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Abstract 

To be readily accessible and constantly manage incoming e-mail in a working day can create 

perception of stress. The purpose of this study was to see if the perceived stress was reduced 

if a procedure similar to traditional mail handling was used. The study was conducted as an 

experiment in an IT department. Participants were divided into a control group who were 

working as usual with their e-mail and a test group that worked according to given 

instructions. The study lasted for 8 weeks and the stress was evaluated on three occasions, 

before the start of the experiment, after 4 weeks and at the end. The results showed that 

perceived stress level increased with women, while men's stress levels were not affected at all. 

The increased stress showed itself in an increased work pace, negative emotional experience 

in relation to the behavior of others and the feeling of a lack of internal control. Based on 

these results, it is certainty that further research in this area is needed as long as e-mail 

remains a key work tool. 
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Sammanfattning 

Att ständigt vara tillgänglig och hantera inkommande e-post under en arbetsdag kan skapa 

upplevelse av stress. Syftet med studien var att se om skattningen av stressen minskade om en 

procedur som liknar traditionell postmottagning tillämpades. Studien genomfördes som ett 

experiment på en IT-avdelning. Deltagarna delades upp i en kontrollgrupp som arbetade som 

vanligt med sin e-post och en försöksgrupp som arbetade enligt instruktion. Studien pågick 

under 8 veckor och stressmätning genomfördes vid tre tillfällen, innan start av experimentet, 

efter 4 veckor och efter ytterligare 4 veckor. Resultatet visade att stresskattningen var högre 

för kvinnor medan männens stressupplevelse inte påverkades alls. Den ökade stresskattningen 

tog sig uttryck i en ökad takt i det egna beteendet, negativ känslomässig upplevelse i relation 

till andras beteende samt känslan av brist på inre kontroll. Utifrån resultatet är det angeläget 

att forska vidare på området så länge e-post förblir ett centralt arbetsverktyg. 
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1. Introduktion 

1.1 Litteraturgenomgång 

Användningen av elektronisk post (e-post) som kommunikationsmedel är ett relativt nytt sätt 

att kommunicera och har sen introduktionen och utvecklingen av stödet, ökat i företag och 

organisationer. Många verksamheter är beroende av att kommunikationen fungerar bra och att 

den är effektiv. Enkelheten och snabbheten att kommunicera via e-post har för många 

verksamheter blivit en självklarhet och en oumbärlig infrastruktur. Verksamheters resultat och 

framgång kan vara avgörande av hur väl kommunikationen fungerar dels inom verksamheten 

och dels med kunderna. Hair et al. (2006) menar att ständigt hantera inkommande e-post 

minskar produktiviteten medan Mano och Mesch (2009) visar i sin studie ett positivt samband 

mellan antalet e-post och arbetsresultat. Studien visar även ett positivt samband för antalet e-

post med stress och smärta vilket kan vara priset. Genom e-postens breda genomslag har den 

förändrat kommunikationen både i företag och mellan medarbetare. Snabbheten i 

kommunikationen och informationsmängden har ökat. Traditionell brevväxling, som tar minst 

två dagar från det att ett brev skrivs och skickas tills dess ett svar erhålls, är en betydligt 

långsammare process än e-post som näst intill sker i realtid. Information som vid traditionellt 

sätt att kommunicera såsom att skriva brev, ringa eller genom fysiska kontakter, väljs bort på 

grund av den omfattande insats som skulle krävas av sändaren, sänds enkelt iväg vid 

kommunikation via e-post. I 45 % av antalet e-post som skickades och besvarades var antalet 

involverade personer fler än 20 och i 30 % involverades enbart 2 personer (Belotti, 

Ducheneaut, Howard, Smith & Grinter, 2005). För sändaren av e-post är insatsen ringa i 

förhållande till snabbheten och enkelheten att få fram sitt budskap vilket sändaren upplever 

som positivt (Wang, Chen, Herath & Rao, 2009). Mottagarens upplevelse är både positiv 

(Wang et al., 2009) men även negativ (Wang et al., 2009, Bälter, 2002, Hair, Renaud & 

Ramsay 2006). Att ständigt hantera inkommande e-post som erhålls under arbetsdagen ger 

lägre produktivitet (Hair et al., 2006) och arbetet med att behöva identifiera relevant e-post 

upplevs som negativt. (Wang et al., 2009, Bälter 2002). Hair et al. (2006) menar att den som 

får betala priset är mottagaren. Mottagaren kan uppleva ökade krav från arbetsgivare, 

arbetskamrater och andra att ta del och svara snabbt på e-post samt egna inre krav kan 

upplevas stressande. Personer med låg självkänsla kände ett större krav på att svara omgående 

på en e-post än andra och Hair et al. (2006) visade även att det finns ett samband mellan låg 

självkänsla och e-postrelaterad stress och ett samband mellan förmåga att hantera yttre 
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störningar och e-postrelaterad stress. E-post bidrar till bättre arbetsresultat men bidrar även till 

ökad stress och smärta (Mano et al., 2009). 

 

1.2 Problemområde 

Vår samtids strävan efter snabbhet och effektivitet samt med stöd av teknikutvecklingen som 

medel t ex e-post, kan ställa krav i arbetslivet om att ständigt vara nåbar och respondera. 

Dessa krav kan ställas både under en arbetsdag och under medarbetarens fritid. Påverkar 

dessa krav medarbetarens upplevelse av stress eller är e-post ett centralt verktyg för 

medarbetarens arbetsprocesser under hela arbetsdagen?  

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka om stressupplevelsen påverkas om en arbetsprocess som 

innebär att e-post tas emot och skickas vid två tillfällen under en arbetsdag tillämpas.   

1.4 Frågeställning 

Påverkas stressupplevelsen om arbetsprocessen med e-post innebär att e-post tas emot och 

skickas vid två tillfällen under en arbetsdag i jämförelse om e-post tas emot och skickas 

ständigt under en arbetsdag. 

Om stressupplevelsen påverkas, minskar eller ökar stressupplevelsen?  

Finns någon skillnad i stressupplevelsen efter 4 veckor respektive 8 veckor. 

Finns någon skillnad i stressupplevelsen mellan kvinnor och män?   

 

2. Metod 

2.1 Design 

Designen var en mixad design med grupp (en försöksgrupp och en kontrollgrupp) och kön 

som mellanpersonsvariabler, och mättillfälle som inom personvariabel. Variabeln grupp 

bestod av två betingelser, ”arbeta som vanligt med e-post” (kontrollgrupp) och ”arbeta enligt 

instruktion med e-post” (försöksgrupp).   

2.2 Urval och undersökningsgrupp 
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Experimentet genomfördes på en IT-avdelning vid en statlig myndighet och deltagarna 

arbetade inom applikationsutveckling med systemutveckling, systemförvaltning, systemtest 

samt ledning. Antalet deltagare som deltog under hela studien var 84 stycken varav 45 män 

och 39 kvinnor.   

2.3 Datainsamlingsmetoder 

2.3.1 Material 

Innan, under och efter experimentet har information getts i olika former. Dels genom skriftlig 

information på papper som delades ut innan experimentet startade och dels som bilaga inför 

varje stressmätning. Inför start av experimentet genomfördes en muntlig information på 

respektive arbetsgrupps arbetsplatsträff då en PowerPoint presentation visades. Efter 

experimentets slut skickades en e-post ut till samtliga deltagare som innehöll en inbjudan till 

ett gemensamt avslutsmöte.  

2.3.2 Enkäter 

Två enkäter har används i studien. För mätning av stressupplevelse har enkäterna 

”Vardagslivets stress” och ”Percieved Stress Scale, PSSm” använts efter tillstånd av Jan 

Lisspers, Avdelningen för psykologi, SHV, Mittuniversitetet Campus Östersund. 

”Vardagslivets stress” består av 20 frågor med 4 alternativa svarsmöjligheter. Vardagslivets 

stress har även används av Christaovski & Olsson (2010), C-uppsats i vårdvetenskap vid 

Uppsala universitet. ”PSSm” består av 14 frågor med 5 alternativa svarsmöjligheter. ”PSS” 

har även används av Hulander (2010), D-uppsats i psykologi vid Halmstads högskola. 

2.4 Tillvägagångssätt (procedur) 

Varje arbetsgrupp fick vid en arbetsplatsträff en muntlig och skriftlig information om studien 

och experimentet. Enkäterna för stressmätning nummer ett delas ut till samtliga deltagare. I 

försändelsen informerades till vilken grupp respektive deltagare ska ingå i samt en instruktion 

om hur deltagaren skall arbeta med sin e-post de kommande åtta veckorna. I försändelsen 

uppmanades deltagaren att fylla i enkäten och återsända i bifogat kuvert så snart som möjligt 

och senast under innevarande vecka. Enkätsvaren togs emot och bockades av. De som inte 

svarat fick en påminnelse via e-post. Resultaten sammanställdes och dokumenterades. 

Enkäterna förstördes. Efter fyra veckor sändes enkäterna ut för stressmätning nummer två. I 

försändelsen påminns deltagaren om instruktionen om hur deltagaren skall arbeta med sin e-
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post ytterligare fyra veckor. Deltagaren uppmanades att fylla i enkäten och återsända i bifogat 

kuvert så snart som möjligt och senast under innevarande vecka. Enkätsvaren togs emot och 

bockades av. De som inte svarat fick en påminnelse via e-post. Resultaten sammanställdes 

och dokumenterades. Enkäterna förstördes. Efter ytterligare fyra veckor sändes enkäterna ut 

för stressmätning nummer tre. Deltagarna uppmanades att fylla i enkäten och återsända i 

bifogat kuvert så snart som möjligt och senast under innevarande vecka. I försändelsen 

informerades att så snart enkäten är ifylld och återsänd är experimentet avslutat för 

deltagarens del och denne kan arbeta med e-posten enligt egen önskan. Enkätsvaren togs emot 

och bockades av. De som inte svarat fick en påminnelse via e-post. Resultaten 

sammanställdes och dokumenterades. Enkäterna förstördes. På ett avslutsmöte berättade 

undersökningsledaren om hur experimentet gått, lite information om den första analysen och 

vad som händer sen. Deltagarna bjöds också på tårta som tack för att de deltagit. När 

uppsatsen är klar och godkänd kommer en presentation att ske för samtliga på IT-

avdelningen. 

2.5 Statistiska analyser 

Resultaten av stressmätningarna analyserades först genom variansanalys vilken inte visade på 

något signifikant resultat. Resultaten analyserades därefter genom en faktoranalys för att se 

vilka index som kunde skapas baserat på att de samtliga skulle korrelera högt med den 

bakomliggande faktor. Varimax rotation användes. Denna procedur resulterade i två index 

baserat på frågor från ”Vardagslivets stress” och ett index baserat på frågor från  ”PSSm”. 

Index 1 benämns ”Ökat eget beteende” och frågorna som ligger som underlag för index 1 

(eigenvalue = 8.04 [3.55]) var fråga nr 1. ”Jag känner mig tidspressad”, fråga nr 2. ”Jag rör 

mig snabbt, som om jag hade bråttom”, fråga nr 5. ”Jag går på högt varv och driver på mig 

själv”, fråga nr 8. ”Jag gör två eller flera saker samtidigt”, frågan nr 11 ”Jag kommer på mig 

själv med att skynda mig, även när jag egentligen har gott om tid” samt fråga nr 17. ”Jag har 

svårt att göra ingenting”. Index 2 benämns ”I relation till andra” och frågorna som ligger som 

underlag för index 2 (eigenvalue = 1.58 [3.30]) var fråga nr 3. ”Jag tycker mycket illa om att 

stå i kö”, fråga nr  6. ”Jag blir otålig på människor som gör saker och ting långsamt” samt 

fråga nr 12. ”Jag blir irriterad på människor som är fumliga eller slarviga”. Index nr 3 

benämns ”Inre kontroll” och frågorna som ligger som underlag för index 3 var fråga nr 1. 

”Hur ofta har Du under den senaste månaden blivit upprörd över något som skett helt 

oväntat?”, fråga nr 2. ”Hur ofta har Du under den senaste månaden känt att Du inte haft 
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kontroll över de viktiga faktorerna i Ditt liv?” samt fråga nr 3. ”Hur ofta har Du känt Dig 

nervös och stressad?”.  

2.6 Forskningsetiska överväganden 

Samtliga deltagare informerades både muntligen och skriftligen om syftet med studien samt 

den procedur som skulle tillämpas. Vid indelning i kontrollgrupp och försöksgrupp erhöll 

deltagarna ett löpnummer i syfte att avpersonifiera resultaten och särskilt i 

undersökningsledarens arbetet med att sammanställa resultaten . Tillgång till svaren på 

enkäterna har enbart undersökningsledaren och dennes handledare haft. Efter 

sammanställning av data vid respektive stressmätning har enkätsvaren förstörts genom en 

papperstugg.  

 

3. Resultat 

Resultaten redovisas utifrån de tre index som erhölls från faktoranalysen.  

3.1 Index 1- Ökat eget beteende 

En 2 grupp (försöksgrupp/kontrollgrupp) x 2 kön x 3 mättillfälle, med två lägen på variabeln 

grupp; arbeta som vanligt med e-post (kontrollgruppen) och arbeta enligt instruktion med e-

post (försöksgruppen), variansanalys visade att försöksgruppens skattningar av stress är högre 

(2.29) än vad kontrollgruppen skattar (1.99) vilket visades av en huvudeffekt av grupp 

F(1,80) = 6.48, MSE = 0.85, p < .02, η2 = .08. Kvinnornas stresskattning är högre (2.33) än 

männens skattning (1.94) vilket visades av en huvudeffekt av kön. F(1,80) = 11.18, MSE = 

0.85, p < .01, η2 = .12. Dessa huvudeffekter förklaras av att stresskattningen hos kvinnorna i 

försöksgruppen är större än männens medan kvinnorna i kontrollgruppen upplever liknande 

nivå av stress som männen i båda grupperna (se Figur 1), vilket visades av en 

interaktionseffekt mellan grupp och kön. F(1,80) = 6.11, MSE = 0.85, p < .02, η2 = .071. 

Ingen effekt erhölls vid jämförelse mellan de olika mättillfällena vilket visar att nivån av 

stresskattning inte påverkats mellan mättillfälle.  
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Figur 1. Medelvärde försöksgrupp kvinnor 2,63 och män 1,95 samt kontrollgrupp kvinnor 

2,04 och män 1,94. 

 

3.2 Index 2 – I relation till andra 

En 2 grupp (försöksgrupp/kontrollgrupp) x 2 kön x 3 mättillfälle, med två lägen på variabeln 

grupp; arbeta som vanligt med e-post (kontrollgruppen) och arbeta enligt instruktion med e-

post (försöksgruppen), variansanalys visade att försöksgruppens skattning av stress är högre 

(2.06) än vad kontrollgruppen skattar (1.85) vilket visades av en huvudeffekt av grupp. 

F(1,80) = 3.14, MSE = 0.88, p <.09, η2 = .04. Denna huvudeffekt förklaras av att 

stresskattningarna hos kvinnorna i försöksgruppen är större än männens medan kvinnorna i 

kontrollgruppen upplever liknande nivå av stress som männen i båda grupperna (se Figur 2), 

vilket visades av en interaktionseffekt mellan grupp och kön. F(1,80) = 3.77, MSE = 0.88, p 

<.06, η2 = .05. Ingen effekt erhölls vid jämförelse mellan de olika mättillfällena vilket visar 

att nivån av skattning av stress inte påverkats mellan mättillfälle. 
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Figur 2. Medelvärde per grupp och kön. Försöksgruppen kvinnor 2.27 och män 1.84. I 

kontrollgruppen kvinnor 1.83 och män 1,86. 

 

3.3  Index nr 3 – Inre kontroll 

En 2 grupp (försöksgrupp/kontrollgrupp) x 2 kön x 3 mättillfälle, med två lägen på variabeln 

grupp; arbeta som vanligt med e-post (kontrollgruppen) och arbeta enligt instruktion med e-

post (försöksgruppen), variansanalys visade att kvinnornas skattningar av stress är högre 

(2.46) än männens skattningar (2.14) vilket visades av en huvudeffekt av kön. F(1,80) = 5.02, 

MSE = 1.27, p <.03, η2 = .06. Denna huvudeffekt förklaras av att stresskattningen hos 

kvinnorna är större än männens (se Figur 3) och att det är försöksgruppens kvinnors 

stresskattning som är högre. Kontrollgruppens kvinnors stresskattning är i nivå med männens 

stresskattning, vilket visades av en interaktionseffekt mellan grupp och kön. F(1,80) = 3.43, 

MSE = 1.27, p <.07, η2 = .041. Ingen effekt erhölls vid jämförelse emellan de olika 

mättillfällena vilket visar att nivån av stressupplevelsen inte påverkats mellan mättillfälle.  
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Figur 3. Medelvärde per kön o grupp. Försöksgruppen kvinnor 2,68 och män 2,10. I 

kontrollgruppen kvinnor 2,24 och män 2,19. 

 

4. Diskussion 

Resultatet visade att skattningarna av upplevd stress ökar hos kvinnor medan männens 

stresskattning inte påverkades alls hos de individer som fick sina e-postrutiner förändrade. 

Nivån för stressupplevelse varken minskade eller ökade mellan mätningarna utan låg på 

ungefär samma nivåer under hela studien. Resultatet bekräftar tidigare studier att e-post 

påverkar upplevelsen av stress. Mano och Mesch (2009) visade att det finns samband mellan 

e-post och stress och smärta, medan Hair et al. (2006) visade på ett samband mellan låg 

självkänsla och e-postrelaterad stress, samt ett samband mellan förmågan att hantera yttre 

störningar och e-postrelaterad stress. Verksamhetsområdet systemutveckling, vilket 

deltagarna i denna studie arbetar inom, är ett område som naturligt använder alla former av 

IT-stöd i sitt arbete, så även e-posten. Som i många företag har e-posten blivit ett självklart 

verktyg för enkel och snabb kommunikation och ersatt annan, mer tidskrävande och långsam 

kommunikation via telefon eller fysiskt möte. E-postens snabba sätt att kommunicera har 

blivit en förutsättning i den dagliga prestationen på systemutvecklarsektionen. Att då begränsa 

tillgången till kommunikation via e-post skapade en ökad stressupplevelse för kvinnorna men 

inte för männen. Förklaringen är troligen mångfacetterad till varför kvinnornas 

stressupplevelse påverkades negativt medan männens stressupplevelse inte påverkades. 

Svenskarna är de som upplever mest stress i Europa och stressen är som störst inom IT, 
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försäljning och service (von Hall, 2007). Att som kvinna arbeta inom IT innebär att ca 70 % 

av ens kollegor är män vilket i sin tur innebär att kultur, värderingar och villkor är satta 

utifrån manliga perspektiv. Att arbeta i männens värld kan ställa högre inre krav på kvinnor 

att prestera och en begränsning till ett så centralt verktyg som e-posten införs, kan upplevas 

som att förutsättningarna att prestera begränsas. Den stressupplevelse som skapades för 

kvinnorna tog sig uttryck i en ökad takt i det egna beteendet (index 1) som eventuellt kan 

förklaras att kvinnorna försökte prestera mera och kompensera de som kanske upplevdes inte 

blev utfört på grund av att tillgången till e-posten var begränsad. Stressupplevelsen i sin tur 

kan ha påverkat känslan av brist på inre kontroll (index 3). Upplevelsen av att behöva prestera 

mer och känna brister i den inre kontrollen kan sänka den egna upplevelse av självkänsla. 

Tidigare forskning visar att personer med låg självkänsla upplever e-postrelaterad stress i 

större utsträckning än personer med högre självkänsla (Hair et al, 2006). Forskning visar även 

att kvinnor och män hanterar stress på olika sätt. ScienceDaily, 2010 menar utifrån forskning 

av Mara Mathers, USC, att när män stressas drar det sig tillbaka medan kvinnor söker stöd 

från andra. Kanske var det så att även männen i försöksgruppen upplevde begränsningen 

stressande med deras förmåga att dra sig tillbaka gav inte uttryck i ökad takt i det egna 

beteendet (index 1), eller att reagera negativt känslomässigt i relation till andras beteende 

(index 2) samt upplevd brist på inre kontroll (index 3). Kvinnor däremot upplever ett ökat 

behov av socialt stöd när det upplever stress (ScienceDaily, 2010) och det behovet var kanske 

svårare att tillfredsställa då kvinnorna även reagerade negativt känslomässigt i relation till 

andras beteende (index 2) och därför troligen inte kunde få till sociala möten för att mildra 

stressupplevelsen. Eftersom ingen signifikans av resultatet visades mellan mätningarna kan en 

annan förklaring vara att stressupplevelsen för kvinnorna påverkades enbart av vetskapen att 

de hade en begränsning till e-posten.  

Denna studie har skapat många nya frågor som skulle kunna vara underlag för fortsatt 

forskning. Så länge e-post är ett centralt arbetsstöd behöver området studeras vidare i syfte att 

finna sätt och instruktioner att hantera e-posten så att stressupplevelsen minimeras. I det 

fortsatta arbetet bör medvetenheten finnas att det finns skillnader i hur kvinnor och män 

upplever och reagerar på e-postrelaterad stress. Min studie visade att arbeta enligt mitt förslag 

på instruktion inte bidrog till att sänka stressupplevelse. Om min studie hade pågått under en 

längre tidsperiod än 8 veckor kanske resultatet sett annorlunda ut både för männen och 

kvinnorna. Hade männens eventuella stressupplevelse påverkats och/eller hade kvinnorna 

kanske hittat ett förhållningssätt till begränsningen som lett till lägre stressupplevelse? Det 
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skulle också ha varit intressant att fortsatt mäta stressupplevelsen efter avslutat experiment för 

att se om stressupplevelsenivån återgick till samma nivå som innan experimentet och i så fall 

hur lång tid det tog? Andra yrkesgrupper t ex första linjens chefer inom IT vore intressanta att 

studera och se om motsvarande resultat erhölls för dessa som för sina medarbetare. Studier i 

verksamheter som inte har e-posten som ett centralt arbetsverktyg som IT har, vore ett annat 

verksamhetsområde att studera. Studier av tillämpning av andra instruktioner för hantering av 

e-post vore ett annat förslag på fortsatt forskning med kombinationer av både olika 

verksamhetsområden och olika yrkesgrupper kunde studeras.      
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