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Abstrakt  
Tillgänglighet via jobbmail utanför arbetstid i relation till upplevd stress har uppmärksammats 

i media under de senaste åren. Studier som har undersökt sambandet har dock visat 

motsägande resultat. Syftet med denna studie var därför att undersöka om arbetstagares 

upplevda stressnivå kan förklaras utifrån graden av tillgänglighet via jobbmail utanför 

arbetstid. Studien utfördes bland arbetstagare på företag i södra och mellersta Sverige av olika 

yrkeskategorier där 61 personer deltog, varav 23 var män och 38 var kvinnor. Instrumentet 

som användes var Perceived Stress Scale 10 (PSS-10) tillsammans med egenkonstruerade 

frågor angående demografisk information, antal arbetstimmar per vecka samt grad av 

tillgänglighet utanför arbetstid. Resultatet visade inget signifikant samband mellan grad av 

tillgänglighet via jobbmail utanför arbetstid och upplevd stress hos studiedeltagarna. Dock 

visade resultatet en signifikant negativ trend mellan ålder och upplevd stress, där upplevd 

stress avtog med stigande ålder.   
 

Abstract 

Availability through work e-mail outside of working hours in relation to perceived stress has 

got more attention in the media during the last few years. Previous studies about the topic has 

shown contradictable results. The purpose of this essay was to investigate if the perceived 

stress-level among employees could be explained by the availability through e-mail outside of 

working hours. The study was conducted among workers in the southern and middle part of 

Sweden with different occupations. There were 61 participants, 23 males and 38 females. To 

measure stress-level Perceived Stress Scale 10 (PSS-10) was used. The participants were also 

asked to answer demographic questions, working hours per week and availability outside of 

working hours. The results did not show any statistically significant relationship between the 

amount of availability through e-mail outside of working hours and perceived stress-level 

among the participants. However, we did find a significant negative trend between age and 

perceived stress, where the perceived stress level decreased with increased age.  
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Introduktion 

Sambandet mellan stress och informations- och kommunikationsteknik får en allt mer ökad 

uppmärksamhet i dagens samhälle (Ninaus, K., Diehl, S., Terlutter, R., Chan, K & Huang, A., 

2015). År 2015 gick Försäkringskassan ut med att den vanligaste orsaken till sjukskrivningar 

inom arbetslivet i Sverige är stress. Mellan år 2010 och 2015 ökade antalet sjukskrivningar till 

följd av psykiatriska diagnoser med 57 000 varav 66% av ökningen berodde på 

stressrelaterade orsaker (Försäkringskassan, 2016). Detta gör psykisk ohälsa och stress till ett 

stort problem inom arbetslivet. Men vad beror denna stress på? En faktor, som bland annat 

uppmärksammats i flera av de större svenska morgontidningarna samt av svenska 

fackförbund, är den ökade tillgängligheten utanför arbetstid. Med dagens teknik har 

arbetstagare möjlighet att arbeta hemifrån samt kommunicera med sina kollegor utanför 

arbetstid. Framförallt smartphones, som är ett relativt nytt fenomen, möjliggör att en anställd 

kan ha med arbetet i fickan dygnet runt vilket kan påverka den psykiska återhämtningen efter 

arbetsdagens slut (Derks, Brummelhuis, Zecic & Bakker, 2014, a). I en undersökning som 

fackförbundet Jusek genomförde år 2014 uppgav 47% av deltagarna att de upplevde en ökad 

stress av att vara tillgängliga utanför arbetstid varav kvinnorna upplevde tillgängligheten som 

mer stressande än männen (Jusek, 2014).  

I ett försök att minska den psykiska ohälsan på arbetsplatser publicerade 

Arbetsmiljöverket år 2015 en föreskrift angående organisatorisk och social arbetsmiljö. I 

föreskriften betonas bland annat att arbetsgivaren ska vidta de åtgärder som behövs för att 

motverka att arbetstidens förläggning leder till ohälsa hos arbetstagaren (AFS 2015:4). För att 

förebygga just stress som ett resultat av tillgänglighet via jobbmail utanför arbetstid 

rekommenderar även fackförbundet Unionen att organisationer bör anta en mail- och 

mobilpolicy. Syftet med en sådan policy är att se till att samtliga anställda har kunskap om på 

vilket sätt deras organisation förväntar sig att de ska vara tillgängliga, exempelvis att de 

anställda endast förväntas svara på jobbmail under arbetstid (Unionen, 2015).  
 

 

Stress 

Stress är ett brett begrepp och då fenomenet har undersökts inom flera discipliner som 

psykologi, biologi, sociologi och medicin kan det definieras på en mängd olika sätt 

(Kaufmann & Kaufmann, 2016; Ogden, 2012). Gemensamt för de flesta definitioner är dock 

att fenomenet betraktas ha ett yttre ursprung som bidrar till inre psykologiska- och 

fysiologiska förändringar hos individen vilket hotar dess välbefinnande (Rydén & Stenström, 
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2015). Vad som orsakar en stressreaktion hos en specifik individ, behöver dock inte göra det 

hos en annan individ (Marks & Smith, 2012). Anledningen till detta är att människor hanterar 

stress på olika sätt genom så kallade copingstrategier. Vilken strategi en individ använder och 

varför har diskuterats bland forskare. Enligt Ogden (2012) menar vissa forskare att coping är 

relaterat till en individs personlighet vilket innebär ett konsekvent sätt att hantera stressorer 

och problem på, medan andra forskare menar att coping är en process som kan se olika ut 

beroende på rådande situation eller vart i livet en individ befinner sig. Kön, tillgängliga 

resurser samt typ av problem påverkar också vilken copingstrategi en individ använder sig av 

(Ogden, 2012). Enligt tidigare forskning kan det finnas en skillnad i hur kvinnor och män 

reagerar på stressframkallande faktorer där kvinnor i högre grad har visat sig reagera mer 

negativt än män (Sonnentag & Bayer, 2005).  

           Det pågår en ständig forskning kring de fysiologiska reaktionerna på stress och dess 

samspel med psykiska reaktioner (Kaufmann & Kaufmann, 2016). De fysiologiska 

reaktionerna kan bland annat vara förändrad hjärtfrekvens, blodtrycksförändringar och 

försämrat immunförsvar samt nedbrytning av muskulatur, skador på hippocampus eller 

förhöjd blodsockernivå (Ogden, 2012; Rydén & Stenström, 2015). Den psykiska reaktionen 

på stressframkallande faktorer kan i sin tur innefatta såväl emotionella som kognitiva 

konsekvenser. De känslomässiga reaktionerna är ofta ångest, oro, obehag och irritabilitet 

medan de kognitiva reaktionerna kan vara bristande koncentrationsförmåga, förvirring, 

försämrat minne samt svårigheter att ta in ny information (Kaufmann & Kaufmann, 2016).  

           Inom stressforskning skiljer man mellan akut- och kronisk stress. Akut stress syftar på 

den omedelbara fysiologiska stressreaktion som uppstår hos en individ då denne ställs inför en 

psykiskt eller fysiskt pressad situation. Kroppen är dock inställd på att återhämta sig från 

denna reaktion vilket innebär att aktiveringen av det sympatiska systemet och HPA-systemet 

återgår till sitt basläge (Ogden, 2012). När en individ däremot drabbas av kronisk stress, vilket 

kan ske hos personer som exponeras för stress under en längre period, har kroppen svårt att 

avaktivera och återhämta sig från den fysiologiska reaktionen. Detta kan leda till en mängd 

negativa konsekvenser som exempelvis kognitiva funktionsnedsättningar och psykisk ohälsa 

(Kaufmann & Kaufmann, 2016; Ogden, 2012). 

           Ett välbeprövat mätinstrument som ofta används för att mäta upplevd stress är 

Perceived Stress Scale (PSS). Instrumentet syftar till att mäta huruvida en individ har upplevt 

sitt liv som okontrollerbart, överbelastat eller oförutsägbart den senaste månaden. 

Originalversionen består av 14 items som besvaras genom en 5-gradig likertskala från 0–4. 

Enligt Eskin & Parr (1996) definieras en låg grad av upplevd stress som 24 poäng eller 
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mindre och en hög grad av upplevd stress som 25 poäng eller mer. Det finns även en 

förkortad svensk version som istället består av 10 items som har samma svarsskala (0–4) som 

originalet. Den modifierade versionen anses vara ett tillförlitligt instrument för att mäta 

upplevd stress då det sedan tidigare forskning visat sig ha en god intern konsistens med ett 

högt Cronbach´s alpha (a = .84). Dock har den modifierade versionen inte testats avseende 

test-retest reliabilitet (Nordin & Nordin, 2013). Det finns riktlinjer för vad som anses vara hög 

och låg grad av upplevd stress även för den modifierade versionen. Enligt State of New 

Hampshire Employee Assistance Program definieras 0–13 poäng som låg upplevd stressnivå, 

14–26 poäng som måttlig upplevd stressnivå och 27–40 poäng som hög upplevd stressnivå.  

 
 

Arbetsrelaterad stress & Karaseks krav- och kontrollmodell 

Arbetsrelaterad stress kan definieras som den stress som orsakas av arbetsrelaterade faktorer 

som är kopplade till såväl den fysiska som psykiska arbetsmiljön på en arbetsplats. Dessa 

faktorer kan vara allt ifrån övertidsarbete, relationer till kollegor, rollotydlighet eller att en 

arbetstagare har en för hög arbetsbelastning (Ogden, 2012; Währborg, 2009).  

En teoretisk modell som kan ge förståelse för hur arbetsrelaterad stress kan relateras 

till arbetsmiljön är Karaseks krav- och kontrollmodell (Karasek & Theorell, 1990).  

Enligt Karaseks modell handlar stressreaktioner i arbetslivet inte bara om höga krav utan även 

om hur dessa interagerar med upplevd kontroll över olika arbetssituationer (Allvin, Aronsson, 

Hagström, Johansson & Lundberg, 2006). Tidigare forskning har visat att människan 

motiveras av kontroll och att det ligger i dennes natur att vilja ha kontroll i olika skeenden i 

livet (Rydén & Stenström, 2015). Detta gäller därmed även i arbetslivet. En anställd kan bland 

annat uppleva kontroll i arbetslivet om denne ges ett bredare handlingsutrymme som innebär 

en möjlighet att i större grad själv kunna påverka när, var och hur arbetsuppgifter ska utföras. 

Karasek menar därmed att en individ med ett bredare handlingsutrymme klarar av och 

stimuleras av höga krav vilket kan leda till en upplevd känsla av framgång och kompetens 

(Allvin et al., 2006; Chiang, Birtch & Kwan, 2009). Däremot kan höga krav i kombination 

med mindre handlingsutrymme och därmed lägre kontroll leda till en hög belastning och risk 

för arbetsrelaterad stress (Agervold, 2001). Karaseks teori får bland annat stöd i en studie av 

Chiang et al., (2009) som visade att höga krav inte nödvändigtvis orsakar arbetsrelaterad 

stress om de anställda har kontroll över sin arbetssituation. Resultatet av studien visade även 

att upplevelsen av kontroll till stor del påverkades av det stöd de anställda fick av sin 

arbetsgivare.  
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Tidigare forskning har även visat att det kan finnas ett samband mellan ålder och 

arbetsrelaterad stress, dock går dessa i motsatta riktningar. Å ena sidan har det visat sig att 

äldre personer generellt sett har en lägre stressnivå. Detta kan förklaras av att äldre personer 

är bättre på att hantera de krav som ställs på en arbetsplats på grund av att de har längre 

erfarenhet, större kunskap samt mer framgångsrika copingstrategier än deras yngre kollegor 

(Johnson, Holdsworth, Hoel & Zapf, 2013). Å andra sidan har det visat sig att äldre personer 

har en högre stressnivå på grund av att den kognitiva förmågan och minnet generellt 

försämras med åldern vilket kan leda till ökad stress (Rauschenbach, Krumm, Thielgen & 

Hertel, 2013). 
 

 

Tillgänglighet 

Begreppet tillgänglighet kan definieras som att en individ ställer sig till förfogande för någon 

eller något. Då arbetsgivare betalar ut lön till sina anställda förväntas dessa i gengäld att 

finnas tillgängliga och utföra sina arbetsuppgifter under arbetstid (Bergman, 2012). Enligt 

Dettmers, Bamberg och Seffzek (2016) är dessutom individer med hög grad av tillgänglighet 

utanför arbetstid en ännu större resurs för arbetsgivare eftersom dessa individer lättare kan 

uppfylla de krav och önskningar som kommer från en organisation.  

Bergman (2012) definierar olika dimensioner av tillgänglighet. Den första 

dimensionen är ifall kraven på tillgänglighet är förutsägbara eller inte. Förutsägbara krav är 

ofta enklare att planera och därmed kontrollera vilket kan göra att tillgängligheten utanför 

arbetstid inte blir ett problem. Oförutsägbara event som leder till övertidsarbete eller att 

arbetet måste tas med hem kan istället ställa höga krav på en individ. Den andra dimensionen 

är att tillgänglighet kan vara absolut eller partiell. Ibland kan det krävas att en anställd är helt 

tillgänglig för sitt arbete medan det andra gånger räcker med partiell tillgänglighet. Ett 

exempel på partiell tillgänglighet är att en person under arbetsdagen kan vara tillgänglig för 

familj och vänner. På samma sätt kan denne även vara tillgänglig för arbete på sin fritid. Den 

tredje dimensionen rör huruvida tillgängligheten upplevs som fri eller påtvingad. De som 

känner att de själva har möjlighet att välja sin tillgänglighet och därmed är nöjda med den, 

störs vanligtvis inte av att vara tillgängliga utanför arbetstid (Bergman, 2012).  

I föreliggande studie vill vi skilja på tillgänglighet och flexibilitet. Flexibilitet innebär 

att en individ själv har möjlighet att påverka sina arbetstider samt vart arbetet ska utföras 

(Bergman, 2012). Det innebär att en individs arbete kan förläggas i exempelvis hemmet under 
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självvalda tider (Allvin et al., 2006). Denna studie fokuserar dock inte på flexibilitet utan på 

tillgängligheten i att engagera sig i arbetet utanför arbetstid.  
 

 

Gränsen mellan arbetsliv och privatliv 

För att tydliggöra gränsen mellan arbetsliv och privatliv är det viktigt att ha balans mellan de 

två sfärerna samt att undvika konflikter mellan dem. Work-life balance är ett relativt 

komplext fenomen som enligt tidigare forskning har visat sig kunna fungera som en buffert 

mot ohälsa (Allvin et al., 2006; Makinson, Hundley, Feldhaus & Fernandez, 2012). Ur ett 

psykologiskt perspektiv kan begreppet definieras som en tillfredsställande, hälsosam och 

fungerande balans mellan arbete och privatliv (Sturges, 2012). Omvänt är work-life conflicts, 

det vill säga konflikter mellan arbetsliv och privatliv, starkt relaterade till stress, depression 

och ohälsa (Allvin et al., 2006). Huruvida en individ upplever sig ha work-life balance 

påverkas av såväl individuella som kontextuella faktorer. Å ena sidan är det upp till individen 

själv att upprätthålla vissa gränsdragningar mellan arbetsliv och privatliv. Även individuella 

egenskaper kan ha betydelse för hur denna gränsdragning hanteras (Allvin et al., 2006). Å 

andra sidan påverkar sociala domäner en individs gränsdragning. Exempelvis kan en 

arbetsplats förväntningar, regler, krav och normer ha en stor betydelse för hur en individ drar 

sina gränser mellan arbetsliv och privatliv (Mellner, 2016; Park, Fritz & Jex, 2011).  

En del tidigare studier har visat att det finns en könsskillnad angående förmågan att 

hantera balansgången mellan arbetsliv och privatliv. Enligt dessa studier upplever kvinnor 

större svårigheter med att upprätthålla balansen än vad män gör. En del forskare inom 

området menar att en förklaring bakom detta kan vara att förlegade normer kring traditionell 

könsfördelning lever kvar där kvinnan bär eller upplever sig bära ett större ansvar för 

hushållet än mannen (Fernandez-Crehuet, Gimenez-Nadal & Recio, 2016; Karkoulian, Srour 

& Sinan, 2016). Dock har forskning visat att kvinnor generellt är mer benägna än män att 

uppmuntra insatser på arbetsplatsen för att ge stöd åt arbetstagare som upplever att de inte 

finner en balans mellan sitt arbete och sin fritid (Karkoulian et al., 2016). 

En annan viktig faktor för att tydliggöra gränsen mellan arbetsliv och privatliv är 

psykologisk frånkoppling (eng. psychological detachment). Psykologisk frånkoppling kan 

definieras som en såväl fysisk som psykisk frånkoppling från arbetet, vilket inkluderar en 

individs förmåga att avskilja sig från arbetsuppgifter och arbetsrelaterad kommunikation 

utanför arbetstid. Psykologisk frånkoppling är viktigt för återhämtningen från arbetsrelaterad 

stress, det vill säga att få tillbaka energin som har gått förlorad under arbetsdagen (Sonnentag 
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& Bayer, 2005). Enligt tidigare forskning kan avsaknad av psykologisk frånkoppling och 

därmed avsaknad av återhämtning leda till flera negativa konsekvenser både psykiskt och 

fysiskt, exempelvis kronisk stress, utbrändhet och sömnsvårigheter (Mellner, 2016; Sonnentag 

& Bayer, 2005). Resultatet av en undersökning som gjordes i Sverige år 2013 visade, likt flera 

andra studier, att smartphone-användare samt anställda som upplever att de förväntas vara 

tillgängliga utanför arbetstid har svårare att psykologisk frånkoppla sig från arbetet och 

således dra en tydlig gräns mellan arbete och privatliv (Derks et al., 2014, a; Mellner, 2016). 
 

 

Informations- och kommunikationsteknik 

Informations- och kommunikationsteknik (IKT) är ett relativt nytt fenomen som främst har 

kommit att utvecklas under de senaste årtiondena. I dagens samhälle finns den nya tekniken 

tillgänglig på nästan alla arbetsplatser då den underlättar många arbetsuppgifter. Tekniken gör 

det möjligt för individer att vara tillgängliga när och var som helst och att kommunicera med 

individer som befinner sig på en annan geografisk plats (Allvin et al., 2006, Ogden, 2012). 

Det bidrar till att arbete som inte hinns med under utsatt arbetstid enkelt kan tas med hem och 

slutföras (Allvin et al., 2006).  

Tekniken har bidragit med effekter av såväl positiv som negativ karaktär. Å ena sidan 

har den ökade användningen av tekniken resulterat i produktivitet, effektivitet och bra 

förbindelser. Å andra sidan har den resulterat i stress och utmattning. Exempelvis har 

användning av smartphones och tillgänglighet till trådlösa nätverk bidragit till ökade 

förväntningar kring snabb respons i arbetsrelaterade ärenden, även under semestrar, kvällar 

och helger. Detta har i sin tur lett till att många anställda utför arbetsrelaterade uppgifter 

utanför arbetstid (Barling, Kelloway & Frone, 2004; Derks, van Mierlo & Schmitz, 2014, b; 

Park et al., 2011; Salanova, Llorens, & Cifre, 2013). 
 

 

Tillgänglighet via jobbmail utanför arbetstid och upplevd stress 

Tidigare studier som undersökt sambandet mellan stress och e-mailanvändning utanför 

arbetstid har visat motsägande resultat. Enligt en del studier har e-mailanvändande utanför 

arbetstid visat sig vara en tydlig källa till stress. Resultatet av en studie som gjordes år 2014 

visade att en individs stressnivå är högre desto mer frekvent denne kontrollerar sin e-mail 

(Kushlev & Dunn, 2015). Den vanligaste förklaringen till den ökade stressnivån är att e-

mailanvändande leder till att önskad fritid går förlorad (Barley, Meyersson, Grodal, 2011). 



 

 

8 

Dessutom kan IKT bidra till ökad frustration och stress på grund av att en individ hamnar i ett 

informationsöverflöd (Derks et al., 2014, a; Graham & Nikolova, 2013). Det är inte heller 

ovanligt att anställda kontrollerar sin jobbmail det första de gör när de vaknar på morgonen 

och det sista de gör innan de går och lägger sig. Att ha jobbmailen i sin smartphone möjliggör 

även aktivering av notiser vilket leder till ett ännu större behov av att kontrollera e-mailen så 

fort telefonen plingar (Collins, Cox & Wootton, 2015).  

De studier vars resultat går i motsatt riktning i jämförelse med ovanstående resultat 

visar att e-mailanvändande utanför arbetstid kan ses som en form av copingstrategi (Barley et 

al., 2011). Att besvara jobbmail har beskrivits som ett sätt att röja undan inför kommande 

vecka och få en känsla av kontroll över sin arbetssituation vilket kan reducera ångest och 

stress. Det kan också minska känslan av överbelastning (Collins et al., 2015). 
 

 

Syfte och frågeställning 

Mot bakgrund av den vetenskapliga litteraturen var syftet med denna studie att undersöka 

sambandet mellan tillgänglighet via jobbmail utanför arbetstid och upplevd stress. Vår 

frågeställning var därmed: ”Finns det någon skillnad i upplevd stressnivå beroende på hur 

tillgänglig en individ är via sin jobbmail utanför arbetstid?”  
 

 

Metod 
Deltagare 

Studien genomfördes bland arbetstagare i södra och mellersta Sverige där sammanlagt 69 

individer deltog. Då det inte fanns tillräckligt med underlag från tidigare studier kunde ingen 

bedömning av instrumentets Power göras. Vi fick därmed göra en egen uppskattning av hur 

många deltagare som skulle behöva medverka i studien. Det förekom ett internt bortfall på 

åtta individer. Sju av dessa var inte representativa för studiens syfte då de uppgett att de inte 

spenderade minst 75% av sin arbetstid på sin arbetsplats (ej hemmet inräknat). Den åttonde 

deltagaren avlägsnades från studien eftersom denne identifierades som en outlier i 

statistikprogrammet SPSS (version 24) på grund av högt antal arbetstimmar per vecka i 

relation till resterande deltagare. Slutligen återstod 61 deltagare varav 23 var män och 38 var 

kvinnor. Männens medelålder var 42.4 (SD 2.68) och kvinnornas medelålder var 46.8 (SD 

1.86). Ett oberoende t-test visade att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan ålder och 

kön (t (59) = 1.381, p = .172). Av samtliga deltagare fanns ett åldersintervall mellan 23 och 
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63 år där medelåldern var 45.2 år (SD 12.10). Männen arbetade i genomsnitt 41.64 timmar per 

vecka (SD 0.95) och kvinnorna arbetade i genomsnitt 40.52 timmar per vecka (SD 0.58). Ett 

oberoende t-test visade att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan antal arbetstimmar 

per vecka och kön (t (59) = -1.074, p = .287). Totalt arbetade deltagarna mellan 30 och 50 

timmar i veckan med ett genomsnitt på 40.94 timmar i veckan (SD 3.96).  
 

 

Instrument 

För att kunna besvara vår frågeställning samlades dataunderlag in genom en webbaserad 

enkät som var uppdelad i två delar (se Bilaga 1). Den första delen bestod av egenkonstruerade 

frågor angående demografisk information, arbetstimmar per vecka, anställningsform samt 

deltagarnas grad av tillgänglighet via jobbmail utanför arbetstid. För att få en bild av 

deltagarnas subjektiva upplevelse kring grad av tillgänglighet via jobbmail utanför arbetstid 

fick de medverkande dessutom besvara några frågor som var knutna till denna aspekt. Den 

andra delen av enkäten avsåg att mäta deltagarnas grad av upplevd stress vilket gjordes 

genom mätinstrumentet Perceived Stress Scale-10 (PSS-10). Instrumentet baseras på en 

självskattning som görs genom en 5-gradig likertskala. I vår enkät gick svarsalternativen från 

1 (aldrig) till 5 (väldigt ofta) istället för 0-4, vilket gjorde att 10-23 poäng motsvarade en låg 

upplevd stressnivå, 24-36 poäng motsvarade en måttlig upplevd stressnivå och 37-50 poäng 

motsvarade en hög upplevd stressnivå. Då mätinstrumentets frågor berör såväl positiva som 

negativa upplevelser är några utav frågorna omvända (4,5,7,8). Frågor som ingår i PSS-10 är 

exempelvis:  
 

 

Fråga 6: “Hur ofta har du känt att du inte kunnat hantera allt som du måste göra?”  
 

Fråga 8: “Hur ofta har du känt att du haft kontroll?” 

 

 

Pilotstudie 

Innan enkäten skickades ut till de presumtiva studiedeltagarna utfördes en pilotstudie på sex 

personer med ett åldersintervall på 23 till 59 år. Syftet med pilotstudien var att undersöka 

enkätens interna konsistens samt upptäcka eventuella brister eller otydligheter kring 

frågeformuläret.  
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           Efter att ha genomfört pilotstudien kunde vi genom en item-analys konstatera att vårt 

mätinstrument hade god intern konsistens då samtliga items visade ett högt Cronbach´s alpha 

(a = .82). Den deskriptiva statistiken för pilotstudien visade även en rimlig spridning bland 

svaren vilket bidrog till en nyansering av insamlad data. Ingen av de medverkande upplevde 

någon av frågorna som otydliga eller känsliga att svara på vilket gjorde att vi drog slutsatsen 

att deltagarnas svar kunde tolkas som korrekta och sanningsenliga. Efter pilotstudien utfördes 

endast en mindre korrigering gällande en av frågornas svarsalternativ (fråga 10). Syftet med 

korrigeringen var att deltagarna enbart skulle kunna välja ett svarsalternativ, istället för flera, 

för att få reda på den huvudsakliga anledningen till varför vissa individer var tillgängliga via 

sin jobbmail utanför arbetstid.  

 

 

Procedur                 

Datainsamlingen utfördes genom ett bekvämlighetsurval där chefer eller HR-ansvariga på de 

utvalda företagen kontaktades via e-mail. För att försöka få ett representativt urval med en bra 

spridning kontaktades ett 20-tal företag av olika storlek och yrkeskategorier. De kontaktade 

företagen bestod bland annat av bemanningsföretag, försäkringsbolag, It-företag och 

mjukvaruföretag. E-mailet som skickades ut bestod inledningsvis av en kort presentation av 

studien som vidare följdes av en förfrågan att delta i studien. Avslutningsvis fanns en länk 

som ledde till den webbaserade enkäten som de kontaktade personerna ombads att 

vidarebefordra till sina medarbetare.  

           Den webbaserade enkäten inleddes med en beskrivning av studiens syfte samt 

information kring etiska hänsynstaganden. Deltagarna fick därefter ge sitt samtycke för att 

komma vidare till enkätens frågor. Efter att deltagarna hade besvarat frågorna avslutades 

enkäten med våra kontaktuppgifter så att deltagarna kunde kontakta oss vid eventuella 

funderingar eller för att ta del av resultatet.   

           När datainsamlingen var klar matades de besvarade enkäterna in i SPSS där samtliga 

deltagare fick ett identitetsnummer. Därefter exkluderades en outlier samt de deltagare som 

inte var representativa för studiens syfte. För att undvika felinmatning kontrollerades 

inmatningen av data en extra gång. Fyra av frågorna (4,5,7,8) i PSS-10 inverterades för att en 

totalpoäng skulle kunna beräknas.  

           För att kunna undersöka om deltagarnas upplevda stressnivå skiljde sig beroende på 

om de var tillgängliga av egen vilja eller på grund av krav från omgivningen delades 

deltagarna in i två grupper utifrån deras svar. De som i fråga 10 i enkäten angivit att de var 
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tillgängliga på grund av arbetsplatsens normer, att deras tjänst krävde det, eller att de 

upplevde att de inte hann med sina arbetsuppgifter under arbetstid placerades in i en 

gemensam grupp. Denna grupp ansåg vi karaktäriserades av att deltagarnas tillgänglighet 

berodde på krav från omgivningen. De deltagare som istället angivit att de var tillgängliga på 

grund av att de ville ha kontroll eller att de ville prestera på topp placerades i den andra 

gruppen som vi ansåg karaktäriserades av tillgänglighet på grund av egen vilja. De individer 

som angivit “annat” eller “jag är inte tillgänglig utanför arbetstid” placerades inte in i någon 

av grupperna. 

 

 

Statistiska metoder 

För att fastställa val av statistiska metoder samt identifiera eventuella outliers kontrollerades 

variablernas distribution. Efter att en outlier upptäckts och avlägsnats var samtliga variabler 

normalfördelade och därmed kunde t-test och korrelationsberäkningar genomföras initialt. Tre 

oberoende t-test genomfördes för att undersöka medelvärdesskillnader i upplevd stress mellan 

olika grupper. De grupper som jämfördes var män och kvinnor, om privatliv eller arbetsliv var 

den främsta anledningen till deras upplevda stressnivå samt om deltagarna var tillgängliga av 

egen vilja eller på grund av krav från omgivningen. Även korrelationsberäkningar med 

Pearsons´s korrelationskoefficient genomfördes för att se om deltagarnas stresspoäng hade 

något samband med deras ålder eller antal arbetstimmar per vecka. Därefter utfördes en 

beräkning med ANOVA för att undersöka om det fanns skillnader i upplevd stressnivå 

beroende på deltagarnas grad av tillgänglighet via sin jobbmail utanför arbetstid. För att 

kontrollera den interna konsistensen genomfördes en item-analys som visade ett högt 

Cronbach´s alpha (a = .85). I samtliga statistiska analyser antog vi ett alfavärde på .05. 

 

 

Etiska överväganden 

Med hänsyn till individskyddskravet fick samtliga deltagare detaljerad information kring allt 

som rörde studien och dess syfte. Det framgick tydligt att deltagarnas medverkan var frivillig 

samt att de när som helst hade rätt att avbryta sin medverkan utan att behöva ange skäl. Vi 

betonade även att deltagarnas svar var helt anonyma och därmed inte kunde kopplas till 

enskilda individer. Dessutom gavs information om att insamlad data endast skulle komma att 

användas i föreliggande studie. Efter att ha tagit del av ovanstående information fick samtliga 

deltagare ge sitt samtycke till att medverka i studien. De fick även tillgång till våra uppgifter 
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så att de kunde kontakta oss vid eventuella frågor eller funderingar. 

           Av etiska skäl riktades vår studie endast till de som fyllt 18 år så att samtliga individer 

skulle ha befogenhet att själva göra ett val kring deltagandet. För att inga obehöriga skulle 

kunna ta del av insamlad data hade den webbaserade enkäten en inställning som gjorde att det 

enbart var vi som hade behörighet att ta del av denna. 

           När vi beslöt oss för att använda PSS-10 som mätinstrument var vi medvetna om att en 

del frågor kunde tänkas upplevas som känsliga att besvara. Dock fann vi inga möjligheter att 

justera enkäten utan att äventyra mätinstrumentets interna konsistens. Dessutom menar vi att 

kunskapsvinsterna av forskning inom detta område är fler än de eventuella riskerna. 
 

 

Resultat 

För att undersöka eventuella samband och skillnader mellan variablerna utfördes t-test och 

korrelationsberäkningar. T-test genomfördes mellan kön och upplevd stress (t (59) = -0.98,  

p = .332), samt mellan upplevd stress och huruvida individen upplever sitt arbetsliv eller 

privatliv som mest stressande (t = (59) = 1.05, p = .298). En korrelationsberäkning 

genomfördes även för att undersöka ett eventuellt samband mellan antal arbetstimmar och 

upplevd stress (r = .168, p = .195). Resultaten visade inga signifikanta skillnader eller 

samband.  

Vid vidare statistisk analys fann vi en signifikant negativ trend mellan ålder och upplevd 

stress (r = -.275, p = .032) där graden av stress minskade med stigande ålder (se diagram 1).  
 
 

Diagram 1: Scatterplot över korrelation mellan upplevd stress och ålder. 
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Den deskriptiva statistiken för upplevd stress (PSS-10) inom de tre grupperna av 

tillgänglighet via jobbmail utanför arbetstid visas i tabell 1. Grupperna var normalfördelade. 

 
                          Tabell 1. Deskriptiv statistik, tillgänglighet via jobbmail och upplevd stress (PSS-10) 
 

 
 
 

 

 

 

 

Enligt en beräkning med ANOVA visade resultatet ingen signifikant skillnad i upplevd 

stressnivå mellan de tre grupperna av tillgänglighet via jobbmail utanför arbetstid, F (2,58) = 

0.725, p = 0.489, ηp2 = .411.  
 

För att kontrollera om upplevd stress skiljde sig mellan deltagarna som var tillgängliga av 

eget val eller krav genomfördes ett t-test (t (40) = -1.499, p = .142), vilket inte påvisade någon 

statistisk skillnad (se tabell 2). 
 

                          Tabell 2. Deskriptiv statistik, tillgänglighet av egen vilja eller krav 
 N Medelvärde (SD)  

Tillgängliga av egen vilja 29 22.79, (1.00)  

Tillgängliga av krav från omgivningen 13 25.46, (1.44)  

 

 

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med föreliggande studie var att besvara frågeställningen: “Finns det någon skillnad i 

upplevd stressnivå beroende på hur tillgänglig en individ är via sin jobbmail utanför 

arbetstid?”. Resultatet visade inget signifikant samband. Vår tolkning är därmed att 

tillgänglighet via jobbmail utanför arbetstid inte nödvändigtvis behöver vara en källa till 

upplevd stress. Dock fanns det vissa medelvärdesskillnader i upplevd stress mellan grupperna 

som hade olika grad av tillgänglighet vilket kan tyda på en trend bland de yrkesgrupper som 

 N Medelvärde (SD)  

Endast tillgänglig under arbetstid 22 25.05, (5.16)  

Tillgänglig 2 h före och 2 h efter arbetstid 14 22.93, (6.39)  

Alltid tillgänglig utanför arbetstid 25 23.68, (5.07)  

Total 61 24.00, (5.40)  
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undersöktes i vår studie. Den grupp som hade lägst upplevd stressnivå var de deltagare som 

angivit att de var tillgängliga 2 timmar före och 2 timmar efter arbetstid medan gruppen som 

hade högst upplevd stressnivå endast var tillgängliga under arbetstid. Detta resultat menar vi 

kan kopplas till Karaseks krav- och kontrollmodell (Karasek & Theorell, 1990). Vi tror att de 

individer som hade lägst upplevd stressnivå eventuellt kan ha upplevt krav från deras 

organisationer men att individerna känt att de haft kontroll över sin arbetssituation samt haft 

ett rimligt handlingsutrymme där de kunnat läsa och besvara sin jobbmail ett par timmar 

utanför arbetstid. Att de som endast var tillgängliga via jobbmail under arbetstid hade högst 

grad av upplevd stress menar vi istället kan bero på högt ställda krav från organisationen men 

att individerna upplevt en avsaknad av kontroll och handlingsutrymme. Vi tror därmed att en 

begränsad grad av tillgänglighet kan vara det bästa alternativet för att uppnå en hälsosam 

stressnivå.  

           Resultatet visade att 83,6% av deltagarna var nöjda med sin grad av tillgänglighet. Av 

de deltagare som angav att de var tillgängliga utanför arbetstid beskrev dessutom 69% av dem 

att deras tillgänglighet var egenvald. Detta kan kopplas till Bergmans (2012) teori angående 

huruvida en individ upplever sin tillgänglighet som stressande eller ej, vilket kan påverkas av 

om tillgängligheten upplevs som fri eller påtvingad. Anställda som känner att de själva har 

möjlighet att välja sin grad av tillgänglighet och är nöjda med sitt val, störs vanligtvis inte av 

att vara tillgängliga utanför arbetstid. Enligt Barley et al. (2011) och Collins et al. (2015) kan 

e-mailanvändande efter arbetstid dessutom ses som en form av copingstrategi. Att skicka och 

besvara jobbrelaterade e-mail efter arbetstid kan ge en känsla av kontroll över en individs 

arbetssituation vilket i sin tur resulterar i en lägre stressnivå hos den anställda. 

           Trots att vi utifrån vår studie inte kan uttala oss om något kausalt samband mellan 

upplevd stressnivå och grad av tillgänglighet kan resultatet kopplas till Collins et al. (2015) 

studie som menar att e-mailanvändande efter arbetstid möjliggör för arbetstagare att kunna 

förbereda sig inför nästa arbetsdag. Att ha kontroll över sitt inflöde av jobbmail kan dessutom 

bidra till att arbetstagare kan försäkra sig om att inte mötas av en full inkorg följande 

arbetsdag. Till skillnad från direktkontakt via telefonsamtal möjliggör e-mailfunktionen att 

arbetstagare kan besvara jobbrelaterade e-mail när det passar dem. Detta kan bidra till en 

känsla av frihet och flexibilitet som i sin tur kan hjälpa enskilda arbetstagare att finna en 

önskvärd balans mellan privatliv och arbetsliv (Allvin et al., 2006). Hade föreliggande studie 

undersökt arbetstagares upplevda stressnivå i relation till grad av tillgänglighet via 

arbetsrelaterade telefonsamtal utanför arbetstid hade undersökningen kanske visat ett 

annorlunda resultat. 
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           Studiens resultat kan ha påverkats av flertalet faktorer som vi inte har kunnat 

kontrollera för. Enligt Marks och Smith (2012) är det högst individuellt vad som framkallar 

stress hos en individ. Allvin et al. (2006) menar även att huruvida en individ upplever sig ha 

work-life balance påverkas av såväl individuella som kontextuella faktorer. Faktorer som kan 

tänkas påverka en individs upplevda stressnivå kan vara allt ifrån en individs personlighet, 

civilstånd och sociala förhållanden till sociala domäner såsom förväntningar, regler, krav och 

normer som finns på individens arbetsplats (Mellner, 2016; Park et al., 2011). Dessutom finns 

det en skillnad i hur människor hanterar olika situationer och stressorer genom olika 

copingstrategier (Marks & Smith, 2012). I denna studie kan vi inte utesluta att majoriteten av 

vårt urval kan ha bestått av välmående personer med fungerande copingstrategier för att 

hantera såväl arbetsrelaterade som privata stressorer vilket kan vara en förklaring till det icke 

signifikanta resultatet. En vidare möjlig förklaring till resultatet kan, enligt oss, vara att 

utvecklingen av dagens teknik har bidragit till att majoriteten av arbetstagare blivit vana vid 

ett ökat e-mailanvändande utanför arbetstid och hittat fungerande copingstrategier för att 

hantera mängden inkommande e-mail så att dessa inte upplevs som stressande. Detta 

resonemang kan relateras till Collins et al. (2015) som menar att det är möjligt att dagens 

arbetstagare ser fördelarna, så som kontroll och minskad upplevd stress, framför nackdelarna 

med att kontrollera sin inkorg efter arbetsdagens slut. 

.  ...... En annan möjlig förklaring till resultatet menar vi kan ha att göra med att företagen som 

kontaktades i denna studie har anammat vissa riktlinjer. Enligt Försäkringskassan (2015) har 

sjukskrivningar till följd av fysiologisk och psykologisk stress ökat de senaste åren. Därför är 

det av stor vikt att organisationer vidtar lämpliga åtgärder för att minska stressnivån hos 

arbetstagare. Arbetsmiljöverket har publicerat föreskrifter med riktlinjer för hur arbetsgivare 

bör arbeta med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, där fokus bland annat riktas på 

tillgänglighet utanför arbetstid (AFS 2015:4). Även Unionen har publicerat förslag på mail- 

och mobilpolicy för att tydliggöra för arbetstagare vad som förväntas av dem. Om 

organisationer förespråkar en begränsad grad av tillgänglighet kan detta bidra till att 

arbetstagarna har lättare att psykologiskt koppla ifrån arbetet utanför arbetstid vilket resulterar 

i bättre återhämtning och mindre risk för att uppleva negativa konsekvenser av stress.  

           I föreliggande studie undersöktes även vilken anledning som låg bakom deltagarnas 

tillgänglighet via jobbmail utanför arbetstid. Av samtliga medverkande inkluderades 29 av 

deltagarna i gruppen som kännetecknades av att de var tillgängliga på grund av eget vilja 

medan 13 av deltagarna inkluderades i gruppen som kännetecknades av att de var tillgängliga 

på grund av krav från omgivningen. Att det var fler i den förstnämnda gruppen menar vi är 
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positivt då vi tror att tillgänglighet av egen vilja främjar en god hälsa. Vår tolkning bekräftas 

dessutom av att de som var tillgängliga av eget val fick ett lägre genomsnittligt stresspoäng 

(22.79) än de som var tillgängliga på grund av krav från omgivningen (25.46). Denna skillnad 

var dock inte statistiskt signifikant. Den marginella skillnaden i upplevd stress tror vi kan ha 

att göra med att gränsdragning mellan arbetsliv och privatliv är svårare för de individer som är 

tillgängliga på grund av krav från omgivningen. 

           Fastän vår frågeställning inte gav ett signifikant resultat fann vi en signifikant negativ 

trend mellan ålder och upplevd stress som visade att äldre arbetstagare upplevde en lägre 

stressnivå än yngre arbetstagare. Enligt Johnson et al. (2013) kan förklaringen till vårt resultat 

vara att äldre individer generellt använder sig av mer framgångsrika copingstrategier än sina 

yngre kollegor. Dessutom är arbetstagare med högre ålder vanligtvis bättre på att hantera de 

krav som ställs på en arbetsplats tack vare deras långa erfarenhet och kunskap (Johnson et al., 

2013). 

           Enligt tidigare forskning har kvinnor visat sig uppleva en högre stressnivå än män 

(Jusek, 2014; Sonnentag & Bayer, 2005). I föreliggande studie fann vi dock ingen signifikant 

skillnad i upplevd stress mellan kvinnor och män. En möjlig förklaring till detta menar vi kan 

vara att det sker en ständig förbättring av jämställdheten i det svenska samhället. Vi upplever 

att kvinnor inte längre är ansvariga för hem och hushåll i samma uträckning som förr, utan att 

sådana sysslor fördelas mer lika mellan könen. Därmed kanske dagens kvinnor inte upplever 

samma svårigheter med att hitta en hållbar balans arbetsliv och privatliv. 
 

 

Metodologisk diskussion 

Urvalet av deltagare gjordes genom ett bekvämlighetsurval då ett 20-tal företag i södra och 

mellersta Sverige valdes ut och kontaktades med en förfrågan om att vidarebefordra vår enkät 

till sina medarbetare. Företagen som valdes ut var av varierande storlek och bransch för att 

försöka få en så stor spridning som möjligt av deltagare. Att vårt urval inte var randomiserat 

bidrog till att det var svårt att avgöra om deltagarna var representativa för populationen. 

Genom den metod som användes för att samla in data fanns ingen möjlighet att kontrollera för 

spridningen av exempelvis kön och ålder. Dessutom kunde vi inte veta om det var en jämn 

fördelning mellan deltagare från de olika företagen. Det kan därmed funnits en risk att 

majoriteten av de som valde att delta arbetade på samma företag vilket kan ha inneburit att 

deras svar kan ha färgats av den företagskultur och de normer som funnits på just deras 

arbetsplats. Att vår urvalsmetod bidrog till att det inte gick att kontrollera för spridningen av 
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deltagare var en risk som medvetet togs då denna metod möjliggjorde att nå ut till flera olika 

företag. 

           När samtliga data var insamlad visade det sig att deltagarna i studien hade en bra 

spridning av åldrar. Även fördelningen mellan män och kvinnor var relativt bra, men hade 

med fördel kunnat vara en aning mer jämnt fördelade för att få en bättre representativitet. 

Bland deltagarna var det något fler kvinnor som valde att medverka i studien. Orsaken till 

detta kan ha varit att det var fler kvinnor som arbetade på de företag som kontaktades, även 

om det inte var kvinnodominerade yrken som valdes ut. Vi tror även att kvinnor generellt kan 

ha ett större intresse för ämnet och därför valde att delta i större utsträckning.  

           Det instrument som användes i studien, PSS-10, är ett tillförlitligt instrument som i 

tidigare studier visat på hög intern konsistens. Efter insamling av data genomfördes en item-

analys som visade att den interna konsistensen var hög även i vår studie. Då PSS-10 är ett 

självskattningsformulär besvarade deltagarna detta utifrån sin subjektiva upplevelse. En 

nackdel med denna typ av mätinstrument kan vara att svaren präglas av social önskvärdhet. 

Dessutom kan dagsformen ha påverkat den självinsikt som krävs för att kunna ge ett 

sanningsenligt svar. Om deltagarna vid svarstillfället hade en icke stressfylld dag på arbetet 

kan detta ha bidragit till att dessa fick en lägre totalpoäng på PSS-10, trots att den senaste 

månaden kan ha varit stressfull. Den tid på dygnet som deltagarna besvarade enkäten kan 

också ha haft en påverkan på de medverkandes svar. För att lösa dessa svårigheter skulle 

dagliga stresstest vid samma tidpunkt kunna genomföras under en månads tid för att finna en 

mer sanningsenlig och genomsnittlig upplevd stressnivå hos deltagarna. 

 ........  Enkäten skickades ut digitalt vilket kan ha inneburit både för- och nackdelar. Valet att 

använda en webb-baserad enkät gjorde det möjligt att på ett tidseffektivt sätt nå ut till ett 

större antal företag. Dessutom tror vi att den digitala enkäten kan ha varit positiv ur en etisk 

synvinkel då den kan ha minskat pressen att delta då individerna inte fick förfrågan om att 

delta öga mot öga. Nackdelen kan ha varit att webb-baserade enkäter ofta leder till ett ökat 

externt bortfall (Wilson & MacLean, 2011).  

 

Framtida studier  

Trots att föreliggande studie inte fick något signifikant resultat finns det flera källor som tyder 

på att tillgänglighet via jobbmail utanför arbetstid i relation till stress är ett problem i dagens 

samhälle (Unionen, 2015; Barley et al., 2011; Kushlev & Dunn, 2015). Vi anser därför att 

vidare forskning inom området är nödvändig.  
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......... Vid framtida studier bör ett större samt ett randomiserat urval användas för att kunna få 

ett mer tillförlitligt resultat. Det vore även intressant att komplettera studien med en kvalitativ 

undersökning för att få en djupare förståelse för vilka faktorer, förutom grad av tillgänglighet, 

som kan påverka arbetstagares upplevda stressnivå.  

.........  En annan intresseväckande aspekt som skulle kunna adderas i en liknande studie är 

deltagarnas personlighet för att undersöka om denna kan ha ett samband med tillgänglighet 

och stress. Kanske kan individer med specifika personlighetsdrag vara mer benägna att 

uppleva en högre nivå av stress oavsett grad av tillgänglighet? 

 

 

Konklusion 

I föreliggande studie fann vi inget signifikant samband mellan tillgänglighet via jobbmail 

utanför arbetstid och upplevd stress hos arbetstagare. Dock fann vi en signifikant negativ 

trend mellan ålder och upplevd stress, där upplevd stress avtog med stigande ålder.   
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