur informationen hanterades. Några av 

respondenterna hade många olika projekt på gång samtidigt och behövde därför lagra en hel 

del uppgifter, medan andra inte hade så mycket information som behövde sparas eftersom 

deras arbetsuppgifter var mer likartade månad för månad. Detta uttrycktes av en respondent 

på följande sätt: 
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”Jag behöver inte spara så mycket i mappar, det är inte sådana typer  

av grejer, det är ju lika varje månad”. 

4.2.3 Teknikens och kollegornas stöd för hanteringen 

För att hantera informationen uppgavs datortekniken vara ett mycket bra hjälpmedel. 

Fördelarna med tekniken är att det går snabbt att söka och hitta information och att datorn kan 

spara och lagra mycket information som man inte kan hålla i huvudet. Hjälpmedel såsom 

uppgiftsfunktionen i Outlook uppgavs av en representant som ett mycket bra hjälpmedel. Att 

ha kollegor som man kan fråga om hjälp samt att fördela arbetsuppgifterna med kollegorna 

uppgavs vara ett stöd för att kunna hantera informationsmängden. Detta beskrivs bl.a. av 

följande citat: 

 

”En person kan gå ut och leta informationen på hemsidorna och sedan 

 förmedla till oss andra”.  

4.3 PÅVERKAN PÅ ARBETSPRESTATIONEN 

4.3.1 Informationsmängdens och arbetsuppgifternas betydelse  

Respondenterna tyckte inte att informationsmängden påverkade deras arbetsprestation i någon 

högre grad. Här framkom att arbetsuppgifterna hade stor betydelse för upplevelsen. De som 

hade mer konkreta arbetsuppgifter med relativt fasta ramar för det som skulle levereras varje 

månad, påverkades inte särskilt mycket av informationsmängden. De som arbetade med 

samordnande uppgifter gjorde inga direkta utredningar som krävde mycket information, 

varför inte heller dessa upplevde stor informationsmängd. För anställda med externa kontakter 

var informationsbehovet större och då kunde ibland vid hög arbetsbelastning också 

informationsmängden (att hämta information från många olika källor) orsaka att resultatet 

påverkades. Det vanligaste svaret var dock att: 

 

”Nej, jag kan nog inte uppleva att informationsmängden påverkar  

arbetsprestationen med det arbete jag har”. 

4.3.2 Faktorer som påverkar prestationen 

Det som behövdes för att respondenterna skulle göra ett bra jobb var att de fick in den 

information och de uppgifter de behövde. En respondent menade att det var viktigt att vara 
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rätt informerad för att kunna göra rätt saker. Ytterligare en respondent betonade att när någon 

information saknas kan det få väldiga konsekvenser. En respondent angav också att det är 

viktigt att det finns nog med tid att göra sina arbetsuppgifter på. 

 

De gånger det blev för mycket information fanns riken att man missade något. Det kunde 

hända att det blev något mindre fel om man inte fått in uppgifter, men detta upptäcktes ofta av 

någon annan. Det framkom också att mycket handlade om de egna förväntningarna, vad man 

hade tänkt sig att man skulle prestera och leverera. Oftast märktes då inte ett fel utåt, men man 

visste själv att man kunde ha gjort det hela bättre. 

4.3.3 Plus och minus med öppet kontorslandskap 

Det öppna kontorslandskapet spelade också en viss roll för upplevelsen av arbetsprestation. I 

ett öppet kontorslandskap kan det vara en fördel att man hör och ser mer och då kan ta tag i 

något som man vet något om: 

 

”Det är fördelen med öppet kontorslandskap, att man kan fånga upp saker, 

 om en annan kollega pratar med en kund och så börjar dom diskutera vissa 

 saker och så vet jag att jag har pratat med den kunden, då är det ju lättare 

 att fånga upp dom bitarna”. 

 

En respondent menade att det i ett öppet kontorslandskap kunde vara lättare att arbeta med 

enklare rutinuppgifter men att det blir svårare när man arbetade med mer komplexa 

arbetsuppgifter och behövde koncentrera sig och ”tänka färdigt”. 

4.4 UPPLEVELSE AV STRESS 

4.4.1 Orsaker till stress 

Ingen av respondenterna upplevde stor stress i sitt arbete. Informationsmängden angavs inte 

som orsak till stress. Om arbetet var utåtriktat med många kundkontakter kunde det ibland 

upplevas att informationsmängden orsakade stress, men den var fortfarande hanterbar. Viss 

stress kunde dock kopplas till informationen, nämligen den att en del upplevde att samla 

information på hög var stressande och att brist på information kunde orsaka stress.  
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Den vanligaste orsaken till stress var att bli störd och avbruten i sitt arbete av t.ex. telefoner 

som ringer eller folk som pratar. I detta sammanhang angavs det öppna kontorslandskapet 

som bidragande orsak till att man blev störd. Hur störd man blev av detta hade att göra med 

hur man var placerad i det öppna kontorslandskapet, hur van man var vid att sitta i öppet 

kontorslandskap och hur stresstålig man ansåg sig vara. Tankarna kring stress kan beskrivas 

med följande citat: 

 

”Jag tycker inte det är så mycket stress… men det beror nog mycket 

 på att vi sitter som vi gör, alltså ett bra läge…Det man hör det är  

att folk blir stressade av ringande telefoner och just det här att folk  

pratar runtomkring en”. 

 

Övriga orsaker till stress som uppgavs av några var att det var stressande att göra jobb som 

någon annan egentligen skulle göra eller att vänta på att få in uppgifter där man inte kunde 

påverka situationen själv. Ibland kunde förväntningarna på ens tillgänglighet orsaka stress. 

4.4.2 Arbetsbelastningens, tidsfaktorns och personlighetens påverkan  

Det som påverkade upplevelsen av stress var tidsfaktorn och arbetsbelastningen. När man 

t.ex. var sen inför en deadline eller man inte riktigt visste när en sak skulle vara klar i tid så 

kunde stress uppstå. Stress ansågs också uppstå vid högre arbetsbelastning, dvs. under 

intensivare arbetsperioder. Detta kan sammanfattas med följande citat: 

 

”Periodvis är det lugnt och andra perioder är det många arbets- 

 uppgifter som sammanfaller, då kan jag uppleva viss stress av 

 att man har tiden emot sig”. 

 

Det framkom också att de flesta tycke att deadlines/tidsmål kunde vara stressande men att det 

också var positivt för att man blev mer effektiv när man hade uppsatta tidsmål. Tidsmål 

uppfattades alltså både som en press och en stimulans. 

4.4.3 Stressreaktioner 

En vanlig reaktion på stress bland respondenterna var att de upplevde sig irriterade och 

frustrerade av att t.ex. vänta på saker som man inte kan påverka.  Några uppgav även att man 

tappade fokus på det man höll på med och att man kan blev slarvigare vid stress. En av 
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respondenterna upplevde även en viss handlingsförlamning vid ökad stress och en respondent 

uppgav sig ta med sig stressen hem vilket påverkade bl.a. sömnen. Ett uttalande som belyser 

fleras upplevelse är följande: 

 

”När man sitter och väntar på att andra ska göra sin del och jag  

inte kan göra något åt det, då känner jag frustration, blir irriterad”. 

4.5 STRESS OCH HANTERING 

4.5.1 Hanteringsstrategier vid stress 

Ett vanligt sätt att hantera informationen vid stress var att lägga viss information åt sidan. 

Man valde att skjuta upp information som inte just då var viktig och ta hand om det senare. En 

del information som kanske skulle ha sparats kunde åka i papperskorgen: 

  

”Är det inte viktigt kan jag kasta det oläst eller skjuta upp det tills 

 jag har tid.”. 

 

När det blir stressigt uppgav de tre personer som ansåg att de var strukturerade i sitt arbete att 

det blev ännu viktigare att sätta sig ner och sortera och strukturera informationen samt att 

skala av och sålla bort det man inte behövde ta in. Den person som inte hade någon särskild 

struktur uppgav sig inte ha någon bra strategi för hanteringen utan upplevde sig bli stressad. 

Den femte respondenten hade inte någon särskild strategi annat än att gå ifrån en stund. För 

att inte bli störda av ljud använde en del hörselkåpor eller vände stolen så att man visade att 

man var upptagen. Annars beskrev flera av respondenterna att det handlar om att vänja sig vid 

att arbeta i ett öppet kontorslandskap så att man lär sig att inte bli störd av ljuden. 

 

De som använde en uttalad strategi för att hantera informationen uppgav att detta var en fördel 

för dem och hjälpte dem att inte bli stressade. Man ansåg sig bl.a. slippa dåligt samvete när 

man tog tag i informationen och strukturerat upp den. Fördelarna med att strukturera beskrivs 

av detta citat: 

 

”Man har en klump i magen och sen när man sätter sig ner och  

strukturerar det så känns det mycket bättre.” 
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4.5.2 Stressens påverkan på hanteringen 

När det blev mycket information att hantera kunde stressen göra att man fick svårigheter att 

sortera och prioritera informationen och att man blev lite mer ostrukturerad. Många uppgav 

också att de kunde bli irriterade mot medarbetare. En respondent uppgav att hon tog med sig 

arbetet hem och bearbetar problem hemma. Sammanfattningsvis kan sägas om stressen: 

 

”Stress påverkar allting, man tänker inte lika klart heller”. 

4.6 STRESS OCH PRESTATION 

4.6.1 Fel och missar vid stress 

Stress upplevdes inte vara ett stort problem bland respondenterna, men de angav att det 

periodvis kunde bli lite mer stressigt. Det vanligaste svaret på hur stress påverkade 

arbetsprestationen var att man måste skynda sig och då blev man slarvigare, det blev fel på 

något eller att man missade någon viktig information. Man kanske t.o.m. kastade någon 

information man borde ha haft kvar eller glömde bort saker. Att informationsmängden kan ha 

viss påverkan på prestationen beskrivs av följande uttalande: 

  

”De där jätte-högarna med att-göra-papper är ju i sig en stressfaktor 

 när de ligger där. Det blir någon diffus känsla av att det är mycket och  

den där rädslan för att man ska missa något”. 

4.6.2 Tidsfaktorns betydelse vid stress 

Tidsfaktorn nämndes av alla som en faktor som påverkade prestationen. Det som kunde hända 

vid stress var att det blev förseningar pga. att man inte hann saker i tid, inte fick in uppgifter i 

tid, får vänta på andra, blev avbruten eller av andra oförutsedda händelser. Att jaga på folk 

och försöka få in uppgifter angavs också av några som frustrerande och tidsödande. Att ha 

rimliga deadlines att arbeta mot upplevdes som positivt för prestationen, men blev negativt 

om tidsmålen var för snäva eller om man är försenad inför en deadline. Sambandet mellan 

stress, prestation och tid beskrivs i detta uttalande: 

 

”När man är stressad så blir det ju sämre, man tycker man ska hinna med 

 så mycket på samma gång…och då är det väl stress som gör att man gör fel.  

Hade man haft längre tid på sig så hade man förmodligen inte gjort det”. 
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4.7 SAMMANFATTNING AV RESULTATET 

Respondenterna upplevde inte att informationsmängden var för stor. Det har visserligen skett 

en informationsökning över den sista tio-årsperioden där framförallt datortekniken fått en 

dominant roll. Genom organisatoriska åtgärder (SPAM-filter) och en ökad vana vid att 

hantera tekniken samt att välja bort information hålls informationsmängden på en hanterbar 

nivå. Det som orsakade problem var den brist på intern information respondenterna upplevde.  

 

Det var vanligt att utgå från e-posten vid hantering av informationen. Tre av respondenterna 

använde även konsekvent en s.k. mapp-struktur, där informationen sorterades in i mappar med 

olika angelägenhetsgrad. Förmågan och behovet av att skapa struktur hängde ihop med 

personligheten, vanan och med de arbetsuppgifter man hade. Tekniken uppgavs vara ett stöd 

för att söka och lagra information. Att ta hjälp och stöd av kollegor uppgavs också underlätta 

informationshanteringen. 

 

Respondenterna upplevde inte att informationsmängden påverkade deras arbetsprestation i 

någon hög utsträckning. Upplevelsen skilde sig dock något åt beroende på vilka 

arbetsuppgifter man hade. Det som påverkade att respondenterna skulle kunna göra ett bra 

jobb var att de fick in den information de behövde. Fördelarna med ett öppet kontorslandskap 

ansågs vara att det är lättare att höra och fånga upp saker samtidigt som en nackdel var att det 

var svårare att koncentrera sig om man hade mer krävande arbetsuppgifter. 

 

Ingen av respondenterna upplevde en stor stress i sitt arbete och informationsmängden angavs 

inte som en källa till stress. Det som upplevdes som mest stressande var istället att bli störd 

och avbruten i sitt arbete. Upplevelsen av stress berodde på aktuell arbetsbelastning, om man 

var sen inför en deadline och på hur stresstålig man var som person. Vanliga reaktioner vid 

stress var att uppleva irritation, frustration och handlingsförlamning. Man uppgav att man 

också blev slarvigare och lättare tappade fokus. 

 

Ett vanligt sätt att hantera information vid stress var att lägga viss information åt sidan för att 

ta tag i det senare. De tre som uppgav sig vara strukturerade ansåg att det blev ännu viktigare 

att sätta sig ner och strukturera informationen vid stress. Det upplevdes som en fördel att ha 

en strategi att ta till när det blev stressiga situationer. Vid stress fick respondenterna 

svårigheter med att sortera och prioritera samt att man lättare blev mer irriterad.  
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Under perioder med hög arbetsbelastning kunde stress göra att prestationen påverkades. Det 

som då kunde hända var att man blev slarvigare, gjorde fel eller missade viktig information. 

Tidsfaktorn var också viktig för prestationen. Rimliga deadlines ansågs stimulerande, men att 

vara sen inför en deadline var stressande. Det som kunde hända vid stress var att 

arbetsuppgifter tog längre tid och projekt blev försenade. 
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5. DISKUSSION 

5.1 RESULTATDISKUSSION 

5.1.1 Upplevelse av informationsmängden 

Enligt resultaten upplevde ingen av respondenterna att informationsmängden var för stor. Jag 

anser därför att det inte finns belägg för att man upplevde sig drabbade av information 

overload eller IFS (information fatigue syndrome). Studiens resultat ligger mer i linje med de 

studier som visat att information overload är ett överdrivet problem. Resultaten kan jämföras 

med Reuters rapporter som visat att antalet personer som upplever informationsmängden som 

ett problem har minskat. En av anledningarna till detta kan enligt Edmunds & Morris (2000) 

vara att man lär sig leva med den ökade informationsmängden och blir van att hantera den. 

Även Kock (2000) menar att vana och erfarenhet av att hantera stora mängder information 

underlättar. Detta bekräftades av respondenterna i min studie som pekade på att man lär sig att 

hantera tekniken och att välja bort information. 

 

En viktig faktor som framkommit är att upplevelsen har att göra med de arbetsuppgifter man 

har. De med mer utåtriktade arbetsuppgifter där flera olika externa kontakter krävdes 

upplevde en större informationsmängd än de som hade mer likartade och rutinartade 

arbetsuppgifter. Detta stämmer bl.a. med Kocks (2000) resultat som visar på att såväl en stor 

variation av informationskanaler samt mer komplexa arbetsuppgifter ökar risken att drabbas 

av information overload. 

 

Respondenterna upplevde problem med bristande intern information. Detta resultat belyses 

med Hwang & Lins (1999) beskrivning av informationen som en inverterad u-kurva där såväl 

för mycket som för lite information kan förorsaka problem. Vidare upplevdes företagets 

intranät som undermåligt. Respondenterna upplevde svårigheter med att själv söka 

information och tyckte att det i vissa fall kunde vara bättre att få informationen skickad till 

sig. Här ser jag en obalans mellan information pull (att själv söka upp information) och 

information push (att få information skickad till sig). En kombination och balans av dessa 

båda faktorer kan enligt Savolainen (2007) vara att föredra för att komma tillrätta med 

informationshanteringen på det organisatoriska planet. 
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Informationsmängden upplevdes hanterbar av alla respondenter. E-posten utgjorde en 

grundstruktur för allas informationshantering. Därutöver hade tre av respondenterna en uttalad 

strategi för att sortera och hantera informationen. Man sållade och gallrade också i 

informationen för att inte få för mycket. Detta är vad som av Savolainen (2007) beskrivs som 

filtering där man systematiskt väljer bort oanvändbar information. Filtrering som används på 

rätt sätt är enligt Case (2002) en effektiv hanteringsstrategi. Att utveckla sådana informations-

hanteringsstrategier är enligt Etzel (1995) en förutsättning för att kunna hantera 

informationsflödet på ett bra sätt. Ett intressant fynd i studien var att respondenterna upplevde 

datorn som ett stort stöd i sitt arbete där datorns förmåga att lagra information som man inte 

kunde hålla i huvudet var oöverträfflig. Det förefaller för mig som att problemet med 

människans begränsade kognitiva förmåga (jämför bl.a. Klingberg 2007, Haase et al 2008) 

inte behöver vara ett problem om vi använder datorn som hjälp för att minnas åt oss. Studiens 

resultat förstärker Parnells (2001) teser om att vi med hjälp av informationstekniken kan 

bekämpa information overload. Ett vanligt sätt att hantera informationsmängden på var att 

fördela arbetet med sina medarbetare och att be andra om hjälp. Att ta hjälp och stöd av 

kollegor och på så sätt söka socialt stöd är enligt Lazarus & Folkman (1984) en av de 

copingstrategier som fungerar väl. 

 

Respondenterna upplevde inte att informationsmängden i sig påverkade deras arbets-

prestation. Detta samstämmer med Kocks (2000) studie som pekar på att andra faktorer än 

informationsmängden är av betydelse för arbetsprestationen t.ex. arbetsuppgiftens natur. Att 

arbetsuppgifterna har betydelse framkommer i min studie där de som hade många externa 

kontakter och många källor att hämta information ifrån kunde uppleva att resultatet kunde 

påverkas negativt av detta, medan de personer som hade mindre behov av extern information 

upplevde liten påverkan på prestationen. För att kunna göra ett bra arbete svarade alla 

respondenter att det var viktigt att få in de uppgifter och den information de behövde för att 

kunna genomföra sina arbetsuppgifter. Såväl bristande information som otydlig information 

uppgavs som problematiskt. Detta visar att det inte endast handlar om mängden information 

utan också om kvaliteten på informationen. Detta har vissa kopplingar till det Klapp (1986) 

menar när han tar upp att det är den motsägelsefulla, oklara eller ointressanta information som 

kan orsaka problem snarare än informationsmängden i sig.  
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5.1.2 Stress och informationsmängd 

Ingen av respondenterna upplevde stor stress i sitt arbete och informationsmängden ansågs 

inte vara en orsak till stress. Dock upplevdes att samla information på hög och brist på 

information i viss mån som stressande. Informationsmängdens påverkan på upplevelsen av 

stress kan enligt Buse (1996) vara svår att bedöma därför att upplevelsen av stress bero på så 

många olika faktorer. Lazarus & Folkman (1984) menar också att värderingar spelar stor roll 

för upplevelsen av stress. De menar att värderingarna är komplexa och beror på både 

personliga faktorer och den aktuella situationen. En tolkning jag gör är att det är möjligt att 

informationsmängden ändå indirekt kan vara en orsak till stress även om det kan vara svårt att 

skilja ut denna komponent i det komplexa samband som gör att man upplever stress.  

 

Den vanligaste orsaken till upplevelse av stress var att bli störd och avbruten i sitt arbete. 

Detta stämmer med det resultat Kock (2000) presenterar, där många avbrott under arbetet gör 

att vi förlorar uppmärksamheten på det vi gör. Även Giddings (2008) tar upp denna 

problematik och menar att det egentliga problemet inte är information overload utan vår 

bristande förmåga till uppmärksamhet. Detta bekräftas av mina respondenter som menade sig 

tappa fokus på arbetet och fick börja om när de blev avbrutna av framförallt störande ljud som 

ringande telefoner och högljudda samtal.  

 

Upplevelsen av stress påverkades också av hur stresstålig man var som person. Flera av 

respondenterna angav att de inte var så känsliga för stress. Anderberg (2002) menar att 

personligheten avgör hur stresstålig man är. Ogden (2007) lyfter fram att en aktiv 

copingstrategi, vissa personliga karakteristika och socialt stöd förefaller vara faktorer som 

ökar stresståligheten. Detta förefaller rimligt där jag i min studie ser att de som hade en 

strukturerad hantering av informationen, en egen upplevelse av stresstålighet samt att man 

frågade medarbetare om hjälp upplevde lägst stresspåslag. Den respondent som inte hade en 

fungerande strategi för informationshantering uppgav sig bli stressad och dessutom vara sådan 

som person att hon oroade sig mer. Trots detta upplevde hon inte stor stress totalt sett vilket 

till stor del berodde på att hon lärt sig att hantera informationsmängden över tid. Det 

underlättar, enligt Kock (2000) att ha vana och erfarenhet av att hantera information. Jag 

anser att erfarenheten i det här fallet inte bara påverkar hur man hanterar informationen utan 

även hur man upplever stress. 
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Det framkom att två andra faktorer påverkade upplevelsen av stress nämligen tidsaspekten 

och arbetsbelastningen. Att ha tiden emot sig kunde orsaka stress. Enligt Kock (2000) 

förefaller tidsfaktorn orsaka mer problem med information overload än informationen i sig. 

Arbetsbelastningen varierade för de anställda där vissa perioder var lugnare och vissa mer 

hektiska. Under hektiska perioder uppstod mer stress, men över tid upplevdes inte stor stress. 

Jag tolkar det som att det inte är ett konstant stresstryck för respondenterna. Stressforskningen 

visar att det är den långvariga kroniska stressen som är skadlig för människan. Däremot är 

tillfällig stress, som är fallet för respondenterna i min studie, inte skadlig utan snarare en hjälp 

för att under en period prestera bättre (Sapolsky 1994, Lewis 2000, Währborg 2002, Perski 

2006, Klingberg 2007). 

 

Ett vanligt sätt att hantera informationen vid stress var att lägga viss information åt sidan och 

ta hand om den senare. Detta kan liknas vid vad Savolainen (2007) uppger som queuing, dvs. 

att låta information samlas på hög för att ta hand om den senare. Det finns dock en risk att 

man inte tar tag i informationen utan struntar i den eller slänger den senare. Respondenterna 

uppgav att det kunde ske att man under stress glömde vissa saker och slängde sådan man 

kanske borde ha sparat. Vid stress kunde även vissa problem med att sortera och prioritera 

informationen upplevas. Detta indikerar enligt mig att filtering under stress inte blir lika 

effektiv. 

 

De respondenter som angrep situationen vid stress genom att intensifiera struktureringen och 

sorteringen av informationen upplevde att detta var en fördel och minskade deras 

stressupplevelse. Min tolkning är att dessa personer, enligt Lazarus & Folkmans (1984) 

definition, kan sägas anamma en problemfokuserad copingstrategi som i deras fall var dem till 

fördel. Den person som tog med sig arbetet hem och lät oron påverka även i hemlivet kan 

sägas ha en känslofokuserad copingstrategi som i hennes fall var till nackdel för upplevelsen 

av stress.  

 

Stress ansågs inte påverka prestationen i hög grad, men periodvis kunde stress påverka 

prestationen. Det som då kunde hända var att det blev vissa småfel och missar i resultatet. 

Åborg (2002) beskriver just att denna känsla av att missa viktiga saker och att fatta fel beslut 

kan orsaka stress. Detta kunde enligt respondenterna hända, men utgjorde inget stort problem. 

Stress förefaller dock innebära att man lättare hemfaller till strategier som inte är särskilt 
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effektiva såsom omission vilket betyder att man missar viktig information, och error där man 

förstår information fel. Detta gör att det kan bli fel i slutresultatet. Vanligtvis upptäcktes dock 

fel i tid och de fel som uppstod hann man rätta till under ”resans gång”. Det som oftast hände 

var inte att resultatet påverkades utan att arbetet tog längre tid. Detta stämmer med Hwang & 

Lins (1999) studier som visar att informationsmängden och kvaliteten på informationen inte 

påverkade besluten i slutänden, men att besluten tog längre tid. Stress uppstod när man var 

sen inför en deadline. Tidsfaktorn uppgavs här spela den största rollen för påverkan på 

resultatet. Fynden ligger i linje med Kocks (2000) studie som visar att information overload 

bör betraktas som ett problem kopplat till tidsbrist snarare än till mängden information.  

 

Jag vill även reflektera något över det som framkommit angående öppna kontorslandskap. 

Respondenterna upplevde situationen med det öppna kontorslandskapet som både positivt och 

negativt. Fördelen med öppet kontorslandskap var att man hörde och såg mer och kunde fånga 

upp saker som var på gång. Nackdelen var att personer med arbetsuppgifter som kräver 

koncentration upplevde sig störda. Dessa störningar och avbrott var den vanligaste orsaken till 

stress och ansågs vara orsakad av den arbetsmiljö som det öppna kontorslandskapet innebar. 

Upplevelsen varierade beroende på var man satt i det öppna kontorslandskapet där de som 

sitter där det är mycket ljud och spring upplevde större problem. Att så många sitter i ett öppet 

kontorslandskap är något som införts relativt nyligen (år 2007). Några respondenter angav att 

det var värre i början men att man vänjer sig vid ljuden och lär sig att kunna stänga av dem. 

Jag anser ändå att det är viktigt för företaget att ytterligare utvärdera effekterna av det öppna 

kontorslandskapet och vidta eventuella förbättringsåtgärder. 

5.1.2 Förslag till åtgärder och fortsatt forskning 

Jag vill avsluta min resultatdiskussion med att dels ge några implikationer för arbetet med 

informationsfrågor ute på företag i liknande situation som det studerade företaget och dels ge 

några synpunkter på fortsatt forskning. 

 

För företag i liknande situationer som det studerade företaget gäller att aktivt arbeta med att 

förbättra den interna informationen och bygga upp ett fungerande intranät för att komma 

tillrätta med de problem som orsakas av bristande information. Att skapa en fungerande 

balans mellan information push och information pull skulle kunna förbättra 

informationshanteringen. Att utbilda och lära de anställda att utnyttja informationstekniken 
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och lära sig en fungerande individuell informationshanteringsstrategi skulle också kunna 

bidra till bättre informationshantering och minskad stress. Det är också viktigt att se över hur 

ett öppet kontorslandskap fungerar. Det verkar som att de personer som arbetar med uppgifter 

som kräver mer koncentration bör kunna sitta mer avskilt för att effektivisera sin 

arbetsprestation. Genom ovanstående förbättringsåtgärder skulle en mindre stressfylld och 

mer hälsofrämjande arbetsplats kunna skapas. 

 

För den fortsatta folkhälsoforskningen inom arbetsmiljöområdet skulle jag gärna se en 

fokusering på de möjligheter och lösningar som finns för att komma tillrätta med information 

overload. Utifrån min studie finns anledning att ytterligare fördjupa sig i frågan om hur man 

kan öka informationshanteringskompetensen och utnyttjandet av datortekniken på det 

individuella planet för att förstärka förmågan att hantera informationsmängden. 

 

Jag är medveten om att jag tagit ett väldigt brett grepp i min studie när jag belyst många 

aspekter som berör informationsmängden. Jag har studerat upplevelsen av informations-

mängd, hantering av informationen, påverkan på prestationen och frågor kring stress i 

samband med informationsmängden. Mitt arbete kan ses som att jag lyft upp frågorna på 

bordet inom dessa områden och att det finns anledning att analysera vart och ett av områdena 

mer i detalj. Det skulle finnas mycket att fördjupa sig i inom varje enskilt område som skulle 

kunna ge nya och fördjupade insikter. Av speciellt intresse skulle det komplexa samband som 

verkar finnas mellan informationsmängden och tidsaspekten vara intressant att belysa mer 

utförligt.  

5.2 METODDISKUSSION 

Giltighet handlar om hur sanna resultaten är. Genom att fånga det som är karakteristiskt och 

representativt när man ställer resultaten mot syftet kan man se om resultatet verkar giltigt 

(Granskär & Höglund-Nielsen 2008). Jag har använt citat i resultatbeskrivningen vilket ger 

läsaren möjlighet att bedöma giltigheten i mina resultat. Det har stundtals varit ett knivigt 

projekt att dela upp meningsenheterna i kategorier. Det är många uttalanden av 

respondenterna som passar i flera kategorier och dessutom är ofta de olika områdena t.ex. 

hantering och prestation knutna till varandra. Alla kategorier är därför inte helt ömsesidigt 

uteslutande. Detta är dock inte ovanligt vid analys av människors upplevelser (Graneheim & 

Lundman 2004). Gällande urvalet har jag noggrant försökt redogöra för urval och 
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analysarbete i rapporten. Att respondenterna arbetar med olika arbetsuppgifter ger en bra 

bredd och variation i svaren. En kritik kan vara att de intervjuade valdes ut för att de hade en 

något lugnare period. Detta kan naturligtvis ha färgat deras svar. Hade intervjun skett under 

en hektisk arbetsperiod kanske svaren hade blivit annorlunda. Dessutom kanske inte dessa 

personer var de som representerade den mest typiska informationsintensiva miljön. Att 

deltagarna i studien alla var runt medelåldern och hade arbetat länge på företaget kan också ha 

betydelse för resultatet. För fortsatt forskning skulle det vara intressant att utföra fler studier 

för olika yrkes- och åldersgrupper för att se på vilka sätt resultaten kan variera. 

 

En noggrann beskrivning av analysarbetet är också nödvändigt för att stärka resultatets 

tillförlitlighet (Granskär & Höglund-Nielsen 2008). Malterud (2001) menar att en väl 

förberedd och väl dokumenterad studie är det som skiljer en vetenskaplig rapport från ytliga 

spekulationer. I inledningsskedet skrev jag några rader om det bagage, den förförståelse jag 

haft med mig in i projektet. Min förhoppning är att jag i och med den beskrivningen och 

genom min övriga redogörelse för studiens tillvägagångssätt förmått dokumentera studiens 

procedur på ett sätt som gör rapporten transparent.  

 

Studiens tillförlitlighet kan också kontrolleras genom att man använder flera olika metoder 

(metodtriangulering) eller låter andra personer delta i analysarbetet (Denscombe 2000). I mitt 

fall hade t.ex. dagboksanteckningar kunnat vara ett sådant instrument. På grund av tidsbrist 

valdes denna metod bort, men den skulle med fördel kunna användas i en uppföljningsstudie. 

Man hade också kunnat tänka sig att ytterligare en person hade varit delaktig i analysarbetet 

för att man genom att jämföra resultaten skulle kunna verifiera dem. Detta kan vara en fördel 

men är inte nödvändigt eftersom olika bedömningar inte behöver innebära ogiltiga resultat när 

man analyserar upplevelser, som ju är beroende av subjektiva tolkningar. Jag anser själv att 

genom den utförliga beskrivning jag gjort i rapporten och genom mina reflektioner är studiens 

resultat tillförlitliga för de individer jag intervjuat vid det aktuella tillfället.  

 

Överförbarhet handlar om i vilken utsträckning resultaten kan överföras till andra grupper 

eller situationer (Granskär & Höglund-Nielsen 2008). Genom att jag gett en noggrann 

beskrivning av urvalet, själva processen samt kontextuella förhållanden har jag gett underlag 

för bedömningen av överförbarhet. Man kan diskutera om just de personer jag intervjuade kan 

sägas ha en speciellt informationsintensiv miljö. Det skulle vara intressant att jämföra deras 
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svar med t.ex. journalisterna och säljarna på företaget och se om upplevelsen skulle skilja sig 

åt pga. informationsintensiteten. Jag anser dock att det är möjligt att den studie jag gjort skulle 

kunna vara överförbar dvs. upplevas likartad för individer i liknande arbetsmiljöer, med 

liknande arbetsuppgifter och med liknande erfarenheter som mina respondenter.  

5.3 SLUTSATSER 

Slutligen vill jag med utgångspunkt från studiens frågeställningar sammanfatta resultaten med 

följande slutsatser: 

 

• Respondenterna upplevde inte att informationsmängden var för stor. Det fanns inte 

belägg för att information overload skulle existera bland dessa anställda. Snarare fanns 

en brist på intern information som ansågs mer problematisk. 

 

• För att hantera informationen ansågs datorn vara ett utmärkt redskap för att både lagra 

och sortera information. De personer som hade en medveten informationshanterings-

strategi upplevde att detta var en fördel i deras arbete. 

 

• Informationsmängden ansågs inte påverka prestationen. Variationer fanns dock 

beroende på vilka arbetsuppgifter man hade.  

 

• Upplevelsen av stress var låg och orsakades inte av informationsmängden utan snarare 

av störningar och avbrott i arbetet vilket bla. var en följd av miljön i det öppna 

kontorslandskapet.  

 

• Under perioder med hög arbetsbelastning kunde stress uppstå som påverkade 

informationshanteringen. Man fick då svårigheter med att sortera och prioritera 

informationen samt att viss information lades åt sidan. 

 

• Stress kunde påverka prestationen så att enklare fel och missar gjordes. Detta 

upplevdes dock inte som ett stort problem, men att projekt blev försenade pga. 

tidsbrist ansågs däremot stressande. 
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Trots att respondenterna uppgav att den externa informationen ökat de senaste tio åren så 

upplevde de inte att detta var ett problem. Därför anser jag inte att det finns belägg för att 

information overload skulle vara ett problem för respondenterna på företaget. Edmunds & 

Morris (2000) menar att problemet med information overload verkar vara olösligt eftersom 

människans förmåga att hantera och processa informationen inte ökar i samma takt som IT- 

utvecklingen. Min studie visar dock att informationsteknologin inte utgjorde ett problem utan 

fungerade som ett hjälpmedel för att t.ex. lagra den information vi inte kan hålla i huvudet. 

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

vana och kunskaper i att hantera tekniken samt en effektiv informationshanteringsstrategi 

anser jag att information overload inte behöver vara ett olösligt problem. 
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Bilaga 1 

BILAGOR 
 
Intervjuguide  
 
Bakgrundsfakta intervju nr:    
Datum: 
Ålder:    
Kön: 
Utbildning: 
Befattning:    
Antal år i yrket: 
Kort yrkesbeskrivning:  
Främst använda informationskällor/informationskanaler:  
 
Frågeområde 1: Individens upplevelse av informationsmängden 
 

• Berätta om hur du upplever informationsmängden. 
o Skillnader mot för tio år sedan? 
o Upplever du förbättringar/försämringar jämfört med tidigare? 
o Vilka faktorer påverkar upplevelsen av informationsmängden?  
o Upplever du att informationsmängden kan orsaka stress?  

Isåfall, på vilket sätt? 
o Om du upplever stress, vad upplevs som stressande?  
o Om du upplever stress, hur reagerar du då? 

 
Frågeområde 2: Individens hantering av informationsmängden 
 

• Hur hanterar du informationsmängden? 
o Vilka system och strategier använder du för att söka och organisera 

information? 
o Hur påverkar dina känslor och tankar hanteringen? 
o Upplever du att du har tillräckliga kunskaper och resurser för att hantera 

informationen? Om inte, vad saknas? 
o Hur påverkar eventuell stress din informationshantering? 
o Hur påverkar sättet att hantera informationen eventuell upplevelse av stress? 
o Om du upplever stress, hur hanterar du den? 
 

Frågeområde 3: Informationsmängdens påverkan på arbetsprestationen 
 

• Beskriv om du upplever att informationsmängden påverkar din 
arbetsprestation. 
o Vilka faktorer påverkar din arbetsprestation? 
o Vad i ditt arbetsresultat kan eventuellt bli påverkat av informationsmängden? 
o Hur upplever du att eventuell stress påverkar arbetsprestationen? 
o Hur upplever du att ditt sätt att hantera informationen påverkar 

arbetsprestationen? 
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Bilaga 2 
Informationsbrev 
 
 
  Uppsala den 16 oktober 2008 
   
 
 
 
 
Vill Du vara med i en intervjustudie? 
 
 
Vi lever idag i ett informationssamhälle där mängden information en person hanterar har ökat 
avsevärt i och med Internets utveckling under 1990-talet. Ett område som det behövs mer 
kunskap om är hur den ökade informationsmängden påverkar människors upplevelse av stress 
och prestation under arbetsdagen. Med ökade kunskaper om hur informationsmängden 
påverkar individens arbete skapas möjligheter att anpassa arbetslivet efter människors 
förutsättningar och på så sätt utveckla mer hälsofrämjande arbetsplatser.  

En intervjustudie kommer att göras på Din arbetsplats med syfte att bidra till en ökad 
förståelse för hur informationsmängden påverkar individers upplevelse av stress och 
prestation i arbetslivet. Du tillfrågas i och med detta brev om Du vill delta i studien. 

Du har valts ut eftersom Du arbetar i en informationsintensiv miljö där en större mängd 
information hanteras. Studien är initierad av mig som student och Din arbetsgivare har gett 
sitt tillstånd till att jag kan genomföra studien på Din arbetsplats. Alla uppgifter kommer att 
hanteras konfidentiellt och Dina personuppgifter kommer att avidentifieras så att Din identitet 
inte röjs. Givetvis är Ditt deltagande frivilligt och Du kan när som helst meddela att Du inte 
längre vill delta i undersökningen. 

Om Du väljer att delta kommer jag att genomföra en enskild intervju med Dig på betald 
arbetstid. Intervjun kommer att tas upp på band så att jag minimerar risken att missa något Du 
sagt. Fördelen med bandupptagning är också att vi kan koncentrera oss på intervjun i lugn och 
ro. Jag beräknar att intervjun tar ca 1 timme. Intervjumaterialet kommer sedan att ligga till 
grund för en kvalitativ analys av informationsmängd, informationshantering, upplevd stress 
och arbetsprestation. 
 
Jag som är ansvarig för, och utför studien, gör detta som en Magisteruppsats i 
Folkhälsovetenskap vid Mittuniversitetet i Sundsvall. Om Du är villig att delta bekräftar Du 
det genom att skicka ett mail till helenabolsoy@spray.se senast 24/10 2008. Hör gärna av Dig 
per mail eller telefon om Du har några frågor.  
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
Helena Bolsöy 
Tel. 076-1360661 
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Bilaga 3 
 
. 
 
Information i samband med intervjun 
 
 
Information som gavs inledningsvis vid varje intervju 
 
o Respondenten önskas välkommen och tackas för sitt val att delta i studien. 

o Presentation av mig  

o Studiens syfte presenteras

o Sekretess: materialet kommer avidentifieras i uppsatsen 

o Meddela möjligheten att avbryta intervjun. 

o Tidsramar och upplägg av intervjun. 

o Informera om bandinspelning. 

o Definition av begreppet ”informationsmängd” som all information du erhåller 

och hanterar under din arbetsdag, med fokus på teknologiska medier.  

o Fråga om respondenten har några frågor innan vi startar. 

 
 
Frågor som ställdes avslutningsvis vid varje intervju 
 
o Förfrågan om respondenten har ytterligare tankar/erfarenheter kring ämnet. 

o Lämna utrymme för respondenten att ställa frågor. 

o Förfrågan till respondenten hur intervjun upplevts. 

o Delge respondenten dennes möjlighet att återkomma med frågor till oss. 

o Förfrågan om möjligheten för oss att återkomma med frågor. 

o Förfrågan om önskemål att ta del av resultatdelen innan tryck. 

o Informera om när och hur den färdiga uppsatsen kommer att delges dem. 

o Tacka för medverkan. 
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Bilaga 4 

Stöd till intervjuguiden/förklarande och exemplifierande frågor: 

 

Faktorer som kan påverka upplevelsen av informationsmängden: 
• Mängden i sig 
• Antalet informationskällor 
• Kvaliteten på informationen 
• Uppgiftens svårighetsgrad 
• Tidsaspekten 
• Individuella faktorer 
• Övrigt 

 
Vad kan upplevas som stressande: 

• Att inte hitta information 
• Att missa viktig information 
• Att inte hinna med  
• Att informationens kvalitet inte är bra 
• Att inte ha kontroll 
• Övrigt 

 
Faktorer som påverkar arbetsprestationen: 

• Krav på arbetet 
• Kontroll över arbetet 
• Stöd från medarbetare och chefer 
• Kunskaper och kompetens  
• Tankar och värderingar 
• Övrigt 

 
Vad i arbetsresultatet kan bli påverkat: 

• Kvaliteten 
• Kvantiteten  
• Tidsaspekten 
• Känslan av arbetstillfredställelse 
• Övrigt 
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Exempel på analysschema 
 
DOMÄN 3: Hantering av informationen 
Kondenserad meningsenhet Kod Underkat. Kategori 
En person kan gå in och titta på hemsidor och sen förmedla 
till de andra 
Då har jag några yngre arbetskollegor som är riktiga 
datamänniskor som får ta det [söka på nätet]. 

Ta hjälp av 
varandra 

Vi kan gå ur grupp, vi är 3-4 stycken som delar på ett 
gruppnummer, man säger till om man vill gå ur 
Eftersom jag inte är ensam anser jag att vi klarar att hålla det 
på en rimlig nivå. 

Dela arbets-
uppgifter 

Stöd av kollegor 

Man får ju väldigt mycket genom Internet, man behöver inte 
lägga in det själv, man vet var man ska hitta det 
Där har vi datorn som hjälp, vi är bra på att leta 
information…så det går snabbt 

Datorn som hjälp 
att söka info 

Jag tycker det är jättebra med datorn, 
mötesbokningsfunktionen etc, det är enkelt och går fort att 
plocka fram dokument etc 
Det avlastar mycket att använda uppgiftsfunktionen i 
Outlook…då kan jag mentalt släppa det. 

Datorn som hjälp 
att lagra info 

Tekniken som 
stöd 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tekniken och 
kollegorna som 
stöd 

Jag behöver inte spara så mycket i mappar, det är inte 
sådana typer av grejer, det är ju lika varje månad 
Lätt att strukturera i de olika projekten, det är det som ligger 
utanför detta som kan vara svårare 
Däremot i det stora projektet som vi ska börja med har vi 
mer påverkan utifrån…behöver tänka efter och diskutera 
Jag mår bättre av att vara tillgänglig. Jag mår bättre av att ha 
mobilen på, jag tycker jag ska vara lite tillgänglig i det här 
jobbet 

Beror på vad 
jag gör 

Arbets-
uppgifternas 
betydelse 

Jag är nog en sådan människa [som strukturerar] men det är 
klart att ju mer man jobbar med det desto mer van blir man 
Jag är nog ganska bra som person på att organisera saker 
Jag tycker om ordning och reda, det är skönt när man har 
koll. 
Jag tror mycket sådant är en läggningsfråga, man har en viss 
struktur som man lever i. 

Personlighet 

Jag tror att jag har lätt att koppla bort saker 
Jag har vant mig så jag blir inte störd av ljud etc 

Vana 

Personlighet och 
vana 

Jag har ingen bra strategi, jag försöker hålla reda på det 
viktigaste sen får det andra passera…det är inte så lätt att 
hitta en bra struktur 

Svårt hitta struktur 

Det är inga fördelar med att inte ha struktur, det är lätt att 
tappa bort saker…jag är dålig på att tömma mailen 

Nackdelar struktur 

Struktur och 
personlighet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Personlighet-
ens,vanans och 
arbets-
uppgifternas 
betydelse 
 
 
 
 

Är det bråttom lägger jag det i en mapp, eller om det kan 
vänta lägger jag det i en annan mapp 
Jag har väldigt mycket mappar där jag sätter in mailen  
Jag tycker om mappar, att märka upp meddelanden…så jag 
har lite olika strukturer för att fånga upp saker. 

Mappstruktur 

Jag är strukturerad med e-posten, mitt dagliga mål är att 
aldrig ha mer än 10 e-postmeddelanden i inkorgen. 
Jag har alltid jobbat med att strukturera och prioritera för att 
slippa berg 
Jag försöker öppna mailen först och se om det är något där. 

Strukturera  

Strukturera 

För att kunna läsa in avtal etc går jag in i ett tyst rum Behöver lugn och 
ro 

Man lär sig ställa rätt frågor för att klara uppgiften Ställa frågor 
Man lär sig att sålla också 
Det funkar att hantera genom att man gallrar 
Det kommer en del som man inte behöver, men då bara 
kastar man det. 

Lär sig sålla och 
gallra 

Jag skriver upp stolpar Stolpar och listor 

Övrigt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strategi och 
struktur 

Jag gör listor också, kom-ihåg listor och sånt för hand 

Bilaga 5 
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Bilaga 6 

Domäner och kategorier 
 
Domän1: Upplevelse av informationsmängden 
 Kategorier: 

-Arbetsuppgifternas-, arbetsbelastningens och tidsaspektens betydelse  
-Informationsmängd och informationsteknik förr och nu 
-Bristande intern information 

 
Domän 2: Hantering av informationen 
 Kategorier: 

-Strategi och struktur för att hantera informationen 
 -Personlighetens, vanans och arbetsuppgifternas betydelse  

-Teknikens och kollegornas stöd  
 
Domän 3: Påverkan på arbetsprestation 
 Kategorier: 

-Informationsmängdens och arbetsuppgifternas betydelse  
-Faktorer som påverkar prestationen 
-Plus och minus med öppet kontorslandskap 

 
Domän 4: Upplevelse av stress 
 Kategorier: 

-Orsaker till stress 
-Arbetsbelastningens, tidsfaktorns och personlighetens påverkan 
-Stressreaktioner 

 
Domän 5: Stress och hantering 
 Kategorier: 

-Hanteringsstrategier vid stress 
-Stressens påverkan på hanteringen 

 
Domän 6: Stress och prestation 
 Kategorier: 

-Fel och missar vid stress 
-Tidsfaktorns betydelse vid stress 

 
 
 
 

   52


	 1. INLEDNING
	1.1 BAKGRUND
	1.1.1 Informationsmängdens utveckling
	1.1.2 Informationsklimatet på våra arbetsplatser idag
	1.1.3 Internets betydelse
	1.1.4 Är ”information overload” ett överdrivet problem?
	1.1.5 Begreppet ”information overload”

	1.2 PROBLEMFORMULERING, SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR
	1.3 AVGRÄNSNINGAR

	 2. TEORIER OCH TIDIGARE FORSKNING
	2.1 FAKTORER SOM PÅVERKAR INFORMATION OVERLOAD
	2.1.1 Mängdens och kvalitetens betydelse
	2.1.2 Individuella kognitiva förmågor 
	2.1.3 Uppgiftens svårighetsgrad och tidsaspekten
	2.1.4 Informationskanalerna
	2.1.5 Erfarenhet och intresse 

	2.2 STRESS
	2.2.1 Stressteorier

	2.3 PROBLEM FÖRKNIPPADE MED INFORMATION OVERLOAD
	2.3.1 Fysiska och psykiska problem
	2.3.2 Prestation och beslutsfattande

	2.4 HANTERINGSSTRATEGIER
	2.4.1 Organisatorisk nivå 
	2.4.2 Individuell nivå


	 3. METOD
	3.1 VETENSKAPSTEORETISKT PERSPEKTIV
	3.1.1 Förförståelse

	3.2 INTERVJUN SOM UNDERSÖKNINGSMETOD
	3.3 URVAL OCH STUDIEPOPULATION
	3.4 DATAINSAMLING 
	3.4.1. Kontext

	3.5 ANALYSMETOD
	3.5.1 Analysprocedur

	3.6 KVALITETSMÅTT

	 4. RESULTAT
	4.1 UPPLEVELSE AV INFORMATIONSMÄNGDEN
	4.1.1 Arbetsuppgifternas, arbetsbelastningens och tidsaspektens betydelse 
	4.1.2 Informationsmängd och informationsteknik förr och nu
	4.1.3 Bristande intern information

	4.2 HANTERING AV INFORMATIONEN
	4.2.1 Strategi och struktur för att hantera informationen
	4.2.2 Personlighetens, vanans och arbetsuppgifternas betydelse för hanteringen
	4.2.3 Teknikens och kollegornas stöd för hanteringen

	4.3 PÅVERKAN PÅ ARBETSPRESTATIONEN
	4.3.1 Informationsmängdens och arbetsuppgifternas betydelse 
	4.3.2 Faktorer som påverkar prestationen
	4.3.3 Plus och minus med öppet kontorslandskap

	4.4 UPPLEVELSE AV STRESS
	4.4.1 Orsaker till stress
	4.4.2 Arbetsbelastningens, tidsfaktorns och personlighetens påverkan 
	4.4.3 Stressreaktioner

	4.5 STRESS OCH HANTERING
	4.5.1 Hanteringsstrategier vid stress
	4.5.2 Stressens påverkan på hanteringen

	4.6 STRESS OCH PRESTATION
	4.6.1 Fel och missar vid stress
	4.6.2 Tidsfaktorns betydelse vid stress

	4.7 SAMMANFATTNING AV RESULTATET

	 5. DISKUSSION
	5.1 RESULTATDISKUSSION
	5.1.1 Upplevelse av informationsmängden
	5.1.2 Stress och informationsmängd
	5.1.2 Förslag till åtgärder och fortsatt forskning

	5.2 METODDISKUSSION
	5.3 SLUTSATSER

	 REFERENSER
	 BILAGOR

