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Förord

För att underlätta för läsaren vill vi här tydliggöra två saker. För det första innehåller denna
uppsats flera amerikanska uttryck, beroende på att vi i tämligen stor utsträckning använt oss
av amerikansk litteratur och anser de amerikanska begreppen vara lämpligare att använda,
eftersom dessa begrepp är svåra att finna någon motsvarighet till på svenska.

För det andra vill vi göra läsaren uppmärksam på att vi i beskrivningen av vår empiriska stu-
die valt att använda oss av en anonym stil där vi inte namnger de personer som intervjuats,
eller deras arbetsplats. Detta för att värna om den personliga integriteten för de individer som
var vänliga nog att ställa upp som försökskaniner i denna studie. Till dessa personer vill vi
rikta ett stort och innerligt TACK – Ni har tillfört mer än ni anar till forskningen om informa-
tionsöverflöd i allmänhet, och denna uppsats i synnerhet.

Vi vill också rikta ett stort tack till övriga personer som hjälpt oss färdigställa denna uppsats.
Mer specifikt innebär detta: vår handledare Kerstin Kemlén för att Du agerat outtröttlig elak
opponent samt vår personliga butler Kurt Johansson för matlagning, skjutsande hit och dit,
korrekturläsning och Magnum Double. Vi vill också tacka Anita Mirijamdotter för att ha lånat
ut halva sin boksamling till oss – många referenser blev det ju… I övrigt vill vi tacka våra
familjer och vänner för att Ni stått ut med oss när tålamodet och orken trutit och detta gått ut
över fel person.

Till slut vill vi tacka försynen (och baksluga datorer) för att vi under sista veckan innan dead-
line för uppsatsen fick känna på vad verklig stress innebär, och därmed gav oss en chans att
leva som vi lär:

”Det är inte hur man har det, utan hur man tar det!”

Luleå 1999-05-24

Maria Jansson Veronica Köhler



Sammanfattning

Vi lever idag i ett informationssamhälle, vilket innebär att såväl mängden information som
antalet informationskanaler ständigt ökar. I takt med detta upplever en del människor att de
inte har tid eller möjlighet att hantera denna information. Det talas om informationsöverflöd.
Informationsöverflöd upplevs ofta på arbetsplatser, och orsaken till ett upplevt informations-
överflöd anses oftast – utan någon egentlig reflektion över andra möjliga orsaker – härröra
från mängden information.

Författarna till denna uppsats undersöker om individens personlighet och situationen indivi-
den befinner sig inverkar på individens upplevelse av informationsöverflöd på en arbetsplats.
Detta görs genom en empirisk studie av en arbetsplats, och metoderna som används är per-
sonlighetstest, informationsmätning och intervjuer.

Med hjälp av den empiriska studien dras slutsatsen att det i detta fall inte går att finna några
kopplingar mellan mängden information och upplevelsen av informationsöverflöd. Däremot
är informationsöverflöd att betrakta som en upplevelse – att jämställa med stress -  som beror
på såväl individens personlighet som på den situation individen befinner sig i.



Abstract

The information-society we currently find ourselves living in has lead to a constantly increas-
ing amount of information as well as information channels that this information travels
through. Because of this, some people find themselves overwhelmed by this information, not
having either the time or the ability to deal with it; we talk about information overload. Peo-
ple very often experience information overload in their workplace, and it is the quantity of
information that is most commonly – without giving any other possible causes proper consid-
eration – referred to as the cause to this problem.

The authors of this paper investigate whether the individual’s personality and the situation
have any influence on the experience of information overload in a workplace. The investiga-
tion is being carried out in a workplace and the methods being used are personality tests, an
information-survey and interviews.

The result of the investigation shows that in this case there is no correlation between the
quantity of information and experienced information overload. Information overload should
instead be considered as a personal experience depending on the individual’s personality as
well as the situation the individual currently is being found in.
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1. INLEDNING

Att dagens samhälle beskrivs som ett informationssamhälle lär väl knappast ha undgått läsa-
ren. Detta innebär att vi människor måste handskas med fler och fler informationskanaler,
såsom e-post, fax, telefon, mobiltelefon, internet, intranet, tidningar, TV etc. – listan kan i
princip göras hur lång som helst. I takt med detta upplever en del människor att de inte har tid
eller möjlighet att hantera denna information - det talas om informationsöverflöd. Informa-
tionsöverflöd upplevs ofta på arbetet, och orsaken till ett upplevt informationsöverflöd anses
oftast – utan någon egentlig reflektion över andra möjliga orsaker – härröra från mängden
information, dvs informationsöverflöd antas bero uteslutande på en för stor kvantitet informa-
tion. Är det hela verkligen så enkelt?

1.1 Problembakgrund

Den litteratur vi har läst inom ämnet informationsöverflöd behandlar antingen den nya tek-
nologin - ”datorrevolutionen” - och människors kamp för att vänja sig vid datateknik, till
exempel boken Teknostress (Brodd, 1988), eller så behandlar den de problem ett införande av
den nya datatekniken på papperskontoret1 kan innebära (Tengström, 1987). Vidare behandlar
de empiriska studier om informationsöverflöd vi har hittat ofta ledare och beslutsfattare på
stora företag och de problem den nya teknologin innebär för dem; vi har däremot inte kunnat
finna någon undersökning där ”den vanlige arbetaren” studerats.

När vi studerade litteratur i ämnet gjorde vi en för oss förvånande upptäckt, nämligen att det
stora flertalet artiklar och övrig litteratur om informationsöverflöd behandlade mängden in-
formation; inga reflektioner över individens eller situationens inflytande görs. Vi har
emellertid hittat ett undantag i den litteratur vi studerat. I Jan Buses artikel ”För mycket in-
formation? - Om begreppet information overload ” (1997) behandlar Buse konceptet
Information Overload (IO). Genom att analysera relevant litteratur har Buse gjort en indelning
i hur begreppet skildras i denna litteratur. Denna indelning skiljer mellan den litteratur som
beskriver Information Overload som (1) ett inre mentalt tillstånd, och (2) en yttre informa-
tionsintensiv miljö. Den inre formen av Information Overload beskriver Buse som:

” … frustrationen av att varken ha tid eller kapacitet att assimilera
all information.”

Yttre informationsintensiv miljö förklarar inte Buse från ett allmängiltigt perspektiv. Han be-
skriver endast ett specifikt fall där informationsintensiv miljö existerar:

”Den yttre formen av IO är i det här specifika fallet hela den in-
formationsintensiva miljön som chefen dagligen möter och som
han p.g.a. sin position är tvungen att intellektuellt bearbeta.”

Innan vi går vidare har vi för avsikt att ge läsaren våra definitioner av inre mentalt tillstånd
samt yttre informationsintensiv miljö. Detta eftersom vi anser Buses definitioner vara tämli-
gen luddiga; vi vill specificera vad vi avser med dessa begrepp för att klargöra för läsaren
varför vi väljer att fokusera på det vi gör i denna uppsats.

                                                
1 Med denna term åsyftas det ”gamla” kontoret som fanns innan datortekniken gjorde intåg.
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Vår definition på inre mentalt tillstånd är personlighet. Detta eftersom personlighet påverkar
(1) hur en individ uppfattar situationer och stressfaktorer, och (2) hur individen kommer att
reagera på dessa stressfaktorer (Hellriegel et al., 1998). Vi anser således att huruvida en indi-
vid upplever den frustration Buse talar om inte nödvändigtvis är ett resultat av tidsbrist eller
avsaknad av kapacitet – den beror till stor del på hur mycket tid och kapacitet individen anser
sig ha.

Med yttre informationsintensiv miljö avser vi helt enkelt en situation, i detta fall i arbetslivet,
där individen anser sig mottaga, sortera, bearbeta, nyttja och tolka en stor mängd information.

1.2 Problemformulering och syfte

Buse framställer de två sätten att beskriva informationsöverflöd2 som ett ”antingen-eller-
scenario”, dvs informationsöverflöd går antingen att beskriva som ett inre mentalt tillstånd
eller som en yttre informationsintensiv miljö. Han understryker vikten av att skilja på dessa
två indelningar och gör läsaren uppmärksam på att det slarvas med dessa indelningar när in-
formationsöverflöd behandlas i litteraturen. Vi anser att Buses indelningar är en bra
utgångspunkt för att studera vilka faktorer som påverkar informationsöverflöd. Med avseende
på våra definitioner på Buses två indelningar av informationsöverflöd, blir vårt syfte med
denna uppsats således:

att undersöka om personlighet och situation inverkar på upplevel-
sen av informationsöverflöd på arbetet.

Detta kommer undersökas med hjälp av en empirisk studie, vilken beskrivs utförligare i Em-
piri-avsnittet.

1.3 Avgränsningar

För att göra den empiriska studien med avsikt att undersöka vårt syfte har vi valt att studera en
arbetsplats där en av fyra anställda säger sig uppleva informationsöverflöd. Vidare har vi valt
att fokusera på individernas personlighet samt deras uppfattning av den information som flö-
dar in och ut på arbetsplatsen - samt inom arbetsplatsen - i form av e-post, telefonsamtal, brev
och telefax. Vi tar inte hänsyn till muntlig information, i form av exempelvis informations-
möten och prat i korridoren, eftersom vi inte funnit något tillfredsställande sätt att mäta eller
registrera denna information på. I fortsättningen kommer vi således använda ordet informa-
tion när vi pratar om ovan nämnda informationskanaler.

Vi tittar också på situationen individen befinner sig i för att se om denna har någon inverkan
på upplevelsen av informationsöverflöd. Vidare tar vi endast hänsyn till individens situation
på arbetsplatsen, vi bortser med andra ord från de intervjuades sociala bakgrund och situation,
det vill säga eventuella privata omständigheter som kan påverka individen i arbetet. Detta val
har gjorts eftersom vi inte hade möjlighet att utreda individernas sociala bakgrund och situa-
tion under den tid vi hade till förfogande.

                                                
2 Vi kommer i denna uppsats använda begreppet informationsöverflöd i stället för Information Overload.
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1.4 Disposition

Uppsatsen inleds med att vi redogör för vilka metoder vi har använt. Därefter följer en be-
skrivning av de teorier vi stödjer oss på i vårt arbete. Sedan beskrivs den empiriska studien för
att följas av en analys som slutligen resulterar i vår slutsats.
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2. METOD

I detta avsnitt introduceras läsaren till de metoder för datainsamling vi valt för vår empiriska
studie. En utförligare beskrivning av de olika personlighetstesten återfinns i uppsatsens Teori-
avsnitt. Begreppen reliabilitet och validitet kommer därefter behandlas innan vi beskriver vårt
tillvägagångssätt vid denna undersökning. Avsnittet avslutas med en Metoddiskussion där
vårt angreppssätt klargörs.

2.1 Kvalitativa metoder

Undersökningen utfördes med hjälp av kvalitativa metoder. Kvalitativa metoder är baserade
på analys- och förklaringsmetoder som involverar förståelse av komplexitet, detaljer och
sammanhang. De syftar till att sammanfatta resultat baserade på riklig, kontextuell och detal-
jerad information. Tonvikten ligger på att analys och förklaringar ska ge en helhetsbild istället
för ytliga mönster, trender och sammanhang. Kvalitativa metoder är baserade på en flexibel
och känslig metod att generera information i de sociala sammanhang informationen produce-
ras (Mason, 1997).

2.1.1 Intervjuer

Vid intervjuer får den intervjuade tid att svara på frågor med sina egna ord och uttryck till
skillnad mot när denne får kryssa för ett förutbestämt svar i en enkät. Intervju ger också inter-
vjuaren tillfälle att studera vad den intervjuade säger både muntligt och med kroppsspråk.
Vidare så kan intervjuaren ställa följdfrågor och uttrycka sig på ett annat sätt om denne mär-
ker att den intervjuade inte har förstått frågan (Mason, 1997).

Intervjuerna har använts som ett komplement till den övriga datainsamlingen för att kunna få
en ”personlighetskontext” i form av en bild av de intervjuade, deras uppfattning av informa-
tionsflödet, samt deras uppfattning om arbetssituationen i allmänhet. Detta eftersom vi anser
att ett försök att lösa ett problem, i detta fall att ta reda på om personlighet och situation in-
verkar på upplevelsen av informationsöverflöd, först och främst består av att få förståelse för
situationen problemet anses ligga i (Wilson, 1992).

Intervjuerna som utfördes var semistrukturerade Detta innebar att vi innan intervjuerna skrev
upp rubriker som innefattade de ämnen som vi ville behandla. Under dessa rubriker skrev vi
ner direkta frågor (Bilaga 1). Dessa frågor tjänade mer som stöd för oss som utförde intervju-
erna än att vara specifika frågor att ställas till de intervjuade. Tanken med att skriva upp
frågor var att vi skulle veta vilka frågor vi ville ha svar på. Det skulle emellertid vara möjligt
att själv formulera frågan vid intervjutillfället beroende på vem den intervjuade var. Genom
att utföra intervjuerna på detta sätt fick intervjuerna en relativt informell stil som påminde mer
om en konversation än om den mer formella fråga – svar stilen (Mason, 1997). Vi valde också
att dela upp intervjuarbetet mellan oss, istället för att vara två intervjuare samtidigt. Detta
gjorde vi för att undvika att de intervjuade skulle uppfatta det som att de hamnade i underläge.
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2.2 Informationsmätning

För att kunna undersöka huruvida upplevelsen av informationsöverflöd påverkas av person-
lighet och situation måste vi först kartlägga informationen på något sätt. Detta för att kunna se
eventuella skillnader i mängd information olika individer hanterar, samt deras reaktioner på
densamma. Kartläggningen gjordes genom en informationsmätning (Bilaga 2)3, vilken tjänade
två syften:

1) Den gav de intervjuade en bild av informationsflödet på arbetsplatsen samt fick dem att
reflektera över detsamma.4

2) Den tjänade som diskussionsunderlag vid intervjuer med de intervjuade om deras uppfatt-
ning av informationsflödet.

Av rent praktiska skäl kunde mätningen endast pågå under en arbetsvecka5, vi anser dock att
detta är tillräckligt för att få en inblick i informationsflödet och de intervjuades uppfattning
om detsamma. Detta eftersom vi har följt upp informationsmätningen med en intervju där vi
frågat de intervjuade huruvida denna informationsmängd motsvarade en typisk vecka eller ej.

2.3 Personlighetstest

Att till fullo utröna en individs personlighet är för oss lekmän en omöjlighet. Det finns emel-
lertid verktyg som möjliggör en mindre kartläggning av en individs personlighet även för oss
som inte är utbildade psykologer. Dessa verktyg är personlighetstest av olika slag som i vårt
fall ger oss en bild av de olika individernas karaktärsdrag och egenskaper.

2.4 Reliabilitet och validitet

Ett annat ord för reliabilitet är tillförlitlighet, detta innebär att mätningarna är korrekt gjorda.
Detta medför att för att en undersökning ska ha hög reliabilitet ska även andra undersökare
komma fram till samma resultat om de använder samma angreppssätt. En metod eller ett an-
greppssätt bör följaktligen för att ha hög reliabilitet vara oberoende av undersökare (Thurén,
1991).

Vi anser att vår undersökning har hög reliabilitet utifrån de avgränsningar vi valt att göra. En
undersökning som utförs på samma sätt i en likadan situation bör få samma utfall som den
undersökning vi gjort. Vi vill däremot göra läsaren uppmärksam på det faktum att vi i denna
undersökning utreder individers personlighet, och detta utförs genom personlighetstest. Hur
en individ svarar på frågorna i ett personlighetstest beror mycket på dagsform, vilket innebär
att ett likadant test kan få ett något annorlunda utfall vid en annan tidpunkt. Detta utfall torde
emellertid inte skilja sig markant från det utfall vi fått i vår undersökning eftersom personlig-
het är väldigt svår att ändra på, endast en individs beteende går att medvetet förändra
(Hellriegel et al., 1998).

                                                
3 I Bilaga 2 återfinns endast formuläret för e-post IN, de andra formulären var emellertid utformade på samma
sätt. Detta innebar skilda formulär för telefonsamtal, fax, brev IN samt UT.
4 Vår erfarenhet säger oss att det är när människor blir uppmärksammade (i detta fall genom att vi ber de inter-
vjuade fylla i dessa formulär) som de börjar reflektera över saker och ting – i detta fall informationsflödet.
5 Arbetsveckan bestod av fyra arbetsdagar eftersom fredag var helgdag.
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Vidare vill vi göra läsaren uppmärksam på det faktum att vi översatt personlighetstesten vi
använt i undersökningen från amerikanska till svenska. Detta har gjorts för att underlätta för
personerna som intervjuats. Fastän detta översättningsarbete inneburit en del skillnader i fo r-
muleringar jämfört med det amerikanska originalet anser vi emellertid att vi lyckats översätta
andemeningen av termer och meningar på ett tillfredsställande sätt.

Slutligen vill vi göra läsaren medveten om att de personlighetstest vi använt oss av inte kan
anses ge en komplett bild av personligheterna i undersökningen, de kan emellertid ge en be-
skrivning av de karaktärsdrag som är utmärkande för de olika personligheterna.

Validitet innebär att man verkligen undersökt det man ville undersöka och ingenting annat
(Thurén, 1991). Vi anser att vi, utifrån de avgränsningar vi gjort och med hjälp av de metoder
vi valt, skrivit en uppsats med tillfredsställande validitet.

2.5 Tillvägagångssätt

Efter en första telefonkontakt med chefen på Arbetsplats A6 gjorde vi ett besök på arbetspla t-
sen för att få en helhetsbild (von Bertalanffy, 1968) av denna i form av vilka som arbetar där,
vad arbetsuppgifterna består av, vilka informationskanaler de anställda berörs av i sitt arbete,
etc. Efter detta första besök tog litteraturstudier vid för att med hjälp av tidigare forskning
inom området finna ett angreppssätt för vår undersökning. När vi väl hade vårt angreppssätt
klart för oss vidtog en iterativ process där litteraturstudier utfördes jämsides med nya besök på
Arbetsplats A, då informationsmätningen och personlighetstesten utfördes. Då denna datain-
samling var genomförd sammanställdes och analyserades denna data för att sedan resultera i
denna uppsats.

2.6 Metoddiskussion

För att undvika att de intervjuade - medvetet eller undermedvetet - skulle påverka resultatet av
undersökningen, valde vi att inte tala om vad vårt syfte med denna uppsats var. De intervjuade
visste förvisso att vi undersökte fenomenet informationsöverflöd - dock inte att vi undersökte
huruvida personlighet och situation påverkade upplevelsen av detta fenomen. Vi valde vidare
att inte tala om för de intervjuade vilka egenskaper personlighetstesten undersökte – också
detta för att undvika att resultatet skulle påverkas i någon riktning.

                                                
6 För förklaring till denna benämning; se utförligare beskrivning av den empiriska studien i Empiri-avsnittet.
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3. TEORI

Detta avsnitt inleds med definitioner av fyra begrepp som vi anser vara av stor vikt för inne-
hållet i uppsatsen. Därefter kommer vi ge en beskrivning av de tre personlighetstest vi valt att
använda oss av i vår empiriska studie.

3.1 Definition av begrepp

Eftersom begreppen informationsöverflöd, personlighet, stress, samt stress på arbetet till stor
utsträckning utgör stommen i denna uppsats vill vi i detta avsnitt ge läsaren en förklaring till
vad vi avser med begreppen.

3.1.1 Informationsöverflöd

Ordet informationsöverflöd står inte att finna i den ordbok vi använder (Malmström et al.,
1994) men om vi delar upp ordet i information och överflöd så kan man läsa att ordet infor-
mation betyder upplysning och underrättelse medan överflöd betyder onödigt mycket av
något. Vi kan följaktligen säga att informationsöverflöd betyder för mycket information. Ef-
tersom vi misstänker att det kan råda delade meningar om exakt hur mycket ”för mycket” är,
har vi valt att definiera informationsöverflöd som:

Den situation som uppstår när mängden information överstiger
individens förmåga att hantera informationen.

När vi behandlar termen informationsöverflöd är det således denna betydelse som åsyftas.

3.1.2 Personlighet

”What personality is, everybody knows; but nobody can tell.”

(Burnham, citerad i Pervin, 1990)

Inom psykologin definieras personlighet generellt som det sätt på vilket en människa känner,
tänker, tycker, anpassar sig och reagerar i olika situationer. Personlighet brukar oftast delas in
i olika karaktärsdrag. En individ kan till exempel vara mer eller mindre inåtvänd/utåtvänd,
ängslig/trygg, vanebunden/flexibel etc. Beroende på att människor får olika uppfostran och
upplever olika händelser och förhållanden varierar personlighet från person till person. Med-
födda egenskaper spelar förmodligen också en viss roll (Sjukvårdsuppgifter och omvårdnad i
hemmiljö, 1992). Individuella skillnader är viktiga för de gör skillnad. Hur en människa rea-
gerar i olika situationer beror på vilka karaktärsdrag hon har. Med personlighet avser vi
således:

• En av de faktorer som påverkar hur en individ reagerar på, samt beter sig i, en viss situa-
tion.

• En faktor som är dels arvs-, dels miljöbetingad.



Teori

- 8 -

3.1.3 Stress

Stress uppstår när det råder stor obalans mellan vad individen kan prestera och vilka krav
andra, eller individen själv ställer på sig. Många faktorer i omgivningen kan också tära på
både kropp och själ. Sådana stressfaktorer kan vara ängslan och oro av de mest skilda slag,
eller konflikter i hem och på arbetsplatsen i form av exempelvis för höga krav och förvänt-
ningar som individen inte kan leva upp till. Det samma gäller när ingenting förväntas av en
individ och det ställs för låga krav på henne. Detta kan då leda till understimulering; hon får
aldrig använda sina kunskaper eller förmågor och visa vad hon går för (Borsiin, 1992).

Under stress förbereder sig kroppen helt omedvetet för en kamp- eller flyktsituation, som är
ett genetiskt arv för att kunna överleva (Railo, 1983). En stressreaktion sker helt automatiskt
via det autonoma nervsystemet och stresshormoner sprids ut i blodet. Kroppen får en riktig
energikick – allt för att klara av en fysisk kraftansträngning. Förr hade människan rent fysiskt
nytta av denna reaktion för att överleva när hon levde bland vilda djur och hade fienden. Då
fick hon ofta utlopp för denna stressenergi genom att kämpa eller fly och efteråt kom istället
en spontan avspänningsreaktion. I dag är stressen oftast av ett helt annat slag, den är hos den
moderna människan mer psykisk, psykosocial. Detta innebär att kroppens reaktionssätt fortfa-
rande är detsamma, men stressen kryper sig på individen utan att hon kanske  ens är medveten
om den, och den sitter i under längre perioder utan att individen får utlopp för denna kraft-
uppladdning. Det är emellertid viktigt att komma ihåg att inte all stress är enbart av ondo, det
finns positiv såväl som negativ stress:

Positiv stress är när individen kan ha nytta av stressreaktionen. Inför vissa mer krävande upp-
gifter eller framträdanden skärper hon sig extra och presterar bättre, både fysiskt och
intellektuellt, om hon har ”lagom” stressnivå (se Fig. 1). En del individer fungerar bättre och
får mer gjort under viss stress  (Railo, 1983). Om en individ inte har så mycket att göra får
hon heller ingenting gjort, men om hon har mycket att göra så får hon helt plötsligt en hel del
gjort.

 Fig. 1 Relationen mellan stress och prestation,  fri tolkning efter Railo (1983).

StressnivåLåg

Hög

För lite stress              Optimal stress               För mycket stress

Prestationsnivå

Låg Hög
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Negativ stress kännetecknas ofta av vanmakt, vantrivsel och tristess. Ett exempel på detta är
arbete vid löpande band som individen inte har möjlighet att påverka själv. Även om en viss
mängd stress höjer prestationsförmågan hos individen kan stressen också vara för hög under
för lång tid (se Fig.1). I detta fall tär stressen istället på kroppens resurser och krafter, vilket
kan leda till trötthet och infektioner som lättare kan bryta ut. Vi kan på sikt bränna ut oss ge-
nom att tömma våra krafter fysiskt, psykiskt och känslomässigt tills kroppen till slut säger
ifrån. På lång sikt kan individen utveckla stressrelaterade sjukdomar som hjärt- och kärlsjuk-
domar, muskelbesvär, spänningshuvudvärk och andra sjukdomar som kan relateras till eller
påverkas av stress.

Hela människan påverkas av stress, inte bara rent fysiologiskt. Under akut stress kan vår tan-
keverksamhet förändras, koncentrationsförmågan och minnet kan försämras och vi kan göra
felaktiga bedömningar. Detta kan i sin tur medföra att vi får svårare att se problemlösningar
och för att anpassa oss socialt. Även känslomässigt kan vi reagera med obehag som till exem-
pel ilska, irritation, rädsla, ångest eller skuldkänslor. Utsätts människan för stress försämras
också hennes förmåga att ta till sig nyanserad information (Ingelstam et al., 1994).

Stress är helt individuellt och är en subjektiv upplevelse som upplevs olika från person till
person. En individ i balans som är utvilad och välmående kan se en ny förändrad och kanske
svårare arbetsuppgift som en utmaning och något som är roligt och positivt, medan en annan
individ som är ur balans och har mycket förändringar omkring sig redan i sin familjesituation,
kan se denna arbetsförändring som ett hot och ytterligare en förändring som oroar, ger stress
och är negativt för henne. Hur vi reagerar beror mycket på vilken stresströskel vi har (Railo,
1983), tidigare upplevelser och händelser vi varit med om, ärftlighet, samt vilken personlig-
hetstyp vi är. Det varierar även för en och samma individ beroende på hur hennes kondition är
och hur hon mår för tillfället.

Denna beskrivning av stress kan således sammanfattas i att:
• Det finns både positiv och negativ stress, men en för hög nivå av stress påverkar individen

negativt, såväl fysiskt som psykiskt.
• Vid upplevd stress kan individen välja mellan att kämpa eller att fly.
• Stress är en subjektiv upplevelse.
• Stress påverkar individens förmåga att ta till sig information.
• Hur individen reagerar på stress beror på:

- Vilken stresströskel individen har.
- Tidigare upplevelser och händelser i individens liv.
- Arv
- Persontyp

3.1.4 Stress på arbetet

Stress uppstår i många olika situationer och arbetslivet är inget undantag. En typisk stressitu-
ation i arbetslivet uppstår när individens strävanden och behovstillfredsställelse hindras av
krav och förväntningar som organisationen, chefen, arbetsgruppen eller personer utanför or-
ganisationen (till exempel kunder) ställer. Vanligt är också att individen hindras av brist på
tydliga krav. Vidare kan tekniken och olika kombinationer av teknologi ge upphov till stress-
reaktioner hos individen (Bradley, 1986).
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Förväntningar
inom resp. arbets-
miljöområde

Anspråks -
nivå

Arbetsmiljö-
områdesvikt

Reaktionssätt

Organisationsstruktur
Beslutssystem
Arbetsuppgifternas
organisation och utformning
Befordringsmönster/struktur
Kommunikation mellan
individer och grupper av
individer
Särbehandling av vissa
grupper av anställda
Maktstruktur (formell och
informell)
Mellanställning (t.ex.
mellan över/underordnade,
andra avdelningar,
allmänhet)
Arbetstidsförhållanden
Löneförhållanden
Utbildning – förekomst,
utformning och funktion
Fysisk arbetsmiljö

Social
uppväxt-
miljö

Skolut-
bildning

Familje-
situation

Övriga
Villkor
utanför
arbetet

Allmän
arbetstill -
fredsstäl -
lelse

Psykologiska
Faktorer

För stor arbetsmängd
För mycket information
För mycket kontakt med
människor i arbete.
För stora krav på befordran /
utveckling.
Alltför motstridiga krav från
olika håll (t. Ex. överordnade,
underordnade, andra
personalgrupper.
För stora krav på fysisk
kapacitet (t.ex. rygg ,
muskler, ögon).
För mycket omväxling i
arbetet.
För stor rumslig
variation(t.ex. resor, olika
arbetsställen).
Alltför svårt att bli ersatt i
arbetet.
För stort ansvar.
För stora krav på
koncentration
/uppmärksamhet.
För stora befogenheter.
För mycket samråd /
gruppsamverkan.
Alltför fritt och ostrukturerat
arbete.

Objektiv arbetsmiljö

För liten arbetsmängd
För litet information
För litet kontakt med
människor i arbete.
För små möjligheter till
befordran / utveckling.
För små krav från olika håll.

För små krav på fysisk
kapacitet.

För lite omväxling i arbetet.
För stor bundenhet till
arbetsplatsen.

Alltför lätt att bli ersatt i
arbetet.
För lite ansvar.
För små krav på
koncentration
/uppmärksamhet.
För små befogenheter.
För lite samråd /
gruppsamverkan.
För små möjligheter att
påverka arbetssituationen.

Överstimulering Understimulering

Symbolförklaring

Inverkar på

Ömsesidig påverkan
Fig.2  Relationen mellan datateknologi – arbetsmiljö –
stress
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I Fig. 2 återges Bradleys modell vilken beskriver de aspekter av arbetsmiljön och de psykolo-
giska faktorer som kan leda till antingen överstimulering eller understimulering (Bradley,
1986).

Innan vi ger en utförligare beskrivning av modellen vill vi göra läsaren medveten om att det
finns ett antal modeller (Bradley, 1986) som anknyter till Bradleys modell och används i
kombination med denna modell. Beroende på detta är det således ganska komplicerat att ge en
fullständig bild av modellen utan att förklara de andra modellerna. Eftersom vi inte anser de
andra modellerna vara relevanta för innehållet i denna underökning ges heller ingen förklaring
till dessa. Vi anser emellertid att den förståelse läsaren får för Bradleys modell genom den
förklaring vi ger är tillräcklig för att förstå det vidare resonemanget kring modellen längre
fram i uppsatsen. Med detta sagt återgår vi till beskrivningen av modellen.

Några exempel på faktorer som ingår i den objektiva arbetsmiljön som beskrivs i Fig. 2 är
företagets organisation, beslutssystem, kommunikation mellan individer och grupper, samt
befordringssystem. Flera av dessa faktorer hänger samman med varandra. Antalet nivåer i
organisationen - dvs om det är ett hierarkiskt, pyramidformat företag eller en utplattad organi-
sation – samt hur avdelningarna är inbördes placerade och vilka formella beslutsvägar som
finns, återspeglas till exempel i organisationens maktstruktur – såväl den formella som den
informella (Bradley 1986).

Vi har inte lyckats hitta någon utförlig förklaring till exakt vad de psykologiska faktorerna
innebär; vi anser emellertid att Bradleys modell går att använda för vårt syfte även utan någon
sådan förklaring. Detta eftersom tre av fyra av de psykologiska faktorerna påverkas av fakto-
rerna social uppväxtmiljö, skolutbildning, familjesituation samt övriga villkor utanför arbetet.
Dessa faktorer ligger emellertid utanför de avgränsningar vi valt att göra7 och är således inte
något vi tar hänsyn till. Den fjärde psykologiska faktorn inverkar på arbetsmiljöområdesvikt
som i sin tur till viss del påverkas av de faktorer vi valt att inte ta hänsyn till. Av denna anled-
ning anser vi att samtliga psykologiska faktorer i detta fall går att bortse ifrån.

I Bradleys modell beskrivs de faktorer som påverkar huruvida en individ upplever stress i en
arbetssituation eller inte. Här ingår såväl individens bakgrund, arbetsmiljö som psykologiska
faktorer. Följaktligen anser Bradley att det inte går att skilja individen och situationen åt vid
en undersökning av de faktorer som påverkar en individs upplevelse av stress. Tvärtom anser
Bradley till och med att hänsyn även bör tas till individens bakgrund tillsammans med övriga
villkor utanför arbetet. Detta eftersom Bradley anser att dessa faktorer har inverkan på hur en
individ uppfattar sin arbetssituation, vilket så småningom kan leda till en känsla av över- eller
understimulering. Varken den ena eller den andra av motsatserna, överstimulering eller under-
stimulering är bra för individens psykiska välbefinnande. Båda dessa leder så småningom till
en reaktion hos individen i form av stress (Bradley 1986).

                                                
7 Vi anser att dessa faktorer beskriver den sociala bakgrund och situation vi talar om i Avgränsningar.
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3.2 Beskrivning av personlighetstest

I detta avsnitt beskriver vi de tre personlighetstest vi valt att använda i vår empiriska studie.
Detta sker genom att vi för varje enskilt test först ger en liten bakgrund till hur testet utveck-
lats och för vilka syften. Därefter ger vi en beskrivning av testet och en förklaring till varför vi
valt att använda oss av testet. Slutligen ger vi en beskrivning av den kritik som finns gentemot
detta angreppssätt.

3.2.1 Assessing The Big Five

Antalet karaktärsdrag ett personlighetstest mäter har länge varit föremål för debatt inom psy-
kologin. Allport och Odbert ansåg år 1936 att antalet karaktärsdrag var smått otroliga 18.000
stycken. År 1943 hade Cattell reducerat antalet karaktärsdrag till 16 stycken. Idag verkar
emellertid de stora flertalet forskare ense om att personlighetstesten i grunden bara mäter fem
karaktärsdrag eller egenskaper (Pervin, 1990). Under det senaste decenniet har en imponeran-
de mängd litteratur vuxit fram som tillhandahåller övertygande argument för användandet av
en modell för att utröna dessa fem egenskaper som anses utgöra en människas personlighet.
Från 1980-talet och framåt har en överväldigande mängd av personlighetsforskare etablerat
denna modell som det paradigm vilket personlighetsforskningen utgår ifrån. (Howard et al.,
1998). De fem egenskaperna benämns olika beroende på vilket område de används inom, i
denna uppsats har vi valt att använda oss av namnen ”adjustment, sociability, conscientious-
ness, agreeableness, och intellectual openness”. Testet ”Assessing the Big  Five” (Hellreigel
et al., 1998) är ett sätt att använda denna modell för att undersöka de fem egenskaperna på. Vi
använde detta test (Bilaga 3) för att få reda på typ av personlighet och specifika karaktärsdrag.

De fem egenskaperna kan enligt Howard et al. (1998) beskrivas enligt följande:

Adjustment – Åsyftar antalet stimuli samt styrkan av dessa stimuli som krävs för att utlösa
negativa känslor hos en individ. Individer som är mer resilient besväras av ett färre antal sti-
muli i deras omgivning, och stimulis måste vara stark för att påverka dem. Individer som är
mer reactive besväras av ett stort antal stimuli, och stimulis behöver inte vara särskilt stark för
att påverka dem.

Sociability – Åsyftar antalet relationer som en individ känner sig bekväm med. En individ
med hög sociability karakteriseras av ett större antal relationer och av att spendera en större
andel av sin tid att ägna sig åt dem. En individ med låg sociability karakteriseras av ett färre
antal relationer samt av att spendera en mindre andel av sin tid åt att ägna sig åt dessa relatio-
ner.

Openness – Åsyftar det antal intressen individen har och till vilken utsträckning dessa utövas.
Hög openness beskriver en individ med ett större antal intressen och, följaktligen, en mindre
fördjupning inom respektive intresseområde, medan låg openness beskriver en individ med ett
färre antal intressen och en större fördjupning inom respektive intresseområde.

Agreeableness – Åsyftar antalet källor från vilka individen hämtar sina normer för vad som är
rätt beteende. Hög agreeableness beskriver en individ som fogar sig efter normer från ett stort
antal källor, såsom make/maka, religiösa ledare, vänner, chefen eller popidoler. Låg agree-
ableness beskriver en individ som, i det extremaste fallet, endast följer sin egen inre röst. In-
divider med hög agreeableness kan således beskrivas som personer som marscherar till ljudet
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av många olika trummor, medan individer med låg agreeableness endast marscherar till ljudet
av sin egen trumma.

Conscientiousness – Åsyftar antalet mål individen fokuserar på. Hög conscientiousness be-
skriver en individ som fokuserar på färre mål och som visar den självdisciplin som förknippas
med en sådan fokusering. Låg conscientiousness beskriver en individ som strävar efter ett
större antal mål och som på grund av detta är förknippad med spontanitet och en tendens att
vara lätt distraherad.

3.2.2 Type-A Personality

Eftersom stress påverkar individens förmåga att ta till sig nyanserad information anser vi det
vara av yttersta vikt att undersöka de intervjuades grad av stresstålighet. Huruvida en person
upplever stress eller inte beror på åtskilliga faktorer. Fyra av de främsta faktorerna är enligt
Hellriegel et al. (1998):

- individens uppfattning av situationen
- individens tidigare erfarenheter
- när- eller frånvaro av socialt stöd
- individuella skillnader med avseende på stressreaktioner

De intervjuades uppfattning av situationen och deras tidigare erfarenheter kartlägger vi med
hjälp av intervjuer samt en informationsmätning. När- eller frånvaron av socialt stöd8 har vi
inte undersökt eftersom detta ligger utanför de avgränsningar vi gjort. De individuella skillna-
derna med avseende på stressreaktioner har vi kartlagt med hjälp av två olika
personlighetstest, varav det ena undersöker huruvida individen är en Type-A Personality.

Type-A Personality identifierades av två hjärtspecialister när de av sin sekreterare fick veta att
många av patienterna med hjärtproblem gav ett mycket stressat intryck i väntrummet. De två
läkarna observerade vid fortsatt undersökning att många av de unga patienterna med hjärtpro-
blem uppvisade ett antal specifika beteenden, däribland extrem tävlingsinriktning, konstant
tävlande mot klockan, samt aggressivitet (Pervin, 1996).

Med hjälp av Type-A Personality testet (Bilaga 4) mäter vi de fyra olika beteenden och ten-
denser som ingår i Type-A Personality och som förknippas med stress. Dessa tenderar att
orsaka stress eller göra stressande situationer värre än de annars skulle vara. Beteendena är
enligt Hellriegel et al. (1998):

1. Konstant tävlande mot klockan även när det inte finns någon anledning till det. Individen
känner sig tvungen att jäkta bara för jäktandets skull.

2. Extremt tävlingsinriktad, nästan fientlig inställning. Individen kan inte göra någonting för
nöjes skull. Har svårt att behärska sig och tappar fattningen för minsta sak.

3. Försöker att göra två eller flera saker samtidigt. Resulterar ofta i slöseri med tid eftersom
ingen av dessa saker tenderar att slutföras

4. Brist på framförhållning - rusar ofta in i arbete utan att planera i förväg. Resulterar ofta i
att arbetet blir slarvigt gjort.

                                                
8 Vi anser att denna faktor motsvarar individens sociala situation som vi talar om i Avgränsningar.
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Det andra testet vi använt oss av för att kartlägga de individuella skillnaderna med avseende
på stressreaktioner är Hardy Personality.

3.2.3 Hardy Personality

En samling egenskaper som anses motverka effekterna av stress går under namnet The Hardy
Personality (Horowitz et al., 1995). En hög grad av Hardy Personality reducerar de negativa
effekterna av stressiga situationer. Detta är möjligt eftersom individer med Hardy Personality
uppfattar stressfaktorer som mindre stressande än individer med låg eller ingen Hardy Perso-
nality gör.

De egenskaper som anses motverka effekterna av stress är:

1. Kontroll – individen känner att hon har kontroll över sitt liv och kan påverka situationer
och händelser snarare än att stå hjälplös.

2. Engagemang – individen är aktivt involverad i familj, arbete och samhälle och ser ett syfte
och en mening med livet och händelser i det.

3. Utmaning – individen ser en förändring som en utmaning istället för ett problem.

Hardy Personality betonar vikten av individuella skillnader när det gäller vilka faktorer som
påverkar personens uppfattning av stress. En individ med en hög nivå av Hardy Personality
uppfattar exempelvis få händelser i omgivningen som stressande; en individ med låg nivå av
Hardy Personality uppfattar många händelser som stressande. En individ med hög nivå av
Hardy Personality blir inte överväldigad av utmanande eller svåra situationer. Hon försöker i
stället hitta en lösning för att kontrollera eller påverka situationen (Horowitz et al., 1995).

Genom att kartlägga de individuella skillnaderna med avseende på stressreaktioner med hjälp
av detta test (Bilaga 5), samt Type-A Personality testet, kan vi se hur de intervjuade hanterar
stress. Detta påverkar i sin tur hur de intervjuade utför sitt arbete (Wickens, 1992), vilket i
detta fall inkluderar informationshantering.

Teori och test har utvecklats av psykolog Suzanne Kobasa (Horowitz et al., 1995)

3.2.4. Kritik

Inom personlighetsforskningen finns tre olika discipliner; klinisk forskning, korrelations-
forskning  och kognitiv forskning. All personlighetsforskning startade ungefär samtidigt, vid
början av 1900-talet. De tre metoderna har fortsatt in i nuet, ibland överlappande varandra
men mer generellt utövade oberoende av varandra. Genom historien har det förekommit de-
batter om vilken metod som är den bästa bland de tre. Samtidigt har personlighetsforskare
kombinerat de tre metoderna (Pervin, 1996). De teorier och personlighetstest vi har använt
faller under korrelationsforskning. Den kritik som riktas gentemot korrelationsforskning be-
står av att det är individen själv som avgör i vilken utsträckning vissa karaktärsdrag och
beteenden är representativa för henne. Ytterligare kritik är att individen måste välja mellan
färdiga svarsalternativ i frågeformulär, istället för att ge sina svar i egna ord (Pervin, 1996).
Dessutom riktas naturligtvis kritik gentemot denna disciplin från utövare av de två andra di-
sciplinerna, helt enkelt för att forskarna har olika syn- och angreppsätt beroende på vilken
disciplin de tillhör.
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4. EMPIRI

I detta avsnitt beskrivs först Arbetsplats A som vi valt att göra vår empiriska studie på. Där-
efter redovisas resultaten från personlighetstesten och informationsmätningen. Slutligen
återges intervjuerna med de anställda. För att värna om dessas anonymitet kommer de här att
benämnas Johansson, Andersson, Karlsson och Svensson.

4.1 Empirisk studie

För att utreda vilka faktorer som påverkar upplevelsen av informationsöverflöd bestämde vi
oss för att göra en empirisk studie på en arbetsplats inom Försvarsmakten. Arbetsplatsen är en
av totalt tre enheter inom samma verksamhetsområde som är lokaliserade på tre olika orter i
Sverige. I fortsättningen kommer vi att använda ordet Arbetsplats A när vi pratar om den en-
het som vi har gjort studien på. När vi talar om de andra enheterna kommer de att benämnas
Arbetsplats B och Arbetsplats C.

Det område av Försvarsmakten som utgör detta verksamhetsområde har nyligen genomgått en
omorganisation och har bara existerat i sin nuvarande form sedan januari 1999. Arbetsplats A
har för närvarande fyra anställda, varav en är chef och en ställföreträdande chef. Personalen
skall i ett senare skede utökas till sammanlagt tio stycken. De anställdas arbetsuppgifter består
till stor del av regelrätt kontorsarbete men de reser också mycket och vistas på annan ort, hu-
vudsakligen Arbetsplats B och C, i tjänsten. Detta för att tillhandahålla utbildning inom
Försvarsmakten vilket är Arbetsplats A:s huvudsyfte.

Arbetsplats A betraktas som en informationsintensiv miljö av samtliga fyra anställda, det är
emellertid endast en av de anställda som säger sig uppleva informationsöverflöd i arbetet.
Arbetsplats A befinner sig också i en intressant situation eftersom den är nystartad. Detta in-
nebär till viss mån brist på rutiner för hur arbetet ska utföras samt även oklara roller, det vill
säga: ”vem gör/har ansvar för vad?”. Det sätt vilket organisationen är uppbyggd på innebär
också en stor rörlighet - de anställda befinner sig på resande fot ganska mycket och då i tämli-
gen långa perioder. Denna bortavaro från Arbetsplats A innebär att information samlas på hög
under ett par - tre veckor. Allt detta sammantaget ger upphov till en informationsintensiv
miljö som vi tycker lämpar sig för en empirisk studie för att undersöka om personlighet och
situation inverkar på upplevelsen av informationsöverflöd på en arbetsplats.

4.2 Resultatredovisning av personlighetstest

I detta avsnitt redovisas resultaten av de tre personlighetstesten. Först ges en beskrivning av
hur testen har utförts och därefter redovisas resultatet.

4.2.1 Assessing the Big Five

Testet ”Assessing the Big Five” utfördes genom att den intervjuade fick besvara 25 frågor om
hur denne uppfattar sig själv. Därefter sammanställdes svaren i fem olika grupper för att få en
poäng för varje personlighetsfaktor. Denna poäng markerades på en skala enligt Bilaga 6.
Beroende av var på de fem olika skalorna den intervjuade hamnar tillskrivs individen vissa
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karaktärsdrag. Läsaren bör notera att vi valt att återge denna bilaga i det amerikanska ur-
sprungsformatet eftersom det är svårt att finna några bra svenska motsvarigheter till flera av
de amerikanska termer som används. I Fig. 3 redovisas resultatet från testet.



- 17 -

Fig. 3 Resultat  från testet Assesing the Big Five
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4.2.2 Type-A Personality

Testet utfördes genom att de intervjuade fick svara på 14 frågor som syftar till att utreda i vil-
ken utsträckning individen innehar de fyra olika beteenden som förknippas med Type-A
Personality. Därefter sammanställdes svaren i fyra grupper som motsvarar de beteenden som
anges nedan. En totalpoäng på fem poäng eller mer betyder att individen kan inneha några av
de egenskaper som ingår i Type- A Personality.

Siffrorna 1, 2, 3 och 4 i Fig. 4. motsvarar följande beteenden:
1. Konstant tävlande mot klockan.
2. Extremt tävlingsinriktad, nästan fientlig inställning.
3. Försöker göra för många saker samtidigt.
4. Brist på framförhållning och planering i förväg.

Fig.4 Resultat från testet Type- A Personality
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4.2.3 Hardy-Personality

Testet utfördes genom att de intervjuade fick svara på 18 frågor som syftar till att utreda i vil-
ken utsträckning individen innehar de tre olika egenskaperna som motverkar stress. Därefter
sammanställdes svaren i tre grupper som motsvarar dessa egenskaper.

Maximalt antal poäng i detta test är 18 poäng och maximalt antal poäng  för de respektive
egenskaperna är sex poäng. Graden av Hardy Personality beskrivs enligt följande:
10-18 poäng: Hardy- Personality; 0 – 9 poäng: måttligt Hardy Personality; under 0: låg Har-
dy- Personality

Resultat av testet Hardy Personality redovisas i Fig. 5.

Siffrorna i testet motsvarar egenskaperna:
1. Kontroll.
2. Engagemang.
3. Utmaning

Fig. 5 Resultat från testet Hardy-Personality
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4.3 Resultatredovisning av informationsmätning

Informationsmätningen utfördes genom att vi gjorde i ordning formulär för mätning av de
olika formerna av information och delade ut dem till samtliga anställda. I dessa formulär (Bi-
laga 2) bokförde de intervjuade sina egna informationsflöden, dvs antal telefax, e-post, brev
och telefonsamtal som flödade såväl in som ut till dem. I formulären för informationsmät-
ningen finns kolumner där de intervjuade ombads notera från/till vem informationen
skickades, ärende, om svar krävs och i så fall när.

I Tabell 1. redovisas informationsmätningen som pågick under en vecka. I denna tabell redo-
visas mängden information som flödat in och ut i de olika informationskanalerna hos de
intervjuade. I Tabell. 2 redovisas det totala resultatet för varje individ.

Telefonsamtal Post Telefax E-post
IN UT IN UT IN UT IN UT

Johansson 4 st 12 st 3 st 3 st 1 st 0 st 6 st 0 st
Andersson 1 st 2 st 7 st 0 st 0 st 0 st 1 st 1 st
Karlsson 5 st 23 st 22 st 4 st 8 st 1 st 10 st 2 st
Svensson 4 st 5 st 0 st 0 st 0 st 0 st 6 st 5 st

Tabell 1. Resultat informationskanaler.

Total
IN UT

Johansson 14 st 15 st
Andersson 9 st 3 st
Karlsson 45 st 30 st
Svensson 10 st 10 st

Tabell 2. Totalt resultat

4.4 Resultatredovisning av intervjuer

I detta avsnitt redovisas intervjuerna med de fyra anställda. Vi har valt att redovisa de full-
ständiga intervjuerna istället för att plocka ut citat eftersom vi anser att det senare skulle
kunna medföra viss risk för missförstånd och oklarheter. Vi anser att vi genom att återge in-
tervjuerna i komplett format förser läsaren för en större förståelse för situationen de
intervjuade befinner sig i.

4.4.1 Johansson

I intervjuerna framkommer att Johansson försöker skumma igenom allt för att bli orienterad.
Han försöker med andra ord ta del av all information han får ”… för att se helheten.” som han
uttrycker det. Den informationsform Johansson föredrar är vanliga pappersdokument eftersom
han är van vid det från tidigare anställningar. Johansson tycker att e-post och pappersdoku-
ment att föredra ur dokumentationssynpunkt, men han tillägger också att han alltid tycker det
är roligt att prata med folk och åsyftar då telefonsamtal. Telefonsamtal är också den informa-
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tionsform som var vanligast förekommande för Johanssons del under den vecka informa-
tionsmätningen pågick. Johansson nämner att han måste lära sig att ”… brottas med
burken…” och åsyftar då det faktum att han inte är van vid att använda datorn i arbetet. Han
tycker att förslaget om att all personal skall ta datorkörkort är en bra idé. Johansson tycker han
får all information han behöver för att utföra sitt arbete. Han säger också att han inte anser sig
få för mycket, eller att det överhuvudtaget kan bli för mycket information.

Johansson har tidigare haft liknande arbetsuppgifter och är van vid kontorsarbete. Johanssons
arbetsuppgifter består av att ordna fram material, fordon, boende och att handha Arbetsplats
A:s administrativa uppgifter. På frågan hur han tycker det har varit att vara med och bygga
upp en arbetsplats från grunden svarar han att han tycker det är trevligt och roligt att få vara
med och skapa en ny arbetsplats. Det enda problem Johansson har upplevt är det faktum att de
inte haft någon permanent lokal för Arbetsplats A, de har hittills9 varit preliminärt stationera-
de utan att veta var de ska bli slutgiltigt placerade. Johansson tycker han har fria händer, dvs
de arbetsuppgifter som åligger honom får han utföra på det sätt han själv föredrar så länge de
blir utförda på ett tillfredsställande sätt. Johansson tycker också att de har högt i tak på Ar-
betsplats A, och detta anser han bero på det faktum att de har en chef, Karlsson, som ser till
att de anställda arbetar mot samma mål. Johansson anser att Karlsson är mån om att de an-
ställda får den information de behöver och han tycker också att det är korta beslutsvägar på
Arbetsplats A, vilket han anser underlättar arbetet.

4.4.2 Andersson

Vid intervjun om informationsmätningen säger Andersson att informationsmätningen inte
direkt motsvarade en typisk arbetsvecka utan denna vecka var lite lugnare än normalt. Den
informationsform Andersson föredrar är pappersdokument och e-post, det som skall doku-
menteras är enligt honom bra att ha på papper, men han säger också att” …här fungerar också
e-post bra eftersom man kan spara den i olika mappar.”

Andersson tycker inte han får för mycket information, snarare att han får så mycket informa-
tion som han behöver. ”Håller man på och arbetar praktiskt med något projekt så låter man
mycket gå förbi.” Andersson anser att han kan ta tag i det senare när han hinner eller om nå-
gon påpekar att det är något han borde veta.

Tidigare tjänster som Andersson har haft har inte innehållit lika mycket kontorsarbete som
denna tjänst. Han är därför inte riktigt van vid arbetsrutinerna som detta innebär. Anderssons
arbetsuppgifter består av att ha hand om en del av undervisningen samt att utforma undervis-
ningsmaterial.

När det gäller att vara med och bygga upp en ny arbetsplats tycker Andersson att det är väl-
digt stimulerande. Han tycker det är roligt att jobba med nya strukturer och att få vara med
och påverka. Det som kan vara jobbigt ibland är enligt Andersson att han inte vet om han för-
väntas göra en uppgift när ett projekt eller dylikt presenteras. Andersson känner ibland att han
inte hinner göra ett bra jobb. Detta eftersom personalen på Arbetsplats A är mycket färre till
antalet än på Arbetsplats B och C, men förväntas klara av lika mycket som Arbetsplats B och
C enligt Andersson. Det blir till stor del vad vi själva gör det till, säger Andersson. Han tycker
samtidigt att målbilden för Arbetsplats A inte varit tydlig och uppdragen inte klara. Det sak-

                                                
9 Då intervjun gjordes hade de emellertid precis blivit tilldelade en permanent lokal
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nades struktur från början och man gick för fort fram. Andersson tycker att han har fria händer
och att det är mycket i högt i tak på Arbetsplats A. Andersson tycker även att det är bra med
mycket information.

4.4.3 Karlsson

Karlsson har haft liknande arbetsuppgifter som han har på Arbetsplats A på sin tidigare ar-
betsplats, han är alltså van vid kontorsarbete. Hans befattning på Arbetsplats A är chef, vilket
innebär att han har ansvaret för arbetsplatsen och den övriga personalen samt är Arbetsplats
A:s ansikte utåt.

Karlssons spontana reaktion på informationsmätningen var att mängden information han
handskas med på Arbetsplats A är avsevärt mycket mindre än på hans tidigare arbetsplats.
Han gjorde en liknande informationsmätning på sin tidigare arbetsplats och där fick han 4 – 6
gånger så stor mängd information varje dag som han får på Arbetsplats A. Han tycker följakt-
ligen inte att han upplever något informationsöverflöd. Han tillägger också att han inte anser
mängden information vara något problem; problemet är enligt honom att de anställda får så
mycket information som är irrelevant för Arbetsplats A (denna information rör då oftast Ar-
betsplats B eller C, och har bara skickats till Arbetsplats A för kännedom). För Karlsson
motsvarade informationen i vår mätning en typisk vecka på kontoret, och på frågan var grän-
sen går för för mycket information svarade han:

”Det beror på; en lugn dag på kontoret innebär 100 enheter10 in-
formation inga problem. Om vi däremot är borta en dag och har
200 enheter väntandes på oss när vi kommer tillbaka är det genast
värre. Det är så stressen byggs upp och detta innebär att det blir
en hårdare gallring av informationen.”

Karlsson återkommer också till det faktum att de intervjuade får mycket information som inte
har med Arbetsplats A att göra, men understryker att det är något de ”… får skylla sig själva
för…” eftersom Karlsson har bett Högkvarteret om att få all information om vad som händer
på Arbetsplats B och C. Detta för att han vill få en helhetsbild och slippa gissa vad som hän-
der i den övriga organisationen. Karlsson föredrar att ha möjlighet att själv välja bort den
information han inte vill ha/inte har någon användning för framför att behöva oroa sig över att
han missar något viktigt.

Karlsson tycker inte det spelar så stor roll vilken form informationen kommer i, han föredrar
dock själv att använda sig av telefon eftersom han då kan ställa frågor direkt. Han tycker ock-
så att kombinationen telefon/fax, där han skickar ett fax och sedan ringer upp mottagaren och
diskuterar faxet, är en ypperlig form.

På frågan hur han upplevt det att vara med och starta upp en ny arbetsplats svarar Karlsson att
det största minuset är att Arbetsplats A inte funnits i rätt nätverk. Som nämnts tidigare i upp-
satsen har de anställda först nyligen fått veta vilken lokal de ska placeras i permanent. Han
anser också att man måste se över och ändra organisationsstrukturen. De anställda upplever
det som att de blivit påtvingade den, enligt Karlsson. De anställda behöver också reda ut vem
som ska göra vad på Arbetsplats A, och detta kommer ske genom ett rollspel i augusti (då de

                                                
10 Här motsvarar en enhet information ett brev, ett telefonsamtal, ett fax eller ett e-post.
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övriga som också ska jobba på arbetsplatsen ska börja). Vidare så innebär det ett problem att
de anställda är på resande fot ganska ofta, vilket innebär att de under vissa perioder träffas
väldigt lite. Det är också tänkt att Svensson ska veta lika mycket som Karlsson eftersom han
fungerar som ställföreträdare för denne. Så har dock ej varit fallet. Karlsson anser emellertid
att det på det stora hela innebär något positivt att få starta upp något nytt.

En annan sak som Karlsson ser som positivt är att de har tämligen fria händer på Arbetsplats
A; de får själva avgöra arbetstider etc. Vidare anser han att de har högt i tak, så länge de följer
sina avtal så har de fria händer. Han är också oerhört nöjd med prestationerna från de anställ-
da på Arbetsplats A - han anser dock att de varit för få till antalet.

4.4.4 Svensson

Svensson är utbildningschef på Arbetsplats A, samt ställföreträdande chef för Karlsson.
Svensson har haft liknande arbetsuppgifter vid sina tidigare anställningar, han har dock inte
haft kontorsarbete i lika stor utsträckning.

Svensson är den av de anställda på Arbetsplats A som säger sig uppleva informationsöverflöd.
Detta informationsöverflöd består enligt Svensson till största delen av e-post som kommer till
honom som inte rör honom eller ens Arbetsplats A. Han tror att detta beror på att folk väljer
att skicka e-post ”…för säkerhets skull”, dvs för att försäkra sig om att ingen som ska delges
eller behöver informationen blir utan den.

Svensson föredrar e-post som informationsform eftersom detta skapar utrymme för att fundera
samt ger honom möjlighet att planera sin tid och sin arbetsdag. På sin tidigare arbetsplats var
han vissa gånger tvungen att koppla ur telefonen för att få arbetsro. Genom att använda sig av
e-post kan han styra själv när han ska läsa sin e-post, om han ska svara på en gång eller vänta
med det till senare, etc. Han tycker också e-post är ett bra hjälpmedel i hans arbete, som ex-
empel beskriver han hur han går till väga om han ringer upp någon som inte har tid att ta sig
an honom just då. En sådan gång frågar Svensson om det går bra att han skickar ett e-post
med frågeställningen, och när han behöver svaret.

På frågan var gränsen går för för mycket information svarar Svensson:

”För mycket information är när informationen stör ut min struktu-
rering av en arbetsdag eller arbetsvecka.”

Svensson tycker det är svårt att veta vilket slags information han är intresserad av/har något
intresse i. Han ger som exempel det möte om Försvarsmaktens framtid som han varit på
samma morgon vi intervjuade honom. Han är övertygad om att han säkert fått och sett en hel
del information om detta, men att det har passerat honom obemärkt förbi eftersom han kanske
varit upptagen med en viktig uppgift just då. Han understryker att han är väldigt målinriktad
och att detta kanske ibland innebär att han tappar helheten. Det faktum att han är väldigt mål-
inriktad avspeglar sig i att om Svensson själv fick välja skulle informationen till honom bestå
av att han får en uppgift av Karlsson som han ska utföra.
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Svensson nämner igen att de anställda får alldeles för mycket information som inte har med
dem att göra. Han tror att detta beror på11 att de finns på något slags sändlista (e-post) vilket
medför att allt inom organisationen kommer till dem, även om det inte rör Arbetsplats A. Han
tror att detta grundar sig i att systemet inte har klart för sig vad Arbetsplats A ska göra
”…eller, och det vore ju skrämmande om så vore fallet; att vi inte har klart för oss vad vi ska
göra.” Svensson använder sig av starka ord för att beskriva sina känslor inför information
som inte fungerar. ”Jag hatar cirkulationspapper…” och ”… jag hatar anslagstavlor, de
fungerar inte…”

På frågan hur han upplevt det att vara med och bygga upp en ny arbetsplats svarar Svensson
att han tycker det är stimulerande med nya saker. Han tycker också den nya arbetsplatsen
medfört möjligheter till idégenerering och att genomföra saker han tänkt på tidigare. Däremot
gillar han inte, precis som Karlsson, det faktum att den lokala organisationsstrukturen varit
förutbestämd. Han anser att de anställda vid en nystart måste tillåtas vara delaktiga i skapan-
det av organisationen. Som det varit nu var organisationen redan fastställd och de anställda
tilldelades en befattning på ett sätt som Svensson anser vara mindre bra. Han påpekar att man
måste väga in en hel del olika värden i form av exempelvis individuell kompetens och intresse
vid tilldelningen av en befattning, och inte bara – som det fungerar nu – stirra sig blind på
vilken militär grad individen har.

Svensson säger att det inte funnits något utrymme för rollspel för att klara ut vilka roller de
intervjuade ska ha. Detta innebär för honom en stor frustration när det är svårt för honom att
identifiera sig med sin befattning. Här har tillikabefattningarna 12 fått tjäna som något slags
kompromiss. Svensson anser vidare att inte heller han och Karlsson har lyckats definiera sina
roller sinsemellan, detta tror han emellertid kommer växa fram så småningom. Det faktum att
de ska vara tio anställda på Arbetsplats A så småningom, men att Svensson och Karlsson som
började i oktober 1998 inte vetat vilka dessa kommer bli (förutom Johansson och Andersson)
har inneburit en massa osäkerhet, enligt Svensson. Han tycker också att det innebär ett pro-
blem att de anställda befinner sig på resande fot så pass mycket som de gör.

Svensson anser inte att de anställda haft fria händer eftersom organisationen varit förutbe-
stämd. De intervjuade har t ex inte fått delta i utredningen13 som gjordes innan Arbetsplats A
startades. Han anser däremot att de har väldigt högt i tak på Arbetsplats A, och han anser även
att det ska vara så i en liten organisation. Han påpekar att det är viktigt att man är medveten
om vad högt i tak innebär; det krävs att de anställda är sammansvetsade och att de är beredda
att acceptera vad en chef säger när situationen så kräver.

                                                
11 Den uppmärksamme läsaren lägger här märke till att detta beror på att Karlsson bett om att få all denna infor-
mation.
12 Tillikabefattningar är områden som de anställda har fått välja att vara ansvariga för beroende på eget intresse.
En är till exempel IT ansvarig, en annan idrottsansvarig.
13 Det gjordes en utredning angående placeringsort etc. för Arbetsplats A.
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5. ANALYS

I detta avsnitt presenteras den analys vi gjort utifrån vår datainsamling. Först förser vi läsaren
med en sammanfattning av de olika personligheter vi lyckats utröna. Därefter undersöker vi
de kopplingar vi funnit mellan personlighet, situation och informationsöverflöd.

5.1 Sammanfattning av personligheter

Med hjälp av resultaten från personlighetstesten, informationsmätning och intervjuer kunde vi
kartlägga fyra persontyper eller personligheter. Vi har valt att benämna dessa med Personlig-
het 1 = Johansson, Personlighet 2 = Andersson, Personlighet 3 = Karlsson, och Personlighet 4
= Svensson. Detta därför att vi vill betona att det är personlighet och inte person vi har kart-
lagt. Dessa sammanställningar av de fyra olika personligheterna är följaktligen inte att
betrakta som en fullständig beskrivning av personerna vi intervjuat.

5.1.1 Personlighet 1

Enligt personlighetstesten har Personlighet 1 lite svårt att anpassa sig till nya situationer på
grund av en tendens att vara lättretlig, nervös och på sin vakt. Testresultaten påvisar också att
personligheten är något reserverad samtidigt som denne är sällskaplig, pratsam och optimis-
tisk. Detta är en praktisk effektivt lagd personlighet som kan beskrivas som lite konservativ,
men är samtidigt nyfiken på nya saker och har breda intressen. Även om personligheten är
något skeptisk och ifrågasättande så ingår även ödmjukhet och altruism. Resultatet visar även
på en personlighet som inte har något emot att arbeta ensam.

Personlighet 1 kan nästan beskrivas som lugnet själv med en låg poäng på Type A Personality
och en tämligen hög poäng på Hardy Personality. Specifika personlighetsfaktorer som kan ha
bidragit till detta går att utläsa ur några av svaren i Type A-testet. Dessa visar att Personlighet
1 inte rusar in i saker utan att planera dem i förväg, vilket ju kan vara en stressfaktor om så
vore fallet. Testet visar heller inga som helst tecken på en tävlingsinriktad personlighet vilket
kan göra situationer mer stressande. Resultatet av Hardy Personality-testet visar på hög
stresstålighet och att Personlighet 1 tar tag i saker och ting  på en gång istället för att låta de
bero.

Personlighet 1 kan således, utifrån resultatet från vår datainsamling, sammanfattas enligt föl-
jande:

- Innehar inte de tendenser som enligt Type-A testet förknippas med stress.
- Har enligt Hardy Personality testet högst stresstålighet av de fyra personligheterna.
- Upplever inget informationsöverflöd.
- Skummar igenom all information för att få en helhetsbild.

5.1.2 Personlighet 2

Personlighet 2 är enligt personlighetstesten en personlighet som är stabil, har bra självförtro-
ende och är rationell. Är socialt en utåtriktad personlighet som också kan beskrivas som
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bestämd, optimistisk, sällskaplig, varm och pratsam. Testresultaten visar också på en lite ny-
fiken personlighet. Vidare beskriver testresultaten Personlighet 2 som en lagspelare som är
ödmjuk och uppriktig och ogillar konflikt. Slutligen är Personlighet 2 att betrakta som en
flexibel personlighet som är reserverad och svår att tyda enligt testen.

Personlighet 2 kan enligt Type A-testet inneha några av de egenskaper som gör stressituatio-
ner svårare att hantera. En sådan egenskap som denna personlighet innehar är att rusa in i
saker utan att planera i förväg. Samtidigt visar resultatet i Hardy Personality-testet att Person-
lighet 2 hanterar stress relativt bra . Detta kan bero på att Personlighet 2 enligt detta test anser
sig ha möjlighet att påverka situationen denne befinner sig i.

Personlighet 2 kan således sammanfattas enligt följande:

- Innehar enligt Type-A testet några av de beteenden och tendenser som förknippas med
stress.

- Hanterar enligt Hardy Personality testet stress relativt bra.
- Upplever inget informationsöverflöd, tycker det är bra med mycket information.
- Använder informationen när behovet uppstår eller när det visar sig absolut nödvändigt att

ta del av den.

5.1.3 Personlighet 3

Några av Personlighet 3:s tydligaste karaktärsdrag är enligt personlighetstesten stabilitet, ra-
tionalitet och nyfikenhet. Ytterligare karaktärsdrag innefattar ödmjukhet och uppriktighet.
Dessa karaktärsdrag resulterar enligt testen i en personlighet som ogillar konflikt och som har
relativt lätt för att anpassa sig. Detta är en lugn och självsäker personlighet som inte är lätt-
distraherad och som funderar hellre än pratar.

Personlighet 3 är inte att betrakta som en utpräglad Type A- eller Hardy Personality, en total-
poäng som motsvarar en placering i den nedre delen av skalan på Hardy Personality indikerar
emellertid att denna personlighet hanterar stress ”sådär”. Det framkommer också tydligt i
Type A-testet att Personlighet 3 inte har något tålamod med att behöva vänta på att andra ska
göra sitt arbete klart innan denne kan fortsätta med sitt. Ur resultatet av Hardy-testet kan vi
också utläsa att denna personlighet heller inte har något tålamod med folk som är sena eller
med att köa. Detta tolkar vi som att Personlighet 3 blir stressad i situationer denne inte kan
påverka, dvs när denne inte har någon kontroll.

Personlighet 3 kan således sammanfattas enligt följande:

- Innehar enligt Type-A testet flera av de beteenden och tendenser som förknippas med
stress.

- Hanterar enligt Hardy Personality testet stress varken bra eller dåligt.
- Upplever inte informationsöverflöd, har specifikt bett om att få all information om organi-

sationen även det som inte direkt påverkar Arbetsplats A.
- Vill ha valmöjlighet att själv sålla informationen.
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5.1.4 Personlighet 4

När vi analyserade testresultaten för Personlighet 4 märktes några mycket tydliga karaktärs-
drag. Personlighet 4 är att betrakta som mycket välorganiserad och disciplinerad.
Karaktärsdrag som ordningssam, bestämd, samt krav på entydighet utgör en överväldigande
majoritet i testresultaten. Denna personlighet är praktisk och effektiv och pratar hellre än fun-
derar samt gör så gott som alltid färdigt saker i tid istället för att skjuta upp dem.

Resultaten av Type A- och Hardy Personality-testen visar på att Personlighet 4 är en mycket
utpräglad Type A Personality. Den totala poängen är mycket hög och vid en noggrannare
analys av de specifika svaren framkommer tydligt att Personlighet 4 befinner sig i en ständig
kamp mot klockan, försöker göra aktiviteter tävlingsbetonade när det går, gillar inte att vänta
på andra människor eller köa, och kommer ofta på sig själv med att stressa även när det inte
finns någon anledning. Denna personlighet tenderar också att rusa in i arbete utan att i förväg
planera arbetet, och eventuella misstag som görs beror på detta. Utmärkande för denna per-
sonlighet är också en tendens att vara lättirriterad och att ofta tappa humöret när denne
befinner sig under mycket press på jobbet. Det intressanta här är att Personlighet 4 i resultatet
från testet av Hardy Personality även uppvisar en ganska bra stresshantering. En förklaring till
detta anser vi kunna vara att situationen som just nu råder på arbetsplatsen i stor utsträckning
bidrar till den höga poängen i Type A-testet.

Personlighet 4 kan således sammanfattas enligt följande:

- Innehar enligt Type-A testet samtliga de beteenden och tendenser som förknippas med
stress.

- Hanterar enligt Hardy Personality testet stress relativt bra.
- Upplever informationsöverflöd.
- Upplever att mycket av informationen är irrelevant för Arbetsplats A.

5.2 Personlighet och situations inverkan på upplevelsen av informationsöverflöd.

Om vi jämför mängden information (Tabell 2) de olika personligheterna får med deras re-
spektive reaktion på informationen så ser man att de i stort sett handskas med samma kvantitet
information. Personlighet 3 utgör emellertid ett undantag – denne har ungefär tre gånger så
stor mängd information som de andra personligheterna. Om fallet vore att det är mängden
information som gör att en individ upplever informationsöverflöd så skulle således Personlig-
het 3 vara den som mest troligt skulle uppleva informationsöverflöd. Resultatet av vår
undersökning visar emellertid att Personlighet 1, 2 och 3 inte anser sig uppleva informations-
överflöd medan Personlighet 4 gör det. Detta indikerar således att det inte finns något direkt
samband mellan mängden information och upplevt informationsöverflöd.

5.2.1 Personlighet – Informationsöverflöd

Anledningen till att vi samlade in data för att utröna dessa fyra personligheter var att vi ville
undersöka om det gick att se någon koppling mellan personlighet och upplevelsen av infor-
mationsöverflöd. Vid en första anblick syns emellertid inga tydliga skillnader mellan de olika
personligheterna, därför måste vi gå in och titta på de specifika svaren i testet ”Assessing the
Big Five” för att om möjligt kunna se några skillnader.
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Då de olika personligheternas specifika svar jämförs med varandra kan vi se tydliga skillnader
i vissa karaktärsdrag. Tabell 3. är en sammanställning av de karaktärsdrag där Personlighet 4
skiljer sig från Personlighet 1, 2 och 3.

Personlighet 1, 2, och 3 som inte upplever
informationsöverflöd.

Personlighet 4 som upplever informations-
överflöd.

Lugn Ivrig
Bekväm med otydlighet Föredrar entydighet
Bekväm med kaos Föredrar ordning
En drömmare Inget trams

Tabell 3. Sammanställning av karaktärsdrag.

Innan vi gör en fullständig analys av vilket slags personlighet som upplever informationsöver-
flöd vill vi redogöra för situationens betydelse i sammanhanget.

5.2.2 Situation – Informationsöverflöd

Vi har tidigare nämnt att vi anser att situationen har inverkan på hur en individ reagerar och
beter sig. Det framkommer också tydligt i intervjuerna med de anställda att de ser den nuva-
rande organisationsstrukturen som ett problem; den hämmar dem i deras arbete och de är inte
nöjda med det faktum att sättet de tvingas jobba på är förutbestämt av någon utanför deras
arbetsplats. De påpekar också att det faktum att de befinner sig tämligen mycket på resande
fot innebär ett problem. Vidare anser en av de intervjuade att han får mer information än han
skulle föredra/än han kan hantera, och detta stör honom i hans arbete. Genom att använda oss
av Bradleys modell kan vi beskriva situationen på Arbetsplats A.

I de faktorer Bradley kallar Objektiv Arbetsmiljö ingår bland annat organisationsstruktur,
arbetsuppgifternas organisation och utformning samt fysisk arbetsmiljö. Som vi tidigare
nämnde har de intervjuade svårt att acceptera den existerande organisationsstrukturen. Hand i
hand med organisationsstrukturen går arbetsuppgifternas organisation och utformning. Det
faktum att de intervjuade ännu inte rett ut sina roller sinsemellan medför att de heller inte har
klart för sig vem som ska göra vad eller vem som har vilket ansvarsområde. Arbetsplats A har
också haft en preliminär placering vilket inneburit att de anställda hela tiden varit medvetna
om att det inte är någon idé att göra sig hemmastadd på denna plats. Preliminära lösningar för
kontor, fikarum etc. bör ha bidragit till en ökad osäkerhet. Utöver dessa faktorer som är ge-
mensamma för samtliga anställda finns också ytterligare individuella14 faktorer som inverkar
på huruvida en person upplever stress eller inte. Dessa individuella faktorer utgörs av indivi-
dens sociala uppväxtmiljö, skolutbildning, familjesituation samt övriga villkor utanför
arbetet. Då dessa faktorer hamnar utanför de avgränsningar vi valt att göra har vi bortsett från
dessa i vår empiriska studie.

Enligt Bradley kan de faktorer hon benämner Objektiv Arbetsmiljö tillsammans med de fakto-
rer vi valt att benämna de individuella faktorerna leda till antingen överstimulering eller
understimulering, vilka i sin tur utlöser en reaktion hos individen i form av stress. Bland de
olika faktorer som kan innebära överstimulering återfinns för mycket information samt för
stor rumslig variation (t ex resor, olika arbetsställen). Vid intervjuerna på Arbetsplats A på-

                                                
14 Detta är vårt val av samlingsnamn för dessa faktorer.
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pekar ett par av de intervjuade att det faktum att de befinner sig tämligen mycket på resande
fot innebär ett problem, eftersom det innebär att de då har högar av information som ligger
och väntar på dem när de kommer tillbaka till Arbetsplats A. Dessutom har den relativt stora
mängden resande också till viss del bidragit till svårigheterna med att definiera rutiner och
roller på Arbetsplats A.

Allt detta sammantaget leder enligt Bradley till stress, vilket i sin tur leder till att individen
upplever sig ha mindre tid och möjlighet att hantera, tolka, sortera och bearbeta information.
Detta anser vi tar sig uttryck i att individen upplever informationsöverflöd.

5.2.3 Personlighet – Situation – Informationsöverflöd

Situationen de olika personligheterna befinner sig i på Arbetsplats A innebär otydlighet i roll-
definitioner, arbetsrutiner etc. För den personlighet som är lugn, bekväm med otydlighet och i
vissa fall även med kaos, innebär detta ingen större påfrestning. Personlighet 4, å andra sidan,
vill ha klara tydliga mål och direktiv men i den situation som nu råder finns inga klara rutiner;
temporära lösningar vad det gäller såväl lokal som arbetsrutiner bidrar till ökad osäkerhet.
Eftersom denna personlighet är att betrakta som ivrig och ordningsam kan vi anta att det hos
denne finns en önskan om att det ska bli ordning på Arbetsplats A nu. När denna process visar
sig ta mer tid än Personlighet 4 har förväntat sig leder detta till stress. Alltså; även om per-
sonlighet 4 har en ganska bra poäng i Hardy Personality-testet och med andra ord borde klara
av att hantera fler stressfaktorer innan han blir stressad, klarar denne inte av detta i den situa-
tion som råder. Den stress Personlighet 4 upplever leder till att denne reagerar starkare på
situationen som råder – i detta fall tar detta sig uttryck i en upplevelse av informationsöver-
flöd.
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6. SLUTSATS

Här kommer vi först att redovisa våra slutsatser. Därefter ges rekommendationer för hur indi-
vider som upplever informationsöverflöd kan hantera detta. Slutligen ges förslag till fortsatt
forskning inom området.

6.1 Slutsatser

Begreppet informationsöverflöd kan tyckas tala för sig själv, likaväl som det kan tyckas up-
penbart vilka faktorer som påverkar upplevelsen av informationsöverflöd; för mycket
information och för lite tid, väl? Vi kunde emellertid inte hitta någon koppling mellan mäng-
den information och informationsöverflöd i vår undersökning. Vi tror emellertid att det finns
en smärtgräns för hur mycket information en individ anser sig kunna hantera. Var denna gräns
går kan vi inte uttala oss om. Faktum kvarstår dock att det finns individer som upplever in-
formationsöverflöd även när informationsmängden kan tyckas vara liten. Detta indikerar att
problemet informationsöverflöd kanske inte är fullt så enkelt ändå. Buse (1997) påpekar att
det finns en inre och en yttre form av informationsöverflöd och att det är viktigt att vara nog-
grann med att klargöra vilken av de två formerna som åsyftas då begreppet
informationsöverflöd behandlas.

Låt oss titta närmare på dessa två indelningar15 - kan upplevelsen av ett informationsöverflöd
bero på endast situationen? Vi hävdar att så inte är fallet eftersom hur en situation uppfattas
beror på den enskilda individens personlighet. Vi anser det inte går att beskriva informations-
överflöd enbart som en yttre informationsintensiv miljö eftersom denna miljö uppfattas olika
av olika individer. I vår empiriska studie märks emellertid tydligt att situationen som råder
påverkar de intervjuade. Till vilken grad denna situation påverkar dem beror emellertid på
deras personlighet. Kan vi då säga att upplevelsen av ett informationsöverflöd beror endast på
individens personlighet? Detta är något vi inte kan säga med säkerhet eftersom det i vår empi-
riska studie framkommer tydligt att såväl personlighet som situation påverkar upplevelsen av
informationsöverflöd.

Resultatet av vår empiriska studie bekräftar vår misstanke om att det i verkligheten är svårt -
om inte omöjligt - att skilja de två former av informationsöverflöd som Buse (1997) funnit åt.
Vi anser snarare att informationsöverflöd är en funktion av individens personlighet och situa-
tionen. 16 Detta eftersom vår empiriska studie påvisar att huruvida en individ upplever stress
eller inte beror på dennes personlighet samt situationen individen befinner sig i. Detta anta-
gande får vi stöd för i  Bradleys modell där de faktorer som påverkar huruvida en individ
upplever stress, i vårt fall informationsöverflöd, i en arbetssituation beskrivs. Här ingår såväl
individens bakgrund, arbetsmiljö17 som psykologiska faktorer. Följaktligen anser Bradley att
det inte går att skilja individen och situationen åt vid en undersökning av de faktorer som på-
verkar en individs upplevelse av stress

För att knyta ihop säcken går vi tillbaka till syftet med uppsatsen, nämligen att undersöka om
personlighet och situation inverkar på upplevelsen av informationsöverflöd på en arbetsplats.

                                                
15 Läsaren bör observera att det är våra definitioner på Buses två indelningar som åsyftas
16 Informationsöverflöd = f (personlighet, situation)
17 Motsvarar situationen i vår funktion för Informationsöverflöd. (se fotnot 16)
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Utifrån den empiriska undersökning vi har gjort och de avgränsningar vi har valt kan vi dra
slutsatsen att informationsöverflöd, åtminstone i vårt fall, inte nödvändigtvis beror på mäng-
den information. Informationsöverflöd är snarare att betrakta som en upplevelse som beror
såväl på individens personlighet som på den situation individen befinner sig i.

6.2 Rekommendationer

Kan då individen göra något själv för att lindra informationsöverflöd? Eftersom vi har kom-
mit fram till att upplevt informationsöverflöd beror på att individen upplever stress kan
individen till att börja med följa de generella rekommendationerna för att lindra sin stress.
Dessa är: dra ned på tempot, försök  att synkronisera kropp och själ. Ät nyttig mat , motione-
ra, vila och försök leva ett sunt och avstressande liv. Vi har tidigare konstaterat att det är svårt
för en individ att ändra på sin personlighet, det är betydligt lättare att ändra på sitt beteende.
Därför skulle vi vilja ge följande rekommendationer - hämtade dels från artikeln   ”Beat in-
formation overload ” av Dennis Eskow, dels från egna erfarenheter - för hur en individ kan
hantera information för att minska risken för informationsöverflöd:

När det gäller e-post kan individen bestämma sig för att hämta hem och besvara den ett par
gånger per dag. Om e-post besvaras på en gång den kommer in har den en tendens att öka i
och med att avsändaren då uppfattar mottagaren som en person som alltid sitter vid datorn,
eller en person som svarar snabbt. Individen bör titta på avsändare och titel på e–posten. Vem
är posten ifrån, är det viktigt? Individen bör skapa egna regler för vad som är viktigt och inte.
Det som inte är viktigt sätts i en ”läs när jag har tid-mapp”. Om filen inte är läst inom två da-
gar ska den kastas bort. Individen bör också tänka på till vilka denne lämnar ut sin e-post
adress, det är exempelvis kanske inte nödvändigt att skriva ut den på visitkortet.

Vid telefonsamtal rekommenderas en vägran att sitta i telefonköer. Individen bör istället lägga
på och ringa upp senare. När individen hanterar dokument rekommenderas att bara ta i dem
en gång innan de åtgärdas. Detta sker genom direkt åtgärd alternativt placering i mappar för
att göra senare eller genom att helt enkelt kasta bort dem. Individen bör också tänka på hur
denne själv beter sig vid utsändning av information. Det är också viktigt att individen är klar
och tydlig, annars kanske mottagaren måste återkomma för förtydligande. Här gäller talesättet
”som man ropar får man svar”.

6.3 Fortsatt forskning

I vår undersökning framkom att personlighet inverkar på huruvida en individ upplever info r-
mationsöverflöd eller inte. För att utreda huruvida upplevelsen av informationsöverflöd kan
bero på enbart personlighet behövs emellertid framtida forskning på en arbetsplats där den
turbulens som existerar på Arbetsplats A inte finns. Detta för att eventuellt kunna utesluta
situationen som påverkande faktor.

Ytterligare ett intressant område för framtida forskning är huruvida informationsöverflöd kan
upplevas i hemmet och om så är fallet, orsakerna till detta. Är det personlighet och situation
som påverkar upplevelsen av informationsöverflöd också här, eller är det helt andra faktorer
som påverkar? Vidare; väljer individen att i hemmiljö endast ta del av den information indivi-
den betraktar som intressant och användbar, eller upplevs ett tvång att ta del av viss
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information? Om så är fallet – upplevs informationsöverflöd? Finns det några möjligheter att
reducera ett upplevt informationsöverflöd i hemmiljö? Vilka är i så fall dessa?

Vi har kommit fram till att individens personlighet och situation inverkar på upplevelsen av
informationsöverflöd. Därmed inte sagt att dessa faktorer är de enda som påverkar huruvida
en individ uppfattar stress, dvs upplever informationsöverflöd. I vår beskrivning av begreppet
stress, samt i Bradleys modell, räknas otaliga faktorer upp som kan ha inverkan på hur en in-
divid uppfattar stress. Vi valde emellertid av avgränsningsskäl att fokusera på de faktorer som
utgörs av individens personlighet samt arbetssituationen individen befinner sig i. Precis som
Bradley påpekar kan ju emellertid också individens bakgrund samt övriga faktorer i privatli-
vet påverka hur denna beter sig i en arbetssituation.
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Bilaga 1

Uppfattning/Hantering av info

- Representerar denna info en typisk vecka?

- Var infon avsedd för dig?
• Personligen
• Befattningsmässigt

- Är den i mätningen oftast förekommande formen av info att föredra?
• Om inte, varför?
• Hur vill du ha den? Varför?

- Var går gränsen för för mycket info?
- Tycker du att du får för mycket eller för lite information?

Ny organisation, vara med om nyskapandet av en arbetsplats

Hur känns det? (+,-)
Vad behövs? (information)
Har ni haft fria händer? (hur göra?)
Är du nöjd? Om inte varför då?
Har ni högt till tak? (vad kan de/får de göra)

Befattning

- Befattningsbeskrivningen ”fattig”, innehåll?
- Vilka arbetsuppgifter?
- På vilka grunder utför du dessa arbetsuppgifter? (har du eller någon annan bestämt vad du

skall göra?)
- Vad har du gjort tidigare/tidigare anställning?

- En vanlig arbetsdag

Organisationen

- Hur är organisationen uppbyggd? (Vem bestämmer vad?)
- Vem bestämmer vad Arbetsplatsen skall göra?
- Ge en översiktsbild över hela organisationen



E – post IN Bilaga 2
Namn:

Från vem Ärende Krävs svar Hur snart Om kassering - varför



Assesing the Big Five testformulär                                   Bilaga 3

1

Instruktion: Markera på varje skala den siffra som beskriver dig bäst. Om de två termerna
beskriver dig lika bra markerar du ”3”.

1. Ivrig     5     4     3     2     1     Lugn

2.        Föredrar att vara med andra     5     4     3     2     1     Föredrar att vara
       människor                                                                   för mig själv

3.                               En drömmare    5     4     3     2     1     Inget trams

4. Artig    5     4     3     2     1     Brysk

5.            Ordningsam    5     4     3     2     1     Stökig

6.                  Försiktig    5     4     3     2     1     Självsäker

7.              Optimistisk    5     4     3     2     1     Pessimistisk

8.                                                         Teoretisk    5     4     3     2     1     Praktisk

9.                   Generös     5     4     3     2     1     Självisk

10.                    Bestämd     5     4     3     2     1     Förutsättningslös

11.                 Modfälld     5     4     3     2     1     Uppåt

12.           Exhibitionist     5     4     3     2     1     Privat

13.         Följer fantasin     5     4     3     2     1     Följer auktoriteten

14.  Varm     5     4     3     2     1     Kall

15.              Behåller koncentrationen     5     4     3     2     1     Lätt distraherad

16.                            Blir lätt generad     5     4     3     2     1     Bryr mig inte

17.                Utåtriktad     5     4     3     2     1     Kylig

18.           Föredrar nytt     5     4     3     2     1     Föredrar rutin

19.               Lagspelare     5     4     3     2     1     Självständig

20.     Föredrar ordning     5     4     3     2     1    Bekväm med kaos

21.                     Nervös     5     4     3     2     1     Lugn som en filbunke
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22.                  ”Pratare”     5     4     3     2     1     ”Funderare”

23.                Bekväm med otydlighet     5     4     3     2     1     Föredrar entydigt

24.                Godtrogen     5     4     3     2     1     Skeptisk

25.                                Gör saker i tid     5     4     3     2     1     Skjuter upp saker
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Välj från följande svar för att besvara nedanstående frågor:

A. Nästan alltid sant C. Sällan sant
B. Vanligtvis sant D. Aldrig sant

Besvara varje fråga enligt vad som vanligtvis gäller för dig (använd utrymmet före varje fråga
till att skriva ditt svar):

1. Jag gillar inte att vänta på att andra människor ska göra färdigt sitt arbete
innan jag kan fortsätta med mitt arbete.

2. Jag hatar att vänta i de flesta köer.

3. Folk säger åt mig att jag tenderar att vara lätt irriterad.

4. När det är möjligt försöker jag göra aktiviteter tävlingsbetonade.

5. Jag tenderar att rusa in i arbete som behöver uträttas innan jag vet hur jag
ska gå till väga för att slutföra arbetet.

6. När jag åker på semester tar jag vanligtvis med mig en del arbete.

7. När jag gör ett misstag beror det oftast på att jag har rusat in i arbetet utan
att ha planerat igenom det helt och hållet.

8. Jag får dåligt samvete när jag tar ledigt från jobbet.

9. Folk säger åt mig att jag har dåligt humör när det gäller tävlingsbetonade
situationer.

10. Jag tenderar att tappa humöret när jag befinner mig under mycket press på
jobbet.

11. När det är möjligt försöker jag slutföra två eller fler uppgifter på samma
gång.

12. Jag tenderar att tävla mot klockan.

13. Jag har inget tålamod med folk som är sena.

14. Jag kommer på mig själv med att ha bråttom när det inte finns någon anled-
ning till detta.
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Skriv ned hur mycket du håller med om följande påståenden genom att placera en siffra vid
den bokstav längre ned som motsvarar påståendet. Använd följande skala:

0 = Håller absolut inte med
                                              1 = Håller inte med
                                              2 = Håller med
                                              3 = Håller absolut med

____A. Att jag gör mitt bästa på jobbet har stor betydelse.

____B. Att förlita mig på ödet är ibland det enda jag kan göra i ett förhållande.

____C. Jag vaknar ofta upp på morgonen ivrig att ta itu med dagens projekt.

____D. Att föreställa mig själv ledig medför problem och stor frustration.

____E. Jag skulle vara villig att offra ekonomisk trygghet i mitt arbete om något
riktigt utmanande dök upp.

____F. Det irriterar mig när jag måste avvika från de rutiner och tidsplaner jag satt
upp för mig själv.

____G. En vanlig medborgare kan ha inflytande på politik.

____H. Utan de rätta chanserna/tillfällena är det svårt att bli framgångsrik inom mitt
yrke.

____I. Jag vet varför jag gör det jag gör i mitt arbete.

____J. Att komma nära människor gör att jag riskerar att komma stå i tacksamhetsskuld till
dem.

____K. En viktig prioritet i mitt liv är att uppleva nya situationer.

____L. Jag har inget emot att inte ha någonting att göra.

Räkna ut dina poäng genom att föra ned siffrorna (0, 1, 2 eller3) som du skrivit bredvid bok-
stäverna. Summan av A och G minskas med summan från B och H för ner summan av detta
på ”kontroll” linjen. Gör likadant med resterande. Summera dina svar från kontroll, engage-
mang och utmaning för att få fram dina hardiness poäng.

_____ + _____ = ______       _____ + _____ = ______        _____ + _____ = ______
    A            G                               C           I                                  E           K

_____ + _____ = ______       _____ + _____ = ______        _____ + _____ = ______
    B            H                                D          J                                  F           L

_________   +         _________           +        ________     =      ___________
Kontroll                    engagemang                  Utmaning             Total Hardiness poäng
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På denna skala placeras poängen ut.

STRONG ADJUSTMENT:
Secure, unflappable, rational,
unresponsive, guilt free

Resilient      Responsive       Reactive

35              45                 55             65

WEAK ADJUSTMENT:
Excitable, worrying, reactive,
high, strung, alert

LOW SOCIABILITY:
Private, independent, works
alone, reserved, hard to read

Introvert        Ambivert       Extrovert

35              45                 55             65

HIGH SOCIABILITY:
Assertive, sociable, warm,
optimistic, talkative

LOW OPENNESS:
Practical, conservative, depth
of knowledge, efficient, ex-
pert

Preserver        Moderate       Explorer

35              45                 55             65

HIGH OPENNESS:
Broad interests, curious,
liberal, impractical, likes
novelty

LOW AGREEABLENESS:
Skeptical, questioning, tough,
aggressive, self- interest

Challanger      Negotiator       Adapter

35              45                 55             65

HIGH AGREEABLENESS:
Trusting, humble, altruistic,
team player, conflict averse,
frank

LOW CONSCIENTIOUS-
NESS:
Private, independent, works
alone, reserved, hard to read

Flexible         Balanced       Focused

35              45                 55             65

HIGH CONSCIENTIOUS-
NESS:
dependable, organized, disci-
plined, cautious, stubborn


