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Abstract 

In line with today's modern technology development, the working methods of people and 

organizations have changed significantly. With the help of innovations in technology and the 

development of the mobile phone, updated information is available anywhere, anytime. In 

connection to this, new phenomena such as technostress have emerged. This qualitative study 

has investigated technostress, which refers to the stress that emerges with the use of 

technology, and the study has intended to broaden previous research. This has been executed 

by studying another phenomenon: work-related FOMO, which refers to the anxiety that arises 

in employees which are in fear of missing something important in the workplace. By 

conducting ten interviews with employees of an organization, called Beta, we had the 

intention to understand the connections between technostress and work-related FOMO and 

how they affect employees' job satisfaction. To analyze data and understand the emergence of 

stress and anxiety in connection with the use of technology, Self-Determination Theory has 

been used as a theoretical framework. After finalization of the analysis, a relationship between 

the two phenomena has been identified and work-related FOMO has been proposed as a new 

dimension in technostress, a dimension we call techno-anxiety. The results of the study 

further indicate that both technostress and work-related FOMO has a negative impact on 

employees' job satisfaction, although some of the usage of technology lies outside of the 

organization's scope. We have through this study gained a deeper understanding of how 

today's technology affects people in organizations. 

 

Keywords: Technostress, Work-related FOMO, Job satisfaction, Self-Determination Theory, 

Information- and Communication Technology, Mobile Information- and Communication 

Technology, Techno-anxiety 

 

  



Abstrakt 

I takt med dagens moderna teknikutveckling har människor och organisationers arbetssätt 

förändrats markant. Med hjälp av teknikens innovationer och mobiltelefonens utveckling 

finns uppdaterad information tillgänglig var som helst, när som helst. I samband med detta har 

nya fenomen som teknostress uppkommit. Denna kvalitativa studie har undersökt teknostress, 

vilket avser den stress som uppkommer i samband med användandet av teknik, och studien 

har haft för avsikt att bredda den forskning som finns idag. För detta har ett ytterligare 

fenomen studerats: arbetsrelaterad FOMO, som avser den oroskänsla som uppstår hos 

anställda i rädsla av att missa något viktigt på arbetsplatsen. Genom att utföra tio intervjuer 

med anställda av en organisation, benämnd Beta, har vi avsett att förstå sambanden mellan 

teknostress och arbetsrelaterad FOMO och hur de påverkar de anställdas 

arbetstillfredsställelse. För att analysera data och förstå uppkommandet av stress och oro i 

samband med användandet av teknik har Self-Determination Theory använts som teoretiskt 

ramverk. Efter avslutad analys har en relation mellan de två fenomenen identifierats och 

arbetsrelaterad FOMO har således föreslagits som en ny dimension inom teknostress, en 

dimension vi namngivit techno-anxiety. Resultatet av studien indikerar vidare att både 

teknostress och arbetsrelaterad FOMO har en negativ inverkan på anställdas 

arbetstillfredsställelse, även om en del av användandet av teknik ligger utanför 

organisationens ramar. Vi har således fått djupare förståelse av hur dagens teknik påverkar 

människor i organisationer. 

 

Nyckelord: Teknostress, Arbetsrelaterad FOMO, Arbetstillfredsställelse, Self-Determination 

Theory, Informations- och kommunikationsteknik, Mobil informations- och 

kommunikationsteknik, Techno-anxiety 
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1. Introduktion 

“Jag har alltid med mig min jobbtelefon - jag är alltid nåbar. Jobbet är alltid med 

mig i min ficka, även fastän jag är hemma” (Respondent 2). 

1.1 Bakgrund 
I samband med den rådande teknologiska utvecklingen har vårt arbets- och privatliv 

förändrats markant. Den konstanta tillgängligheten av trådlöst internet och mobila nätverk 

möjliggör ständig interaktion mellan anställda och organisationer. Wang, Shu och Tu (2008) 

menar att den teknologiska utveckling har möjliggjort för organisationer att fatta snabba 

beslut, vilket resulterar i ökad produktivitet och bekvämlighet. Möjligheten att få tillgång till 

och att kunna dela information när som helst, var som helst, har kommit att bli ett verktyg för 

att stödja organisationers aktiviteter. Samtidigt som informations- och kommunikationsteknik, 

hädanefter benämnt som IKT, skapar gynnsamma fördelar för organisationer kan det även 

komma att ha negativa konsekvenser för anställdas psykosociala hälsa. I syfte att förklara de 

negativa kognitionerna som uppstår i oförmågan hos de anställda att kunna anpassa sig till 

IKT, namngav Craig Brod år 1984 detta som teknostress (ibid). 

 Ett annat fenomen som uppkommit i samband med den rådande teknologiska 

utvecklingen är Fear of missing out, kort benämnt som FOMO.1 Med begreppet menas den 

oroskänsla som uppkommer hos människan när denne upplever sig att gå miste om något som 

sker utan dennes närvaro (Przybylski, Murayama, DeHaan och Gladwell, 2013). Fenomenet 

har omtalats i störst utsträckning kring relationen privatliv och sociala medier (ibid), men har 

på senare tid börjat uppmärksammas inom arbetslivet (Lavenda, 2016). Arbetsrelaterad 

FOMO syftar till när denna oroskänsla uppstår i samband med rädslan av att missa något 

relaterat till dennes arbetsplats. Denna rädsla leder till att anställda väljer att vara konstant 

uppkopplade och nåbara även utanför arbetstid: detta för att inte missa viktiga, potentiella 

händelser eller kriser (ibid). 

 Teknostress och arbetsrelaterad FOMO är två högst relevanta begrepp att 

undersöka för att få en förståelse av hur det ökande användandet av IKT påverkar människor i 

organisationer. 

                                                        
1 Då FOMO är ett vedertaget begrepp på engelska kommer detta vidare refereras till dess originalform.  
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1.2 Problematisering 

Tarafdar, Tu och Ragu-Nathan (2007) utvecklade en femfaktorsskala för att mäta upplevd 

teknostress i organisationer. Skalan består av fem komponenter som de menar har en 

avgörande roll för upplevd teknostress: techno-overload, techno-invasion, techno-complexity, 

techno-insecurity och techno-uncertainty.2 Författarna menar vidare att anställda inom 

organisationer kan uppleva dessa påfrestande faktorer i olika styrka. Det betyder att 

teknostress kan upplevas hos de anställda, även om enbart en av ovan komponenter erfaras. 

Den framtagna skalan är mycket central inom teknostressforskningen och har omnämnts och 

applicerats i ett flertal studier, däribland av Wang et al. (2008) och Fuglseth och Sørebø 

(2014). 

Wang et al. (2008) talar vidare i sin teori om hur den interna miljön i en organisation 

är en avgörande faktor för den upplevda teknostressen och konkluderar att det är av stor vikt 

att chefer identifierar och uppmärksammar de anställdas teknostress (ibid). Liksom Wang et 

al. (2008) menar Fuglseth och Sørebø (2014) att chefer har en avgörande roll för anställdas 

upplevda teknostress och utformade en vidare teori om de interna faktorernas roll vid 

teknostress, baserat på tidigare studie framtagen av Tarafdar et al. (2007). Fuglseth och 

Sørebø (2014) har identifierat teknostress-skapare och teknostress-hämmare och de menar att 

dessa avgör i sin tur anställdas tillfredsställelse med IKT-användning, samt deras intentioner 

att vidare utöka användandet av IKT. Detta i kontrast till tidigare forskning av Tarafdar, Tu 

och Ragu-Nathan (2011) där primärt fokus var riktat mot att undersöka teknostressens 

påverkan på arbetstillfredsställelse och produktivitet hos de anställda. Tarafdar et al. (2011) 

menar att teknostress har en överhängande negativ påverkan på anställdas 

arbetstillfredsställelse och produktivitet. De, liksom Wang et al. (2008) och Fuglseth och 

Sørebø (2014), undersöker hur organisationer kan bekämpa upplevd teknostress och 

presenterar två koncept de kallar för innovationsstöd och engagemangsunderlättande 

mekanismer (Tarafdar et al. 2011). 

 Vidare studier inom forskningsområdet teknostress har gjorts av Yin, Ou, 

Davison och Wu (2018). De utvidgar forskningsbasen genom att betona den mobila 

informations- och kommunikationsteknologin, MIKT, och hur användandet av mobiltelefoner 

bidrar till ett konstant flöde av information samt dess psykologiska effekter. Yin et al. (2018) 

förklarar hur information overload, det vill säga det ständiga flödet av information, påverkar 

                                                        
2 Givet att begreppen saknar korrekt svensk översättning kommer dessa fortsätta skrivas i engelsk 
form. 
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anställdas prestation negativt. Vidare presenterar de interruption overload 3 som syftar till hur 

anställdas uppmärksamhet ständigt avbryts genom distraktion från mobiltelefoner (ibid).  

Den ständiga distraktionen av mobiltelefoner och konstanta tillgängligheten till 

information har gett upphov till att människor upplever FOMO. Przybylski et al. (2013) 

förklarar att FOMO negativt påverkar människans generella humör och övergripande 

livstillfredsställelse. Baker, Krieger och LeRoy (2016) kritiserar dock tidigare forskning av 

Przybylski et al. (2013) då de anser att studien inte undersöker konsekvenserna av FOMO 

tillräckligt djupgående. För att svara på dessa brister genomförde Baker et al (2016) en studie 

som utgick ifrån Przybylski et al. (2013) forskning men med ett större fokus på tre eventuella 

konsekvenser av FOMO: symptom av depression, fysiska symptom och minskat medvetande 

om nuet. Emellertid fokuserar båda studierna på FOMO relaterat till sociala medier och 

människans privatliv. Lavenda (2016) menar således att det råder brist på forskning kring 

FOMO som uppstår på arbetsplatsen, så kallad arbetsrelaterad FOMO. 

För att mäta graden av upplevd FOMO har tidigare forskning (Przybylski et al., 2013) 

utgått från Self-Determination Theory’s4 motivationsram. Self-Determination Theory, vidare 

benämnt SDT, är en teori om mänsklig motivation och ger ett användbart perspektiv på 

bakomliggande faktorer till FOMO. Teorins motivationsram tar upp tre psykologiska 

grundbehov som kan relateras till psykiskt mående: kompetens (förmågan att effektivt agera i 

världen), autonomi (förmågan att ta egna beslut och initiativ) och samhörighet (närheten till 

andra) (Ryan och Deci, 2000). Vidare finns studier som istället använt SDT för att förklara 

och förstå individers arbetstillfredsställelse (Breaugh, Ritz och Alfes, 2017). Det är således en 

mycket användbar teori vid uppmätning av välmående och arbetstillfredsställelse. 

Ovannämnda studier besvarar genom sitt kvantitativa tillvägagångssätt redan 

förutbestämda frågor, och ger därmed inte utrymme för andra eventuella faktorer som kan 

vara utav intresse vid undersökning av teknostress. Det råder brist på kvalitativ forskning om 

teknostress och för att erhålla bättre förståelse av fenomenet bör mer djupgående studier göras 

(Boyer-Davis, 2019). En möjlig faktor som kan bidra till forskningen om teknostress och som 

ännu är ett outforskat område är arbetsrelaterad FOMO (Lavenda, 2016). För att förstå vilka 

konsekvenser det ökade användandet av IKT får är det aktuellt att se till hur teknostress och 

arbetsrelaterad FOMO, som ny dimension, påverkar människors arbetstillfredsställelse. Med 

                                                        
3 Då information- och interruption overload saknar korrekt svensk översättning kommer dessa 
fortsätta skrivas i engelsk form. 
4 Då denna teori saknar svensk översättning kommer den att benämnas i dess engelska form. 
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SDT som utgångspunkt kan arbetstillfredsställelse, motivation och orsaker till uppkommandet 

av teknostress och således även arbetsrelaterad FOMO förklaras. 

1.3 Forskningsfråga 
Med ovan problemformulering som bakgrund har nedan forskningsfråga tagits fram för att ur 

ett SDT-perspektiv diskuteras: 

 

Vilken betydelse har arbetsrelaterad FOMO, som en dimension av teknostress, för upplevd 

arbetstillfredsställelse? 

1.4 Syfte och kunskapsbidrag 
Tidigare forskning visar hur teknostress påverkar anställdas arbetstillfredsställelse (Fuglseth 

och Sørebø, 2014), produktivitet (Tarafdar et al., 2011) och prestation (Yin et al., 2018). 

Utöver dessa arbetsrelaterade konsekvenser av teknostress leder det även till försämrat 

psykosocialt mående (Tarafdar et al., 2007). Ett ytterligare fenomen som kommit att bli 

relevant i samband med det ökade användandet av IKT i organisationer är arbetsrelaterad 

FOMO. Dagens MIKT gör det möjligt för anställda att konstant vara uppkopplade (Yin et al., 

2018) vilket kan leda till ständig uppdatering om vad som sker på arbetsplatsen, även utanför 

arbetstid (Lavenda, 2016). Denna studie avser att undersöka relationen mellan teknostress och 

arbetsrelaterad FOMO samt hur sammankopplingen av dessa fenomen påverkar anställdas 

upplevda arbetstillfredsställelse. Syftet med denna sammankoppling är att främja och 

vidareutveckla de diskussioner som idag förs om och kring teknostress. 

Närmare bestämt avser vi att bredda diskussionen kring arbetsrelaterad FOMO som en 

ny dimension av teknostress. Då det råder brist på forskning kring arbetsrelaterad FOMO 

(Lavenda, 2016) och dess relation till teknostress, syftar studien till att bidra med ny kunskap 

om detta. Boyer-Davis (2019) menar att för att erhålla ny och fördjupad kunskap inom 

teknostressforskningen bör en kvalitativ studie utföras inom forskningsområdet. Genom 

kvalitativ forskning kan nya dimensioner inom teknostress identifieras, och de befintliga 

dimensionerna utvecklas (ibid). Genom att undersöka teknostress via kvalitativ studie ges 

även djupare kunskap om anställdas faktiska upplevelser av IKT. Przybylski et al. (2013) 

menar vidare att SDT är ett relevant ramverk att använda vid förståelse av FOMO. Teorin 

kommer således att användas för att på ett konkretiserat sätt bidra med kunskap om 

bakomliggande orsaker till uppkommandet av teknostress och arbetsrelaterad FOMO. 
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1.5 Empiriskt fokus 
Denna kvalitativa studie ämnar att besvara angiven forskningsfråga genom att samla in data i 

form av intervjuer. Vi ämnar till att hålla tio intervjuer med anställda inom en organisation 

vars verksamhet inte är inom IT området men som stöds av och har ett konstant användande 

av IKT i den dagliga verksamheten. Detta för att en grundläggande förutsättning är att de 

intervjuade personerna är i daglig kontakt med IKT men är inte utbildade inom området. Det 

valda studieobjektet är en avdelning av en svensk organisation inom bank och 

finansbranschen med drygt 15 000 anställda. Avdelningen består av cirka 40 medarbetare vars 

huvudsakliga uppgift är upplägg och avslut med företagskunder. Det informationssystem som 

medarbetarna företrädesvis använder sig av har i månadsskiftet september/oktober 2019 bytts 

ut mot ett helt nytt system. Detta gjordes i samband med att avdelningens samtliga datorer 

bytte operativsystem. Att undersöka den upplevda teknostressen, den upplevda 

arbetsrelaterade FOMO:n och förstå konsekvenserna av detta avseende medarbetarna på 

denna avdelning är därav högst relevant. Studieobjektet är intressant för forskningen då den 

representerar framtidens arbetsplats. Samtliga medarbetare är relativt unga och jobbar 

tämligen uteslutande via IKT. Dessutom utgörs inte deras spetskompetens utav data- och 

systemvetenskap, utan av HR eller ekonomi. Dessa faktorer gör studieobjektet intressant ur ett 

forskningsperspektiv, för att konkretisera den potentiella problematiken på framtidens 

arbetsplats. Organisationen har bett om att vara anonym och kommer således vidare att 

benämnas som organisation Beta. 

2. Litteraturöversikt 

2.1 Introduktion till litteraturöversikt 
I detta kapitel presenteras tidigare forskning av teknostress och FOMO. Först behandlas 

studier vars teori grundas i den framtagna femfaktorsskalan av Tarafdar et al. (2007). Detta i 

syfte av att ge en grundlig förståelse av begreppet teknostress och hur fenomenet studerats 

tidigare. Sedan introduceras en studie om MIKT som breddar forskningsområdet för 

teknostress och skapar en bro till arbetsrelaterad FOMO. Efter det presenteras studier som 

gjorts av fenomenet FOMO. Detta för att lägga grund för vad begreppet faktiskt innebär i 

syfte att senare analysera arbetsrelaterad FOMO. Slutligen presenteras det teoretiska 
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ramverket som består av SDT i syfte att senare tillämpa teorin för att förstå kopplingen mellan 

teknostress, arbetsrelaterad FOMO och individers arbetstillfredsställelse. 

2.2 Tidigare forskning 

2.2.1 Teknostress 

Tarafdar et al. (2007) grundar deras studie på en kvantitativ undersökning av 233 anställda på 

två organisationer inom den amerikanska offentliga sektorn. Syftet med studien var att förstå 

om det går att se en koppling mellan teknostress, individuell produktivitet och rollstress. Med 

produktivitet menas hur effektivt eller ineffektivt en anställd utför dennes arbetsuppgifter. 

Med begreppet rollstress menas hur en anställd kan uppleva stress på grund av att dennes 

uppfattning av en roll inte stämmer överens med förväntningarna, ofta i form av rollkonflikter 

eller överbelastning. För att ha möjlighet att undersöka relationen teknostress, produktivitet 

och rollstress behöver först den upplevda teknostressen mätas. Tarafdar et al. (2007) menar att 

användandet av IKT skapar teknostress utifrån fem faktorer: med techno-overload menas 

IKT:s förmåga till att pressa anställda till att arbeta snabbare. Techno-invasion syftar till 

IKT:s förmåga att intränga på anställdas privatliv. Techno-complexity innebär att bristande 

kvalitet på IKT:s användarvänlighet medför en känsla av inkompetens hos de anställda. Med 

techno-insecurity menas att IKT skapar en osäkerhet hos de anställda då IKT ersätter en del 

arbetsuppgifter som tidigare utförts manuellt. Slutligen refererar techno-uncertainty till stress 

som uppstår i misslyckande att följa den teknologiska utvecklingen. Dessa fem faktorer utgör 

en skala där de anställda kan uppfatta varje faktor med olika styrka. Resultatet av mätningen 

av de fem faktorerna ger en bild av hur stark teknostress de anställda upplever. Den upplevda 

teknostressen bidrar sedan i sin tur till sämre produktivitet och ökad rollstress hos anställda. 

Tarafdar et al. (2007) menar att liksom teknostress har även rollstress en negativ påverkan på 

de anställdas produktivitet. Författarna förklarar vidare att stress inte enbart påverkar 

anställdas produktivitet och välmående, utan kan även resultera i konsekvenser som olyckor 

på arbetsplatsen, frånvaro och uppsägningar. Författarna understryker, med konsekvenserna 

som bakgrund, vikten av engagemang från chefer att undersöka deras anställdas upplevda 

stressnivå på arbetsplatsen, för att sedan kunna eliminera, eller åtminstone minska, denna 

stress. Tarafdar et al. (2007) rekommenderar chefer att använda femfaktorsskalan som verktyg 

för att konkretisera den upplevda teknostressen och motarbeta faktorerna genom utbildning, 

för att i sin tur öka produktiviteten hos sina anställda. Författarna betonar även hur chefer bör 

bejaka relationen mellan teknostress och rollstress, och implementera strategier som 
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motverkar uppkommandet av rollkonflikter och överbelastning hos de anställda: detta i syfte 

att motverka ökad stress hos anställda. 

 Wang et al. (2008) grundar sin studie om teknostress på den framtagna 

femfaktorsskalan av Tarafdar et al. (2007). Studien är av kvantitativ karaktär där totalt 1029 

anställda inom 86 olika organisationer i Kina deltog. Utifrån femfaktorsskalan fick de 

anställda fylla i en enkät som besvarade deras upplevda styrka av vardera faktor. Resultatet 

visade ett samband mellan upplevd teknostress och organisationens struktur och kultur. Wang 

et al. (2008) menar att den interna miljön i en organisation är avgörande för i vilken 

utsträckning teknostress existerar hos de anställda. Författarnas studie visar att centraliserade 

organisationer med en innovationsdriven kultur tenderar att ha många teknologiska 

förändringar i samband med att de i använder sig av ny IKT. De teknologiska förändringarna 

bidrar sedan till ökad teknostress hos de anställda. Wang et al. (2008) menar att teknostress 

upplevs i större utsträckning inom centraliserade, innovationsdrivna organisationen än i 

decentraliserade. 

 Tarafdar et al. (2011) vidareutvecklade den tidigare studien från 2007 om 

teknostress och undersöker i denna studie hur teknostress påverkar arbetstillfredsställelse hos 

de anställda som använder IKT. De undersöker sedan relationen mellan arbetstillfredsställelse 

och hur denna påverkar produktiviteten. Vidare i studien undersöker Tarafdar et al. (2011) två 

faktorer som kan komma att minska upplevd teknostress. De ser dels på mekanismer för 

underlättande av deltagande hos de anställda, så kallade engagemangsunderlättande 

mekanismer. Tarafdar et al. (2011) menar att dessa hjälper de anställda att känna sig bekanta 

med användandet av IKT och minskar osäkerheten. Det hjälper anställda att förstå varför de 

behöver använda ett visst system samt vad systemet kan hjälpa dem med. Vidare menar de att 

engagemangunderlättande mekanismer ger mer kontroll till användarna då de kan vara med 

och påverka, utveckla och implementera IKT. Slutligen förklarar Tarafdar et al. (2011) att 

dessa mekanismer leder till bättre kommunikation och samarbete mellan användarna och IKT-

utvecklare. Den andra faktorn som Tarafdar et al. (2011) menar kan komma att minska 

teknostress är innovationsstöd. Författarna förklarar att stöd för innovation och experiment 

gynnar en öppen kommunikation mellan användare och utvecklare där utbyte av olika ideér 

om förbättring av IKT kan ske. Innovationsstöd underlättar anpassning till IKT och gör det 

möjligt för användarna att bekanta sig med den nya tekniken. Tarafdar et al. (2011) 

argumenterar inte bara för de negativa effekterna av användandet av IKT inom organisationer. 

De förklarar även hur IKT underlättar, effektiviserar och skapar en bättre kvalitet på 

beslutsfattande inom organisationer då det ständigt finns information tillgängligt via IKT. 
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Vidare förklarar de även att applikationer såsom data-mining och andra analytiska verktyg 

kan användas för att förvärva, bearbeta och analysera data. Det är därför, enligt Tarafdar et al. 

(2011), viktigt att ha en hög användartillfredsställelse inom en organisation för att kunna 

utnyttja dessa fördelar med IKT. 

Fuglseth och Sørebø (2014) talar i sin studie om att det idag finns ett konstant tryck 

från omgivningen om att ständigt vara uppkopplad. De menar att detta konstanta tryck är en 

grundorsak till teknostress. Fuglseth och Sørebø (2014) bygger vidare på teorin om 

femfaktorsskalan som Tarafdar et al. (2007) tagit fram. I denna studie har Fuglseth och 

Sørebø (2014) arbetat fram en modell som visar på teknostress-skapare och teknostress-

hämmare och hur dessa påverkar anställdas användartillfredsställelse med IKT, samt hur de 

påverkar de anställdas intentioner att vidare använda IKT. Teknostress-skapare är de faktorer 

som omnämns i femfaktorsskalan, alltså techno-overload, techno-invasion, techno-

complexity, techno- insecurity och techno-uncertainty. Teknostress-hämmare är technological 

support provision, literacy facilitation och involvement facilitation.5 Med technological 

support provision menas tillgänglighet av stöd för IKT-användande inom organisationen. 

Literacy facilitation syftar till mekanismer som uppmanar och stödjer anställda att öka deras 

förståelse och kunskap för IKT och med involvement facilitation menas mekanismer som 

ökar de anställdas engagemang i ny IKT. För att undersöka teknostress-skapare och 

teknostress-hämmare använde sig Fuglseth och Sørebø (2014) av en elektronisk enkät som 

216 anställda inom en medelstor kommunadministration i Norge besvarade. Utifrån denna 

kvantitativa studie drog Fuglseth och Sørebø (2014) slutsatsen att det existerar en relation 

mellan teknostress-skapare och teknostress-hämmare till användartillfredsställelse med IKT 

och intentioner för vidare användande av IKT.  

 

2.2.2 Mobil teknostress 

Vidare talar Yin et al. (2018) om MIKT, det vill säga den mobila informations- och 

kommunikationsteknologin, och hur den bidrar till ökad stress och oro hos personer som 

använder sig av mobiltelefoner. De förklarar att till skillnad från IKT så är MIKT mer 

inbäddat i människor arbets- och privatliv eftersom enheterna är mobila och finns alltid nära 

till hands. Författarna menar att användandet av MIKT bidrar till två negativa konsekvenser: 

information overload och interruption overload. 

                                                        
5 Givet att begreppen saknar korrekt svensk översättning kommer dessa fortsätta skrivas i engelsk 
form. 
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Med information overload menas att det finns en problematik i anställdas 

överexponering för information. Författarna menar att en individ enbart är mottaglig för en 

viss mängd information. När denna gräns passeras och den anställde tvingas hantera mer 

information än möjligt, tenderar prestationen att försämras. Det saknas en universell gräns för 

mängden information individer klarar av att hantera, gränsen är istället subjektiv. Författarna 

förklarar att fenomenet är av hög relevans att undersöka inom organisationer då det är vanligt 

förekommande, samt att redan många yrken idag, och ökande fler, innehåller konstant 

användande av MIKT. Dilemmat kring MIKT blir att teknologin möjliggör enkel och effektiv 

kommunikation oavsett geografisk position och tid men samtidigt exponeras anställda för 

potentiellt för mycket information, vilket kan resultera i information overload. 

Med interruption overload menas istället hur människors uppmärksamhet ständigt 

avbryts och förflyttas av MIKT. Yin et al. (2018) har i sin studie definierat interruption 

overload som en mätning av till vilken grad MIKT-användare upplever en överbelastning av 

störningar från oväntade och oplanerade MIKT-interaktioner. Anledningen till avbrotten 

grundas främst i hur mobiler kan kommunicera genom flera kanaler, exempelvis för samtal, 

mail eller SMS, vilket ökar mängden avbrott. Författarna menar därför att medarbetaren 

tvingas att multitaska6, det vill säga utföra flera handlingar genom flera kanaler samtidigt, 

vilket Aral, Brynjolfsson, och Alstyne (2012) föreslår skapar höga kognitiva 

omställningskostnader, alltså påfrestning av hjärnans kapacitet. Yin et al. (2018) menar därför 

att införskaffande av tjänstetelefoner på arbetsplatser ökar interruption overload och kan 

resultera i mental överbelastning. De menar att dessa avbrott har en påverkan på de anställdas 

prestation, men inte i samma utsträckning som information overload. 

Studien visar i dess resultat att trots nackdelarna som tillkommer med MIKT så är 

anställda benägna att använda sig utav det. Trots att telefoner möjliggör för oplanerade 

avbrott i arbetet och skapar överbelastning i informationshantering, uppfattar de anställda att 

deras syn på arbetet förbättras vid användande av MIKT. De fördelar som MIKT erbjuder 

uppfattas att väga över nackdelarna, då teknologin skapar en känsla av kontroll i det dagliga 

arbetet (ibid). 

                                                        
6 Då multitasking är ett vedertaget begrepp som saknar svensk översättning kommer ordet att fortsätta användas i 
dess engelska form. 
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2.2.3 FOMO 
Przybylski et al. (2013) undersökte i sin studie fenomenet FOMO, det vill säga den rädsla 

människor kan känna för att missa något som personer i dennes omgivning gör. Denna rädsla 

uppkommer i samband med att teknologin idag tillåter människor att ständigt vara 

uppdaterade om vad omgivningen gör. Det sätter press på människor att delta och vara 

engagerade, annars riskerar de att missa något viktigt. Eftersträvan att erhålla denna vetskapen 

samt närheten till denna information bidrar dels till negativt psykiskt mående i form av ångest 

och stress, men leder även till potentiellt farliga avbrott i vardagen, såsom att fokusera på 

mobiltelefonen vid bilkörning. Syftet med studien utförd av Przybylski et al. (2013) var att 

undersöka hur demografiska faktorer som ålder och kön påverkar utsträckningen av FOMO. 

Detta gjorde de genom en undersökning som 1013 män och kvinnor deltog i. De kom fram till 

att unga män är de som lider av FOMO i störst utsträckning. Przybylski et al. (2013) 

eftersträvade även förstå hur individuella skillnader i behov av tillfredsställelse och 

välbefinnande relaterar till graden av engagemang i sociala medier. De menar att FOMO kan 

komma att vara en följ vid underskott av de tre psykologiska behov som omnämns i SDT:s 

motivationsram: autonomi, kompetens och samhörighet. För att bekräfta detta genomförde de 

en kvantitativ studie som 2079 arbetande vuxna män och kvinnor i åldern 22-65 deltog i. 

Resultatet styrker deras argumentation för att brist i tillfredsställelse av de tre grundbehoven 

ökar risken för upplevd FOMO. 

 Vidare undersökte Baker et al. (2016) i sin studie tre eventuella konsekvenser av 

FOMO: symptom av depression, fysiska symptom och minskat medvetande om nuet. 

Författarna menar att tidigare studier inte undersökt de konkreta konsekvenserna tillräckligt 

och syftade därför till att bidra till forskning om FOMO, och dess faktiska påverkan på 

människor. Baker et al. (2016) menar att FOMO inte bara bidrar till ångest och stress utan kan 

medföra konsekvenser av allvarligare slag, och ställer därför hypotesen att individer som 

uppfattar större grad av FOMO bör uppfatta mer tydliga fysiska- och depressionssymtom. Då 

författarna menar att kognitiva hälsokonsekvenser inte berörts i tidigare forskning studerar de 

dessa faktorer, där kopplingen mellan de kognitiva konsekvenserna och FOMO blir en 

explorativ analys. Studien visar att FOMO inte bara har en psykisk påverkan, utan kan skada 

människan fysiskt och kognitivt i form av minskat medvetande om nuet. Baker et al. (2016) 

förklarar att deras studie visar en korrelation mellan hälsokonsekvenserna och upplevd 
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FOMO. De menar att då dessa samband inte undersökts tidigare har deras studie enbart lagt 

en grund för vidare forskning av detta. 

Vidare studie av Fuster, Chamarro och Oberst (2017) påvisar en relation mellan 

tillgänglighet till sociala medier, beroende av mobiltelefonen och upplevd FOMO. För att 

undersöka detta genomförde de en kvantitativ studie där 5280 användare av sociala medier, 

främst Facebook, deltog. Utifrån insamlade data om deltagarnas användande av 

mobiltelefoner och sociala medier delades de in i fyra grupper: lågt engagemang-användare, 

högt engagemang-användare, högt engagemang med låg risk-användare och högt engagemang 

med hög risk-användare. Studiens resultat indikerar att personer tillhörande den fjärde 

gruppen, som har ett beroende av deras mobiltelefoner och som enkelt har tillgång till sociala 

medier, löper hög risk för att utveckla ett missbruk av sociala nätverk, vilket enligt Fuster et 

al. (2017) är sammanlänkat med FOMO. 

2.3 Teoretiskt ramverk 

2.3.1 Self-determination theory 
SDT är en teori framtagen av Ryan och Deci år 1985 och syftar till att förstå vilka faktorer 

som avgör människans motivation och generella välmående (Przybylski et al. 2013). Ryan 

och Deci menar att människans välbefinnande inte bäst fångas i termer om lycka utan 

använder sig därför istället av begrepp som motivation och välmående (Ryan, 2009). SDT är 

en organismisk teori om mänsklig motivation, och utgår ifrån att människan har ett 

inneboende behov av att växa och utvecklas (Sheldon, Turban, Brown, Barrick och Judge 

2003). Teorin menar att det finns tre faktorer som behöver tillgodoses för människans 

motivation: autonomi, kompetens och samhörighet. Varje enskild faktors vitalitet för ens 

välmående präglas av den omgivande miljön och kulturen, samt människans placering på 

dennes livslinje. Om samtliga tre faktorer uppfylls lägger det grund för hälsosam psykologisk 

utveckling och god motivation (ibid). Vidare menar Przybylski et al. (2013) att det krävs att 

samtliga grundbehov tillgodoses, om någon av faktorerna saknas kommer detta leda till 

försämrat mående, likt en svältande människa som erbjuds vatten men saknar föda. 

 Olafsen, Niemiec, Halvari, Deci och Williams (2017) utvecklar Przybylskis definition 

av grundbehoven, och beskriver autonomi som en uppfattning av, på en hög reflektionsnivå, 

att ens beteende är bestämt och stöttat av en själv. Alltså är inte en individs beteende 

framtvingat eller kontrollerat. Behovet av kompetens beskrivs som en uppfattning av att ens 

agerande är effektivt och skickligt. Slutligen definieras samhörighet som en uppfattning om 
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en ömsesidig koppling med andra individer, samt omsorg sinsemellan. Kontextens bristfälliga 

uppfyllande av de tre grundbehoven skapar frustration för individen där denne tvingas att 

agera på sådant förfaringssätt som motstrider den egna viljan och värderingar, uppfattar sitt 

arbete som ineffektivt, samt sin miljö som uteslutande (ibid). 

Ryan och Deci (2000) menar vidare att resultaten från flertalet tidigare studier har 

visat på att anställdas prestationer och tillfredsställelse med arbetet kan försämras om de tre 

grundläggande behoven inte tillgodoses på arbetsplatsen. Miljöer som stödjer kompetens, 

autonomi och samhörighet främjar internalisering och integration i större utsträckning än 

miljöer som inte stödjer dessa tre psykologiska grundbehov. Dessa främjande miljöer gör att 

individer bättre kan motivera andra till engagemang och högkvalitativ prestation (ibid). 

Anställda vars psykologiska grundbehov uppfylls främjar alltså organisationens prestationer 

och interna engagemang. 

Vidare undersöker Breaugh et al. (2017) hur det med hjälp av SDT går att utvärdera 

olika utfall inom arbetet, däribland upplevd arbetstillfredsställelse hos anställda. De menar att 

arbetstillfredsställelse går att förutse med hjälp av SDT då det finns en stark koppling mellan 

autonomi, kompetens och samhörighet och uppfyllandet av dessa genom arbetet. 

Vidare behandlar SDT inre- och yttre motivation. Med det menas att anställda inom 

organisationer kan dels drivas av yttre motivation, det vill säga motivation som uppkommer i 

eftersträvan av yttre belöningar såsom löneförhöjning och bonusar, men även av inre 

motivation som snarare bygger på personlig belöning och självförverkligande. Om de tre 

grundbehoven inte tillfredsställs, främst om en individs autonomi begränsas av kontroll, så 

minskar den inre motivationen. Likaså kan även yttre belöningar komma att påverka den inre 

motivationen, dock både i positiv och negativ utsträckning (Sheldon et al., 2003). Sheldon et 

al. (2003) undersöker i sin studie hur SDT kan appliceras på forskning om organisation. De 

menar att olika organisatoriska fenomen såsom ledarskap och motivation kan analyseras 

utifrån tre koncept från SDT. För att undersöka anställdas förmåga att äga sina arbetsuppgifter 

kan internaliseringen i organisationen undersökas. För att undersöka vilka ledarstilar och 

beteende som hjälper anställda att bäst bli självstyrande kan autonomistödjande aktiviteter 

undersökas och slutligen, för att se vilken typ av arbetsmiljö som leder till maximal 

tillfredsställelse och prestanda kan behovstillfredsställelsen i organisationen undersökas. 
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2.4 Slutsats av litteraturöversikt 
Tidigare forskning visar hur det ökade användandet av IKT inom organisationer leder till 

ökad upplevd teknostress hos anställda. För att förstå de exakta bakomliggande faktorerna till 

teknostress har flera kvantitativa studier gjorts. De olika resultaten indikerar att 

organisationskultur, tillgänglighet till stöd och utbildning i användande av IKT samt 

strukturen av en organisation är avgörande faktorer för den upplevda teknostressen. I samband 

med den teknologiska utvecklingen har även fenomenet FOMO etablerats allt mer. FOMO är 

liksom teknostress något som har flera negativa effekter på människan, däribland ökad stress, 

ångest och andra symptom såsom fysiska besvär. 

 Mycket forskning har gjorts inom teknostress och FOMO. Det råder dock brist 

på studier om arbetsrelaterad FOMO och hur det kan ses som en bieffekt av teknostress. Vi 

syftar därför till att undersöka relationen teknostress och arbetsrelaterad FOMO och för att få 

djupare förståelse av båda fenomenen kommer studien vara av kvalitativ karaktär med 

utgångspunkt i SDT. Med hjälp av teorin ämnar vi att förstå om brist av, enligt SDT, de tre 

grundbehoven kan ge upphov till teknostress och arbetsrelaterad FOMO. Vi vill förstå vad 

som motiverar anställda att vara konstant uppkopplade och engagerade i sitt arbete dels 

utanför arbetstid men även väl på plats. På så sätt hoppas vi att kunna bidra med ytterligare 

kunskap om människan och IKT genom en konkretisering av relationen arbetsrelaterad 

FOMO och teknostress. 

3. Metod 
3.1 Syfte och forskningsfråga 
Vilken betydelse har arbetsrelaterad FOMO, som en dimension av teknostress, för upplevd 

arbetstillfredsställelse? 

 

Det är med ovan frågeställning som denna studie ämnar till att förtydliga och förstå relationen 

mellan teknostress och arbetsrelaterad FOMO samt hur detta kan påverka upplevd 

arbetstillfredsställelse. Då tidigare forskning har behandlat teknostress och FOMO separat, 

där teknostress-forskningen har fokuserat på individer på arbetsplatser och FOMO grundats i 

individers privatliv, har samband mellan dessa två fenomen inte utforskats. Med nutidens 

mobila arbetsplatser tränger sig arbetslivet allt mer in i individens privatliv och därmed blir 
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sambandet mellan arbetsrelaterad FOMO och teknostress intressant. Genom denna relation 

avser vi då att utforska arbetsrelaterad FOMO och hur detta påverkar individens 

arbetstillfredsställelse. 

3.2 Tillvägagångssätt och metodologi 
Vår utgångspunkt för studien antar att synen på verkligheten är mångfacetterad. Detta innebär 

att det inte finns en sann verklighet: verkligheten ligger som en subjektiv uppfattning hos 

människor som varierar genom personens åsikter, värderingar och intressen (Slevitch, 2011). 

Vår ontologiska position är socialt konstruktivistisk (Antwi och Hamza, 2015), då vi antar att 

verkligheten är subjektiv och befinner sig i konstant rekonstruktion genom socialt samspel 

(Slevitch, 2011). Ontologin mynnar ut i vår epistemologiska ståndpunkt som besvarar vad 

kunskap är. Slevitch (2011) menar att medan kvantitativa studier avgör vad kunskap är i form 

av bevisade samband mellan data, präglas kvalitativa studiers kunskap av uppfattningar och 

värderingar, och kan därmed inte vara rent objektiv. Då denna studie syftar till att besvara en 

forskningsfråga som kan ge upphov till olika svar beroende på deltagarens uppfattning blir 

således vår epistemologiska ståndpunkt att sanningen är subjektiv. 

Precis som Antwi och Hamza (2015) skriver, fördjupar sig de kvalitativa forskarna i 

studieobjektets kultur genom intervjuer och observation, vilket är vad vi gjort. Genom att 

utföra kvalitativ forskning i form av intervjuer och observation ges en flerdimensionell bild av 

verkligheten vilket kan komma att ge oss en djupare förståelse för de fenomen vi valt att 

studera (ibid). Detta i kontrast till kvantitativa studier som snarare ämnar till att besvara vad 

den enda sanningen är (Slevitch, 2011). Vidare ligger utgångspunkten i en kvalitativ studie på 

deltagarnas perspektiv och vad de anser vara viktigt, jämfört med en kvantitativ studie som 

svarar på forskarens frågor (Bryman och Bell, 2011). För att få syftet i denna studie uppnått 

har vi därför ansett det mer lämpligt att utföra en kvalitativ studie som stödjer ett 

mångfacetterat svar. 
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3.3 Kvalitativ operationalisering  
Studien syftar till att förstå teknostress och arbetsrelaterad FOMO och hur de kan komma att 

påverka de anställdas arbetstillfredsställelse. För att erhålla djupare förståelse för hur 

teknostress och arbetsrelaterad FOMO påverkar individer har studien utförts ur ett SDT-

perspektiv. Sålunda har vi inte bara fått besvarat skillnaden hos individers uppfyllnad av de 

tre grundbehoven utan också hur individens arbetstillfredsställelse påverkas av den 

teknologiska utvecklingen. 

Den huvudsakliga forskningsfrågan Vilken betydelse har arbetsrelaterad FOMO, som 

en dimension av teknostress, för upplevd arbetstillfredsställelse? kan delas in i två delfrågor i 

syfte att generera mer mångsidig data: 

 

➢ Hur samspelar teknostress och arbetsrelaterad FOMO? 

Med denna fråga kan relationen mellan teknostress och arbetsrelaterad FOMO undersökas. 

Detta för att få en tydligare bild av hur dessa två fenomen kan relateras till varandra och om 

de går att återfinna i varandra. 

 

➢ Vilken betydelse har SDT:s tre grundbehov för arbetsrelaterad FOMO och 

teknostress? 

För att förstå vad som motiverar anställda till den konstanta uppkopplingen har ovan fråga 

tagits fram. Med hjälp av ett SDT-perspektiv kan orsakerna som kan ha givit upphov till 

teknostress och arbetsrelaterad FOMO tydliggöras. 

3.4 Metod 
För att besvara angiven forskningsfråga och för att erhålla djupare förståelse för 

arbetsrelaterad FOMO och teknostress har dessa fenomen undersökts och studerats genom 

data insamlade i form av intervjuer. Då syftet är att förstå hur dessa fenomen kan påverka 

arbetstillfredsställelsen hos en individ behövs tillgång till individens reflektioner, känslor och 

avsikter. En förutsättning för att utforska och förstå den upplevda verkligheten hos individen 

som intervjuas är att intervjuaren bygger upp ett förtroende och engagemang (Alvesson, 

2003). Genom att ge utrymme för följdfrågor baserat på den intervjuade individens respons 

och svar blir intervjun snarare en konversation än en intervju präglad av utdaterade metoder, 

vilket gör den mer ärlig. Om det finns utrymme för känslor ges en mer realistisk bild av 

verkligheten (ibid). Denna typ av intervju är vad Alvesson (2003) benämner som romantisk 
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intervju och syftar till att genom genuin interaktion med individen som intervjuas, 

åstadkomma djupare förståelse för det studerade fenomenet. Denna typ av intervju kan liknas 

vid vad Alshenqeeti (2014) kallar för semistrukturerad intervju. Med semistrukturerad 

intervju menas en flexibel intervju där intervjuaren kan utgå från till viss del förutbestämda 

frågor men kan sedan uppnå djup genom möjligheten till att undersöka och utvidga den 

intervjuade individens svar (ibid). Bryman och Bell (2011) menar att det är önskvärt att låta 

intervjun svänga i olika riktningar, då detta ger väsentlig data i vad intervjudeltagaren anser 

vara relevant och uppfattar som viktigt. 

Vi har intervjuat tio personer med varierande arbetsroller och ansvar från samma 

organisation för att undersöka valt forskningsområde. Intervjuerna har präglats av ovan 

nämnda intervjumetoder, det vill säga flexibla intervjuer utifrån en intervjuguide som har 

reviderats vid behov, med utrymme för följdfrågor och skifte i riktning (se 9.2 Bilaga 2). På 

så sätt har vi fått en djupare förståelse och en mer realistisk och ärlig bild av den intervjuade 

individens verklighet. 

3.5 Urval 
Vid val av studieobjekt var det viktigt att respondenterna inte besatt kompetens inom IT 

utöver det gemena. Samtidigt behövde respondenterna vara i daglig kontakt med IKT för att 

ge möjlighet till att förstå och undersöka eventuell upplevd teknostress. Beta blev därmed en 

passande organisation för denna studie då verksamheten inte är IT-orienterad men de 

anställdas arbetsuppgifter utförs till stor del via IKT. Den valda avdelningen genomgick en 

stor systemförändring vid månadsskiftet september/oktober 2019 vilket ytterligare förstärkte 

dess relevans för studien. 

Vidare vid val av respondenter från Beta ville vi få en spridning i arbetsrollerna. Detta 

då studien inte syftar till att undersöka ett specifikt segments upplevda teknostress. Istället har 

vi haft för syfte att se på individers olika upplevelse av teknostress och arbetsrelaterad FOMO 

utan att relatera det till deras specifika arbetsroll. Ytterligare en anledning är att den avdelning 

som valts är att det är en avdelning med mycket spridda arbetsroller och ställningar i 

organisationen. De olika arbetsrollerna som respondenterna besitter är kundansvarig, 

avdelningschef, administrativt ansvarig, leveransspecialist och fakturaansvarig. 
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3.6 Etiska aspekter 
Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns det två principer som är aktuella vid forskningsstudier. 

Dels ska forskningskravet beaktas, det vill säga att fortsatt forskning av god kvalitet bör 

bedrivas för att leda samhället framåt och ge djupare förståelse och kunskap för 

samhällsvetenskapliga fenomen. Vidare skriver Vetenskapsrådet (2002) om 

individskyddskravet som istället syftar till att skydda samhällsmedlemmar från att utsättas för 

förödmjukelse, kränkning eller annan skada i samband med deltagande av forskningsstudie. 

Inom individskyddskravet finns sedan fyra huvudsakliga krav som forskningsledare bör ha i 

åtanke vid utförandet av studie och undersökning. Med informationskravet menas att 

respondenten skall informeras om syftet med studien. Samtyckeskravet menar till att 

respondenten själv har rätt att bestämma över dennes medverkan och konfidentialitetskravet 

menar till att all data och personuppgifter som insamlats vid undersökningstillfället förblir 

konfidentiellt. Slutligen, med nyttjandekravet, menas att den insamlade data enbart får 

användas i syfte att bidra till vald forskningsstudie. Vid utförande av forskningsstudier är det 

viktigt att bejaka både forskningskravet och individskyddskravet för att föra samhället framåt 

i dess kunskap, samtidigt som de respondenter som deltar inte tar skada av detta (ibid).  

 Genom vår metod i denna studie löper det risk att respondentens professionella 

rykte eller anställning eventuellt tar skada då vi ämnar att undersöka arbetstillfredsställelse, 

och intervjuerna har till viss del kommit att innehålla kritiska reflektioner om respondentens 

arbetsplats. Det benämner Bryman och Bell (2011) som professionell skada. Detta motarbetas 

genom att anonymisera informationen och presentera data i studien utan kopplingar till 

personen i fråga och på så sätt beakta konfidentialitetskravet. För att ytterligare respektera 

respondenternas anonymitet har vi valt att inte ge information om vilken respondent som 

besitter vilken arbetsroll. Vidare har vi försökt att förhålla oss till de övriga tre kraven för att 

hålla god etik i vår studie. Vi har avsett att vara transparenta genom hela intervjuprocessen 

och har därför tydligt redogjort för respondenterna hur insamlade data kommer att användas 

och presenteras i vår studie. Respondenternas rättigheter i form av konfidentialitet och 

samtycke har tydliggjorts vid intervjuns inledning. Innan varje intervju påbörjats har vi 

gemensamt med varje respondent skrivit under ett intervjuavtal där deras rättigheter, och våra 

skyldigheter gentemot respondenten, angetts (se 9.1 Bilaga 1). 
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3.7 Kritiska reflektioner 
Då syftet med denna studie är att få tillgång till individens tankar, känslor och åsikter har data 

samlats in genom intervjuer. Valet av metod gjordes då det skapar utrymme för respondenten 

att själv reflektera över och dela med sig av egna upplevelser, och på så sätt tillhandahålla ett 

djup till data som samlats in (Alshenqeeti, 2014). Genom att utföra intervjuer får forskare 

tillgänglighet till information som annars, vid val av annan metod, förblivit okänd (Weiss, 

2004). Att utföra intervjuer för att samla in data är dock inte enbart fördelaktigt. Data som 

samlas in blir tämligen småskalig, respondenternas anonymitet hotas och risken för 

undermedveten partiskhet ökar (Alshenqeeti, 2014). För att minimera påverkan av partiskhet 

explicit uttrycktes vid samtliga intervjuer att intresset för studien inte ligger i den faktiska 

organisationen, utan i de anställdas känslor och tankar. Vid intervjuerna uppfattades viss 

kritik riktad mot organisationen på respondenternas initiativ, vilket tolkningsvis styrker 

opartiskhet gentemot organisationen. Respondenternas anonymitet skyddas genom signering 

av intervjuavtal tillsammans med vardera respondent som garanterar att kopplingar till deras 

identitet inte nämns i studien eller lämnas ut. Att undvika småskalighet i studien är svårt då vi 

valt intervju som metod och har en begränsad tidsram för utförandet. Därmed har vi även 

accepterat att insamlade data kommer att förbli begränsad.  

 En ytterligare utmaning med intervjuer som forskningsmetod är att bedöma 

sanningsenligheten och korrektheten i det respondenten berättar. Ett minne som en individ 

besitter kan inte återberättas helt korrekt. När ett minne eller en upplevelse återberättas är det 

en rekonstruktion av lagrad kunskap, uppfattningar och känslor, och riskerar därmed att färgas 

av detta (Weiss, 2004). Då vi valt att basera vår studie på individers återberättande, känslor 

och tankar blir detta är svårt att undvika. I ett försök att minimera denna risk ligger fokus 

snarare på individens arbete i sin helhet än specifika händelser och incidenter.  

 För att styrka de argument vi för och de påståenden vi framfört har vi valt att 

förankra dessa i tidigare studier och forskning. Till störst del har urvalet av källor gjorts från 

vetenskapliga journaler. Artiklar har sållats ut genom att jämföra utifrån dels hur många 

artiklar som refererat till dem, och dels utifrån ABS rankning av tillhörande journal. 
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4. Presentation av data, analys och resultat 
4.1 Introduktion av studieobjektet 
Beta är en organisation inom den svenska bank- och finansbranschen med huvudkontor 

beläget i Stockholm. Det är på huvudkontoret den valda avdelningen för denna studie sitter. 

Avdelningens huvudsakliga syfte är upplägg, bibehållning och nedstängning av avtal för 

betallösningar för företagskunder men ansvarar även för eventuella incidenter och kriser som 

kan orsaka driftstörningar hos kunderna. Avdelningens anställda ansvarar för olika 

arbetsområden vilket innefattar varierande arbetsuppgifter. Trots deras olika arbetsuppgifter 

arbetar de olika rollerna tillsammans då det i många fall är flera olika avdelningar involverade 

i samma projekt eller ärende. 

Majoriteten av de anställda är utbildade inom ekonomi eller HR på universitetsnivå 

men somliga saknar akademisk bakgrund. Samtliga medarbetare arbetar främst från deras 

portabla jobbdator och några jobbar även från jobbtelefon. Varje medarbetare arbetar dagligen 

i ett tiotal olika informationssystem för att hantera deras ärenden. Avdelningen har under 

september/oktober 2019 genomgått en systemförändring där operativsystem ändrats och ett 

utav de huvudsakliga informationssystemen har bytts ut mot ett helt nytt system. Ingen av de 

intervjuade personerna har någon utbildning på akademisk nivå inom data- eller 

systemvetenskap trots att arbetsplatsen är influerad av mycket IKT. Av de totalt 40 anställda 

på avdelningen har tio personer intervjuats. Nio av intervjuerna var fysiska och en skedde 

över telefon. 
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Respondent Typ av intervju Tid 

Respondent 1 Fysisk intervju 24 min & 40 sek 

Respondent 2 Fysisk intervju 23 min & 35 sek 

Respondent 3 Fysisk intervju 23 min & 53 sek 

Respondent 4 Fysisk intervju 19 min & 24 sek 

Respondent 5 Fysisk intervju 22 min & 22 sek 

Respondent 6 Fysisk intervju 18 min & 15 sek 

Respondent 7 Fysisk intervju 33 min & 20 sek 

Respondent 8 Fysisk intervju 33 min & 4 sek 

Respondent 9 Fysisk intervju 23 min & 45 sek 

Respondent 10 Telefonintervju 17 min & 13 sek 

 

4.2 Analysmetod 
För att göra den komplexa insamlade data mer förståelig och användbar har tematisk 

analysmetod använts. King och Brooks (2018) förklarar att tematisk analys innebär att data 

sorteras och organiseras och utefter det utarbetas teman. De olika temana som framställs ska 

vara av relevans och vikt i relation till studiens syfte. En förutsättning för att kunna utarbeta 

de olika temana är således att göra sig familjär med data och vara väl insatt i den (Braun och 

Clarke, 2006). Tematisk analysmetod är en av de vanligaste metoderna vid bearbetning av 

kvalitativ data (Bryman och Bell, 2011), vilket är den typ av data vi samlat in. Ett av 

tillvägagångssätten inom tematisk analys är det induktiva som innebär att resultatet från data 

formar forskningsfrågan, inte tvärtom (Braun och Clarke, 2006). Eftersom vi i vår studie letat 

efter ett samband mellan fenomenen teknostress och arbetsrelaterad FOMO utifrån den 

insamlade data har vi låtit resultatet av analysen forma vår forskningsfråga. Det är därav det 

induktiva tillvägagångssättet som använts i analysen. 

Transkriberingen utfördes i etapper efter tre utförda intervjuer för att säkerställa vår 

intervjuguides kvalitet. När all transkribering var slutförd organiserade vi upp den insamlade 
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data och utifrån det framställdes fyra olika teman för att söka relationer och samband. Temana 

blev aningen självklara då intervjuguiden från början var uppdelad i fyra delar, där vardera del 

bestod av frågor relaterade till de huvudsakliga fenomenen som studien omfattar (se 9.2 

Bilaga 2). Vidare ter sig de teman som togs fram aktuella för möjlighet att få delfrågorna Hur 

samspelar teknostress och arbetsrelaterad FOMO? och Vilken betydelse har SDT:s tre 

grundbehov för arbetsrelaterad FOMO och teknostress? besvarade. 

 

➢ Autonomi, kompetens och samhörighet 

I det här temat samlas all data om de anställdas tillfredsställelse av de tre grundbehoven inom 

SDT:s motivationsram. Detta för att sedan i diskussionsdelen diskutera orsaker till 

uppkommandet av teknostress och arbetsrelaterad FOMO. 

 

➢ Teknostress i arbetet 

Temat togs fram då teknostress utgör en central del i studien och data om fenomenet är därav 

av stor relevans. För att ha möjlighet att diskutera relationen mellan teknostress och 

arbetsrelaterad FOMO har ett separat tema för vardera fenomen tagits fram. På så sätt kan de 

först behandlas separat och graden av de kan mätas, och sedan ställas i relation till varandra. 

 

➢ Arbetsrelaterad FOMO 

Detta tema utgör studiens fokus. Då det råder brist på tidigare forskning om arbetsrelaterad 

FOMO avser vi att ställa fenomenet mot teknostress för att förstå dess samband till varandra, 

och på så sätt utvidga teknostressforskningen. 

 

➢ Arbetstillfredsställelse 

Temat utgörs av frågor som undersöker medarbetarnas uppfattningar och känslor kring deras 

arbete. Detta görs för att söka samband mellan de tre ovanstående temana och deras upplevda 

arbetstillfredsställelse. 

 

4.3 Presentation och analys av data 

4.3.1 Autonomi, kompetens och samhörighet 

Samtliga respondenter är enade kring utrymmet för att styra sitt eget arbete. Respondenterna 

upplever att de kan styra sina dagar själva i relativt stor utsträckning, men att det finns vissa 

obligatoriska uppgifter som måste utföras på ett standardiserat sätt. Respondent 4 berättar att 
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“jag kan styra mina dagar ganska mycket - jag kan jobba hemifrån om jag behöver, men har 

vi något inbokat så är det inbokat, och då får man bara ta sig till arbetet”. Detta indikerar att 

organisationen har vad som Ryan och Deci (2000) förklarar som en arbetsmiljö som stödjer 

autonomi. Beta sätter onekligen en viss begränsning i de arbetsuppgifter medarbetarna utför, 

men lämnar till viss del utrymme för arbetssätt efter eget behag. Även om organisationen ger 

utrymme för autonomi är det inte alla som utnyttjar möjligheten. Respondent 8 förklarar att 

“jag får möjligheten att jobba hemma om jag vill, men gör det inte. Jag är inte så låst i mina 

arbetsuppgifter så jag har egentligen alla sorters möjligheter till det, men känner ändå inte att 

jag har det. Det är snarare en inre begränsning, inte arbetsgivarens”. Detta kan grundas i att 

respondenten känner ett behov av att faktiskt vara på plats och finnas tillgänglig för dennes 

medarbetare, och avstår därmed från att arbeta hemifrån. En annan potentiell förklaring kan 

vara att organisationen inte kommunicerar utrymmet för autonomi tillräckligt, vilket kan ge 

intrycket att det finns ett krav på de anställda att utföra sitt arbete på ett visst sätt. Även om 

Respondent 8 menar att det är denne själv som väljer att inte jobba hemifrån, kan det grundas 

i att respondenten känner en förväntan av att finnas tillgänglig på plats. 

 Den upplevda kompetensen hos respondenterna varierar. Flera av dem berättar 

att de kan utföra sina arbetsuppgifter ordentligt och korrekt, men att kunskapen kring 

hantering av organisationens IKT kan vara bristfällig. Respondent 8 förklarar att “jag känner 

mig begränsad med tanke på att jag är ny i rollen, det har kommit in nya uppgifter i nya 

system som jag helt plötsligt ska styra i själv. Jag ska in i olika system och kolla - detta 

känner jag inte att jag gör korrekt eller effektivt”. Även Respondent 1 upplever begränsningar 

i kunskapen om arbetsplatsens system: “vi får in ärenden där vi ska ta fram vissa rapporter i 

ett system men vi har inte fått någon utbildning i hur vi gör det”. Detta kan således indikera 

att brist på utbildning och stöd i hantering av systemen resulterar i minskad upplevd 

kompetens hos respondenterna. Respondenterna vittnar även om en viss bristfällighet i 

bekräftelse av deras kompetens. Olafsen et al. (2017) menar att kompetens är en individs 

uppfattning av att dennes agerande är effektivt och skickligt, därmed kan frånvaro av 

återkoppling och bekräftelse uppfattas som att den egna kompetensen brister hos individen. 

Respondent 6 berättar att “jag känner inte att cheferna har koll på hur mycket jag gör. De har 

väl mycket annat själva men det känns som att man uppskattas mer av kollegorna än 

cheferna”. Detta betonas också från flera av de övriga respondenterna. Respondenternas 

berättelse indikerar att de råder brist på kunskap, främst inom korrekt användande av IKT. 

 Känslan av god gruppdynamik och en positiv upplevd samhörighet varierar 

bland respondenterna. Hälften av dem rapporterar att de finner stöd hos kollegorna, medan 
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andra anser samhörigheten vara bristfällig. Respondent 7 berättar att “vi [på en del av 

avdelningen] har inte så bra kontakt eller kommunikation med vår närmsta grupp. Vi ska 

stötta varandra vid behov men vi har så olika arbetssätt och rutiner”. Att känna samhörighet är 

liksom kompetens och autonomi ett grundbehov som i enlighet med SDT:s motivationsram 

behöver vara uppfyllt för en individs möjlighet till psykologisk utveckling och motivation 

(Sheldon et al., 2003). Med utgångspunkt från respondenternas svar framgår det att flera av de 

anställda inte upplever en stark känsla av samhörighet till medarbetarna. Flera av dem som 

rapporterar om god samhörighet nämner även att samhörigheten kan vara stundvis uppfattas 

som bristfällig. Många av respondenterna menar att det råder god stämning mellan olika 

avdelningar i den mån att den fungerar och inte är fientlig. Däremot antyder respondenterna 

att arbetssätten varierar mellan kollegorna och att de har viss avsaknad av god 

kommunikation. Detta tyder på att organisationen uppfattas som något uppdelad och det går 

således, baserat på insamlade data, att konkludera att arbetsplatsen brister i uppfyllandet av 

upplevd samhörighet hos en del av de anställda. 

 Av samtliga intervjuade respondenter rapporterar en av dem, Respondent 9, 

tillfredsställelse av samtliga tre grundbehov. Breaugh et al (2017) förklarar att autonomi, 

kompetens och samhörighet behöver alla tre uppfyllas på en arbetsplats, annars riskerar 

anställdas prestation och arbetstillfredsställelse att minska. Vidare menar Sheldon et al. (2003) 

att även motivationen och välmåendet hos en anställd kan komma att brista vid underskott av 

de tre grundbehoven. I enlighet med tidigare forskning bör därför Respondent 9 känna en 

högre arbetstillfredsställelse än övriga respondenter, vilket fallet är. Respondenten förklarar 

även att denne inte känner någon större stress kring organisationens bristfälliga IKT eller 

upplever press att vara konstant uppkopplad, vilket även detta instämmer i vad tidigare studier 

visar (Przybylski et al., 2013). 

Baserat på ovan presenterade data och analys framgår det en tydlig upplevd brist av de 

tre grundbehoven hos respondenterna. Det är dock i olika utsträckning respondenterna anger 

den upplevda bristen. En del rapporterar att de upplever brist av kompetens i hög 

utsträckning, men att bristen av upplevd autonomi och samhörighet är småskalig. Även om 

det varierar i grad och vilket av grundbehoven respondenterna känner brist av, står det tydligt 

att det råder brist av uppfyllelse av SDT:s motivationsram hos de anställda i organisation 

Beta. 
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4.3.2 Teknostress i arbetet 

Gällande användarvänligheten och funktionen i de system som avdelningen arbetar i tycks 

alla respondenter ha samma upplevelse. Det råder stor brist i systemens funktion vilket leder 

till upplevd stress och frustration hos många av respondenterna. Flera av dem förklarar att 

många av systemen de arbetar i är utdaterade och därmed även inte så användarvänliga och 

tenderar att sluta fungera stundvis. Respondent 5 berättar att “vi har väl ungefär ett system om 

dagen som kraschar och det påverkar ju oss väldigt mycket”. Flera av respondenterna vittnar 

om att de är osäkra på vem de ska vända sig till när ett system slutar att fungera. Att ha en 

avdelning som hanterar och hjälper till vid teknologiska kriser menar Fuglseth och Sørebø 

(2014) är en teknostresshämmare som de benämner technological support provision. Brist av 

technological support provision uppfattas som en förklaring till den frustration respondenterna 

upplever. Att vid driftstörningar i ett system inte alltid veta exakt vem man som anställd ska 

vända sig till kan bli ett frustrationsmoment i sig. Av att döma från respondenternas svar 

upplever många brist av erbjuden utbildning och en tydlig supportavdelning som stödjer 

arbetsplatsens IKT. Respondent 8 vittnar om: “vi har för många system och för gamla system. 

Det är många ändringar nu - plötsligt kan man inte skriva ut längre. Enkla saker slutar fungera 

och ingen har riktiga svar hur man löser det. Jag börjar komma till en punkt då jag har så 

mycket annat så jag bara stänger av. Nytt ärendehanteringssystem fick man utbildning i, men 

jag tackade nej till allt då jag inte orkar lära mig nya system. Efter en månad har jag 

fortfarande inte varit inne i det. Det börjar bli shut-down”. Uttalandet hos respondenten visar 

på vad Tarafdar et al. (2007) kallar techno-uncertainty, det vill säga att individen upplever att 

denne inte följer med i den teknologiska utvecklingen. Respondenten indikerar att denne 

upplever att hen har många andra arbetsuppgifter och ansvar i andra system, vilket gör 

ytterligare initiativ överväldigande och ointressanta. Vidare menar flera av övriga 

respondenter att de inte följer med i de teknologiska förändringarna vilket leder till att 

medarbetarna upplever osäkerhet i deras arbetssätt. 

Majoriteten av respondenterna har uttryckt stor frustration kring de teknologiska 

förändringarna de nyligen genomgått. Flera av dem upplever brist på utbildning i det nya 

operativsystemet och informationssystemet. Detta leder till att de anställda får lära sig själva 

vilket är både tidskrävande och kan resultera i att viss kunskap om systemen aldrig uppnås. 

Bristen av utbildning kan stärka upplevd techno-uncertainty hos de anställda, då 

arbetsutförandet blir otydligt. För att undvika uppkommandet av teknostress i samband med 

bristande kunskap menar Fuglseth och Sørebø (2014) att utbildning inom teknologin kan 

motverka detta. Denna typ av hämmande aktivitet benämner de som literacy facilitation. 
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Vidare menar även Tarafdar et al. (2011) att utbildning är en engagemangsunderlättande 

mekanism som hjälper de anställda att bekanta sig med användandet av system. Baserat på att 

respondenterna rapporterar osäkerhet kring den nya tekniken kan det vara ett resultat av 

bristande utbildning, vilket överensstämmer med vad Fuglseth och Sørebø (2014) och 

Tarafdar et al. (2011) förklarar. 

Det råder även brist av användarvänligheten i systemen och de tycks vara mycket 

svårhanterliga, vilket Tarafdar et al. (2007) benämner som techno-complexity. Respondent 1 

berättar att “teknik är något som ska underlätta mitt arbete, men det gör det inte i nuläget” och 

Respondent 7 instämmer: “när nya system kommer eller ändringar görs, då blir det stressigt 

för att jag känner att jag inte hittar eller att det inte är lika effektivt. I de nya systemen får man 

inte samma överblick som tidigare”. Det respondenterna berättar tyder på att systemen är för 

komplexa och svårhanterliga jämfört med tidigare system. Eftersom systemen är för 

komplexa hämmar de snarare de anställdas förmåga att arbeta än att underlätta den, vilket IKT 

syftar till att göra. Tarafdar et al. (2011) betonar att för att kunna utnyttja fördelarna med IKT 

är det av stor vikt att ha en hög användartillfredsställelse inom systemen, annars riskeras 

fördelarna med systemen gå förlorade. Samtidigt som de anställda har svårt för de nya 

systemen, uttrycker de även stor frustration kring organisationens utdaterade system. Det 

verkar således som att de anställda saknar användartillfredsställelse för systemen i allmänhet: 

dels utifrån de nya systemens komplexitet samt de gamla systemens instabilitet. 

En ytterligare faktor som tycks gå att finna i respondenternas svar är techno-invasion. 

Åtta av respondenterna berättar att de arbetar utanför arbetstid ifrån sina mobiltelefoner. Detta 

gör de på rasten, om kvällarna, på väg till och från jobbet och på helgerna. Respondent 5 

förklarar hur arbetet konstant följer med i telefonen: “folk kommer och ställer jobbfrågor 

under min lunch. [..] Om jag istället lämnar arbetsplatsen under lunchen blir det att folk 

skriver till mig privat angående jobbfrågor - så det följer efter en oavsett var man är på 

rasten”. I enlighet med Respondent 5:s uttalande tränger arbetet in på de anställdas privatliv, 

precis som Tarafdar et al. (2007) förklarar. Det är mobiltelefonerna, menar Yin et al. (2018), 

som möjliggör att arbetet följer med de anställda utanför kontorets väggar. Detta bekräftas av 

flera respondenter då många av dem berättar hur mobiltelefonerna tar med arbetet hem. 

Respondenterna rapporterar inget om att de upplever press att arbeta snabbare, vilket 

benämns som techno-overload. De berättar heller inget om upplevd rädsla för att deras arbete 

skulle kunna komma att ersättas av tekniken vilket Tarafdar et al. (2007) kallar techno-

insecurity. Tidigare studier menar att femfaktorskalan kan användas som ett mätinstrument 

där en del av faktorerna upplevs i betydligt högre grad än andra beroende på 
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branschtillhörighet (ibid). Enligt ovan presenterade data framgår det att techno-invasion, 

techno-uncertainty och techno-complexity förekommer i större utsträckning än techno-

overload och techno-insecurity. Detta kan alltså komma att bero på den bransch 

organisationen verkar inom. 

 De flesta respondenterna upplever att mobiltelefoner är ett störningsmoment i 

deras arbete, dels deras egna telefoner men även andras. Respondent 8 säger att “jag försöker 

att inte kolla på mobilen under möten. Jag kollar inte mail, men har med telefonen för viktiga 

samtal”. Värt att nämna är att vi iakttar under intervjuernas gång att många utav 

respondenterna kollar på deras mobiltelefoner ett flertal gånger. Detta indikerar på vad Yin et 

al. (2018) kallar interruption overload, vilket innebär att aktivitet på telefonen avbryter eller 

flyttar fokus från det pågående arbetet. Vidare styrks indikationer av interruption overload av 

Respondent 7: “ibland kan jag sitta med fyra till fem ärenden samtidigt: man börjar med ett 

ärende, sen kommer en Skype-chatt, sen ett viktigt mail - då blir det svårt att gå tillbaka”. 

Respondenten nämner senare i intervjun att som standard arbetar denne med tre ärenden 

samtidigt och ibland fler. Uttalandena tyder på att den anställde blir avbruten från den aktuella 

arbetsuppgiften med andra ärenden, vilket indikerar på interruption overload. Att 

respondenten nämner att det är svårt att återgå till den ursprungliga uppgiften styrker vad Aral 

et al. (2012) skriver om kognitiva omställningskostnader. Denna multitasking i arbetet med 

IKT och MIKT i kombination försvårar alltså fokus på- och återupptagandet av tidigare 

uppgifter. 

Vidare finns tendenser av vad som beskrivs som information overload, det vill säga att 

anställda exponeras för oerhörda mängder information som inte nödvändigtvis är riktad mot 

denne specifikt (Yin et al., 2018). Respondent 8 berättar att “mail är något jag får oerhört 

mycket utav. För min smak - för mycket”. Utlåtandet indikerar att respondenten uppfattar att 

mängden information som denne mottar är alldeles för hög, vilket skapar en hjälplöshet i 

hanteringen av dessa samt en allmän frustration. Emellertid går det därmed att konstatera att 

respondenterna upplever både information- och interruption overload. 

Många av respondenternas svar indikerar att de upplever teknostress, framförallt i 

samband med den senaste tidens systembyten. Det kan förklaras med Wang et al. (2008) teori 

som menar att i teknologiska föränderliga miljöer tenderar anställda att i stor utsträckning 

uppleva teknostress. Vidare kan även andra faktorer ligga till grund för den upplevda 

teknostressen hos de anställda. Dels finner vi tendenser som visar på techno-invasion, techno-

uncertainty och techno-complexity i respondenternas berättelser. Även den oerhörda mängd 

information som respondenterna exponeras för, så kallad information overload, och de avbrott 
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som sker i deras arbete, interruption overload, bidrar till deras stress kring organisationens 

IKT. Det är således flera faktorer som bidrar till den upplevda teknostressen, i huvudsak de 

ovan angivna. 

 

4.3.3 Arbetsrelaterad FOMO 

Av de tillfrågade svarade åtta av tio respondenter att de är tillgängliga för sina kollegor, 

alternativt arbetar, på sin fritid. I kontrast till detta svarade samtliga att det inte ingår i deras 

arbetsroll att vara tillgängliga utöver deras arbetstid, ändå väljer majoriteten av dem att arbeta 

efter kontorstid. En del av respondenterna förklarar att de genom mobiltelefonerna blir 

påminda om att andra fortfarande arbetar trots att arbetsdagen är slut. Respondent 4 berättar 

att “ser jag att jag får ett mail från någon i gruppen klockan 21 en vardagskväll tänker jag ‘oj, 

borde jag också jobba klockan 21?’. Jag försöker släppa det, men det blir ju en stress då man 

tänker att man inte jobbar lika hårt som ens kollegor”. Även om det från arbetsgivaren inte 

finns någon förväntan på att de anställda ska arbeta utanför arbetstid antyder respondenterna 

att de känner press till att ständigt vara uppkopplade. Utifrån respondenternas berättelser 

verkar det som att avdelningen skapat en kultur där det är förgivettaget att de anställda arbetar 

utanför arbetstid. Genom sitt konstanta uppkopplade reproducerar de sedan denna kultur. 

Respondent 7 berättar att “om vi hade haft en policy att jobbtelefonen skulle stanna på jobbet 

hade jag nog känt mig lugnare, för då hade alla gjort samma sak. Nu vet jag att mina 

medarbetare har med dem och jobbar utanför sina arbetstider och då gör jag det också”. Den 

rådande kulturen i en individs omgivning förklarar Przybylski et al. (2013) som en starkt  

bidragande faktor till upplevd FOMO. Även Wang et al. (2008) menar på att kulturen en 

person verkar i kan komma att vara avgörande för dennes upplevda teknostress. 

Utöver den framkomna kulturen som faktor berättar många utav respondenterna att de 

arbetade utanför kontorstid för sin egen skull, i syfte av att stilla ett inre kontrollbehov. 

Respondent 7 berättar vid frågan om att arbeta på resan till och från jobbet att “jag skulle inte 

anse att jag jobbar då, utan att jag stillar mitt kontrollbehov”. Senare i intervjun tilläggs att 

“jag känner att jag i längden blir lugnare av att veta vad som kommer in och att jag vet vad 

jag kan förvänta mig av morgondagen”. Detta tyder på, till skillnad från kulturen som faktor, 

att beteendet är ett resultat av en inre drivkraft. Denna typ av drivkraft liknar det som Yin et 

al. (2018) beskriver i deras resultat från studien om MIKT. De respondenter som ingick i 

studien ansåg att teknologin främjar en trygghetskänsla på arbetet. Trots MIKT:s negativa 

påverkan, som att vara ett störningsmoment eller att möjliggöra överdos av information, 

skapar det även en känsla av kontroll hos de anställda. 
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Vidare finns det respondenter som nästan ordagrant uttrycker definitionen av FOMO, 

fast relaterat till dennes arbete och inte privatliv. Arbetsrelaterad FOMO definieras enligt 

Lavenda (2016) som oroskänslan som uppstår i samband med rädslan av att missa något 

relaterat till arbetsplatsen. Den rädslan leder sedan till att anställda väljer att vara konstant 

uppkopplade för att inte missa något viktigt, vilket påminner om det som Respondent 1 

berättar: “det jobbiga är om man har jobbtelefonen på och är hemma, då kan man inte låta bli 

att undra vad som händer på jobbet. Man vill ju uppdatera sig om man är hemma och om man 

då ser sin jobbtelefonen blir det att man tänker ‘ja men jag kan väl titta lite’”. Ovan utlåtande 

visar även på hur lätt det är för de anställda att få tillgång till information om vad som sker på 

arbetet, vilket påminner om det som Fuster et al. (2017) talar om: att tillgängligheten till 

sociala medier och ett beroende av mobiltelefoner ökar risken för upplevd FOMO. De menar 

även att det konstanta uppdaterandet om vad andra gör kan ses som ett typ av missbruk av 

sociala nätverk, vilket även kan komma att vara aktuellt när det gäller arbetsrelaterad FOMO. 

Istället för ett missbruk av Facebook kan det avse ett missbruk av Outlook. Istället för att 

använda sociala nätverk för att kontrollera vad vänner och familj gör, används det för att 

kontrollera vad kollegor gör. 

Emellertid är det alltså i huvudsak två faktorer som verkar ligga till grund för att de 

anställda känner ett behov av att ha kontroll över vad som sker på arbetet utanför arbetstid. 

Dels den kultur de anställda gemensamt skapat, och vidare reproducerat, där det finns en 

förväntan på att samtliga medarbetare alltid ska finnas tillgängliga för varandra. Även det inre 

kontrollbehovet hos vardera individ är en vidare faktor som tycks bidra till den konstanta 

uppkopplingen. 

 

4.3.4 Arbetstillfredsställelse 

Alla respondenter uppger att de trivs med deras arbete och vad deras arbetsroll innefattar. 

Vid tillfrågning om deras känslor och uppfattning av förändringsarbetet med teknologin har 

påverkat deras arbetstillfredsställelse, svarar alla förutom en att det har påverkat den. Vidare 

förklarar även en del respondenter att om systemen vore mer användarvänliga hade deras syn 

på arbetet varit mer positiv. Tarafdar et al. (2011) visar på en möjlig relation mellan upplevd 

teknostress och minskad arbetstillfredsställelse, vilket respondenternas svar indikerar att 

stämma. Respondent 10 berättar att “jag trivs på mitt arbete, i den roll jag har och mina 

kollegor, men det är klart att jag någonstans kan känna mig missnöjd med hur systemen 

försämrar min möjlighet till att arbeta ibland”. Det respondent 10 berättar återfinns även i 

många av de övriga respondenternas svar, bland annat Respondent 6 som säger att “jag kände 
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mig lite mer nöjd med mitt arbete innan, för då hade jag lite bättre koll på allting. Nu [i 

samband med systembytet] vet jag inte riktigt hur allt fungerar. Så det är jobbigare nu än 

tidigare”. Efter att ha sammanställt data från intervjuerna står det klart att de anställda 

upplever att deras arbetstillfredsställelse har påverkats negativt i samband med 

organisationens implementering av det nya operativsystemet och informationssystemet. En 

del rapporterar att det påverkar dem i större utsträckning än andra. 

Vidare menar flera av respondenterna att det är inte bara stressen kring tekniken som 

påverkar deras syn på arbetet. Även den konstanta känslan av press till att vara tillgänglig och 

uppkopplad utanför arbetstid påverkar hur de känner inför sitt arbete. Fastän de anger att 

pressen inte kommer från arbetsgivaren, utan inifrån, blir konsekvenserna av deras handlande 

att deras arbetstillfredsställelse minskar. Även kulturen av att konstant vara uppkopplad som 

medarbetarna på avdelningen själva skapat ger upphov till användandet av mobiltelefonerna 

utanför arbetstid. Detta är också angivet av respondenterna som en faktor vilket påverkar 

deras arbetstillfredsställelse negativt. 

Vidare menar Breaugh et al. (2017) att uppfyllandet av de tre grundbehoven autonomi, 

kompetens och samhörighet reflekteras i en individs arbetstillfredsställelse. De menar att brist 

av grundbehoven kan även resultera i bristande arbetstillfredsställelse. Av samtliga 

respondenter är det en som upplever de tre grundbehoven fullt tillgodosedda. Denna 

respondent rapporterar även hög arbetstillfredsställelse och menar att de teknologiska 

förändringarna inte påverkar hur denne upplever sitt arbete: “jag är väldigt nöjd med mitt 

arbete för jag tycker att vi har roliga ärenden och att jag får jobba med problemlösning. Så jag 

påverkas inte jättemycket av vad jag sitter i för system” (Respondent 9). De resterande nio 

respondenterna tolkas, utifrån insamlade data, att de upplever brist i uppfyllandet av 

åtminstone ett av grundbehoven. I enlighet med tidigare forskning upplever de lägre 

arbetstillfredsställelse än vad Respondent 9 gör. 

Det går därmed, med ovan presenterade data som grund, att konstatera att 

arbetstillfredsställelsen hos de anställda påverkas av organisationens IKT. Det är dels stressen 

som uppkommer i samband med användandet av system som bidrar till minskad 

arbetstillfredsställelse, främst i samband med den senaste tidens systembyten. Respondenterna 

menar även att den konstanta uppkopplingen utanför arbetstid lett till minskad nöjdhet med 

arbetet, även om pressen till uppkopplingen inte kommer från organisationen i sig. 
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5. Diskussion 

Syftet med studien är att förstå vad som kan vara de bakomliggande orsakerna till att anställda 

upplever arbetsrelaterad FOMO. I relation till detta har vi ställt teknostress för att förstå om 

det finns en koppling mellan teknostress och arbetsrelaterad FOMO. Vidare vill vi få 

förståelse för om detta sedan kan komma att påverka anställdas arbetstillfredsställelse. För att 

närmare studera denna problematik har vi formulerat följande forskningsfråga: 

 

Vilken betydelse har arbetsrelaterad FOMO, som en dimension av teknostress, för upplevd 

arbetstillfredsställelse? 

 

Då det råder brist på kvalitativ forskning om teknostress (Boyer-Davis, 2019) finns ett behov 

att erhålla bredare förståelse för fenomenet och upptäcka eventuellt nya dimensioner. Ett 

ytterligare fenomen, som likt teknostress är mycket aktuellt i samband med dagens 

teknologiska utveckling, är arbetsrelaterad FOMO. Inom detta forskningsområde råder det 

även där brist av forskning, kvalitativ som kvantitativ (Lavenda, 2016). Tidigare har båda 

fenomenen behandlats separat och relationen mellan dem har inte utforskats. Efter analys av 

insamlade data från organisationen Beta framgår det att en relation mellan teknostress och 

arbetsrelaterad FOMO förefinnes. För vidare kunskapsbidrag har arbetstillfredsställelse ställts 

i relation till de två fenomenen, för att få vidare kunskap om hur det ökade användandet av 

IKT påverkar människor i organisationer. Vidare, i enlighet med Przybylski et al. (2013) 

studie, har SDT använts som ramverk för att förstå vad som kan vara bakomliggande orsaker 

till uppkommandet av arbetsrelaterad FOMO och teknostress. 

Sheldon et al. (2003) menar att människor har ett inneboende behov av att växa. För 

att människan ska motiveras till att utvecklas antyder SDT:s motivationsram att de tre 

grundläggande behoven autonomi, kompetens och samhörighet behöver tillfredsställas (ibid). 

Det finns därpå studier som även undersöker hur de tre grundläggande behoven kan påverka 

människans arbetstillfredsställelse (Breaugh et al., 2017) och prestationer i arbetet (Ryan och 

Deci, 2000). Detta samband bekräftas av respondenterna i denna studie, där Respondent 9 

känner att samtliga tre grundbehov tillgodoses. Respondenten förklarar vidare att denne är 

nöjd med sitt arbete och de prestationer denne gör. Övriga respondenter rapporterar istället 

brist av en eller flera utav grundbehoven och har även angivit att deras arbetstillfredsställelse 

påverkas negativt i olika utsträckning. Detta samband styrker den tidigare forskningen av 

Breaugh et al. (2017) om grundbehoven och dess konsekvenser. Emellertid framgår inget 



 31 

konkret samband mellan graden av bristande grundbehov och graden av minskad 

arbetstillfredsställelse av insamlade data. De respondenter vars grundbehov i lägre grad 

tillgodoses uppger nödvändigtvis inte att deras arbetstillfredsställelse påverkas negativt i 

större utsträckning än andra respondenter. 

 Vidare studier uppger ett samband mellan de tre grundbehoven och upplevd 

FOMO (Przybylski et al., 2013). Baserat på respondenternas svar styrks detta påvisade 

samband, men istället avseende FOMO relaterat till arbetet. Av de nio respondenter som 

upplever brist av något av grundbehoven antyder åtta av dem sig uppleva arbetsrelaterad 

FOMO. Den respondent som inte känner tendenser till arbetsrelaterad FOMO upplever 

fortfarande brist av grundbehoven och därmed enligt tidigare studier bör denne även känna 

press till ständigt uppkopplande, vilket inte är fallet. Här är det dock viktigt att notera att 

denna respondent inte har möjlighet att arbeta utanför arbetstid då denne varken har 

jobbtelefon eller portabel arbetsdator, vilket kan komma att vara förklaringen till denna 

avvikelse. 

 Utöver brist av de tre grundbehoven har respondenterna även indikerat att det 

finns en kultur där varje individ förväntas vara konstant uppkopplad, även utanför arbetstid. 

Denna kultur kan vara ytterligare en faktor som kan förklara respondenternas strävan efter att 

alltid ha koll på vad som sker på arbetet. Att den rådande kulturen kan vara en orsak till den 

upplevda arbetsrelaterade FOMO:n styrks av de argument Przybylski et al. (2013) för i sin 

studie om FOMO. Respondenterna antyder inte bara på denna externa press, utan flera av dem 

berättar även att de har ett inre kontrollbehov som pressar dem till den ständiga 

uppkopplingen. Respondenterna försvarar sin konstanta uppkoppling med att det skänker dem 

ro när de besitter vetskapen om vad som sker på arbetet. Samtidigt som de för diskussionen att 

kontrollen ger dem sinnesro upplever de också notiserna i mobilen som en stressfaktor. Här är 

många av respondenterna kluvna. De försöker motverka sin stress genom att vara konstant 

uppkopplade, vilket tidigare studier av både Yin et al. (2018) och Przybylski et al. (2013) 

visat på skapar stress. De hanterar alltså rädslan av att missa något viktigt genom att arbeta 

utanför arbetstid och vara konstant uppkopplade vilket stillar deras stress i stunden, men ökar 

den i längden. Detta är problematiskt då respondenterna förklarar att de försöker dämpa sin 

stress genom att utföra stressfrämjande aktiviteter. 

Respondenternas svar har även indikerat på ett ytterligare potentiellt samband. De som 

i högre utsträckning upplever brist på uppfyllande av grundbehoven, och därmed upplevd 

arbetsrelaterad FOMO, upplever även teknostress på deras arbete. Sambanden kan förklaras 

utifrån likheter mellan teknostress och arbetsrelaterad FOMO. Tarafdar et al. (2007) menar att 
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en av beståndsdelarna av teknostress är techno-invasion, som innebär att arbetet intränger på 

individens privatliv. Detta kan liknas vid arbetsrelaterad FOMO: att individer inte vill gå 

miste om något på arbetet och väljer därför att hålla sig uppkopplade även på fritiden. Vidare 

förklarar Yin et al. (2018) hur MIKT möjliggör den konstanta uppkopplingen och därmed 

bidrar till teknostress i form av information- och interruption overload. Det är även MIKT 

som faciliterar arbetsrelaterad FOMO då det är med mobiltelefonerna anställda får möjlighet 

att följa händelser på arbetsplatsen hemifrån. Även detta visar på en relation mellan 

teknostress och arbetsrelaterad FOMO där båda fenomenen återfinns i varandra. 

Emellertid går det att argumentera för att arbetsrelaterad FOMO bör behandlas som en 

separat komponent av teknostress. Då det utifrån analysen har redogjorts för likheter mellan 

techno-invasion och arbetsrelaterad FOMO visar det onekligen på liknande element. Däremot 

går även deras olikheter att diskuteras. Som tidigare nämnt präglas FOMO utav en oros- eller 

ångestkänsla som uppstår i brist på uppdateringar i kombination med ett kontrollbehov. Detta 

till skillnad från techno-invasion som istället beskrivs av tidigare studier som faktor som kan 

ge upphov till teknostress. Denna faktor ter sig som i form av en kränkning av ens privatliv 

men är inte i sig själv en känsla eller ett tillstånd. Det går alltså att redogöra för att den 

arbetsrelaterade FOMO:n utgör en del utav techno-invasion. Dock ändras dess betydelse 

genom att binda samman fenomenen då techno-invasion i sådant fall måste behandla rädsla 

eller oro, vilket tidigare forskning inte utgått ifrån. Alternativet är att utöka teorin av Tarafdar 

et al. (2007) genom att istället skapa en sjätte komponent av teknostress, techno-anxiety, som 

behandlar arbetsrelaterad FOMO och den ängslighet som skapas i relation med känslan av 

rädsla. Detta för att inte gå miste om det emotionella tillstånd som arbetsrelaterad FOMO ger 

upphov till. 

Ytterligare liknelser går att finna mellan teknostressens techno-uncertainty och 

grundbehovet kompetens inom SDT. Upplevd techno-uncertainty innebär att en individ 

känner sig osäker över arbetssättet i IKT. Brist på kompetens inom SDT innebär att det inte 

går att utföra sitt arbete korrekt eller effektivt. Båda delar inom respektive teori antyder att om 

de inte satisfieras skapas en osäkerhet hos individen över systeminteraktion. En potentiell 

konsekvens av den upplevda osäkerheten och känslan av bristfällig kompetens kan vara 

minskad arbetstillfredsställelse, vilket Breaugh et al. (2017) och Tarafdar et al. (2011) påvisar 

i tidigare forskning. För att minska osäkerheten och därmed risken för minskad 

arbetstillfredsställelse, menar både Fuglseth och Sørebø (2014) och Tarafdar et al. (2011) att 

medarbetarna bör utbildas i organisationens IKT. Dock bör upprepas att teknostress kan 

skapas parallellt genom flera faktorer, så även om medarbetarna hade erbjudits utbildning 
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skulle inte nödvändigtvis den upplevda teknostressen i sin helhet minskas. Respondent 8 

poängterar detta i sin intervju där individen blev erbjuden utbildning i ett nytt system, men 

avböjde möjligheten främst på grund av brist på tid och en redan hög arbetsbelastning inom 

systemen, vilket ledde till en distansering till det nya systemet. Vidare berättar flera av 

respondenterna att de även känner stress kring IKT:n på grund av bristande 

användarvänlighet, instabilitet i mjukvara och utdaterade system. Det går således att 

identifiera en relation mellan minskad upplevd kompetens och minskad 

arbetstillfredsställelse. 

En intressant observation baserat på insamlade data är skillnaden i hur teknostress 

respektive arbetsrelaterad FOMO uppstår. Av att döma från uttalanden av respondenterna 

tenderar den upplevda teknostressen grunda sig i faktorer som direkt styrs av organisationen. 

Orsaker som resulterar i teknostress kan, som tidigare nämnt, baseras på till exempel val av 

IKT, dess användarvänlighet och möjlighet till support av arbetsplatsens IKT, samtliga 

faktorer som styrs direkt av organisationen. Detta i kontrast till arbetsrelaterad FOMO som 

indirekt påverkas av organisationen som ett resultat utav hur bland annat de tre grundbehoven 

inom SDT tillfredsställs. Ändå verkar arbetsrelaterad FOMO huvudsakligen uppstå från 

individens kontrollbehov och värderingar som i relation med dennes kollegor har skapat en 

kultur i vad som förväntas av en som anställd. Trots detta förväntas lösningen komma från 

organisationen för att motverka detta, genom att exempelvis införa en policy för 

mobilanvändande utanför arbetstid. Följaktligen kan teknostress ses som en konsekvens av 

organisationens agerande, medan arbetsrelaterad FOMO snarare genererats i samband med 

den enskilde individens- och kollegornas agerande. 

Med ovan diskussion som bakgrund ser vi således att stressen kring organisationens 

IKT påverkar de anställdas arbetstillfredsställelse. Flera av respondenterna anger även att 

deras konstanta uppkoppling till arbetsplatsen genom deras mobiltelefoner reflekteras negativt 

i deras syn på arbetet. De menar att den stress som uppkommer i samband med strävan efter 

att ha kontroll på arbetsplatsen hemifrån till viss del resulterar i minskad 

arbetstillfredsställelse. Vidare har relationer mellan teknostress och arbetsrelaterad FOMO 

identifierats och ett förslag om att tillföra en sjätte komponent, techno-anxiety, som ett 

komplement till femfaktorskalan har presenterats för att utvidga tidigare forskning om 

teknostress (Tarafdar et al., 2007). Slutligen baserat på insamlade data ser vi ett samband 

mellan brist av SDT:s tre grundbehov och upplevd teknostress och därmed även 

arbetsrelaterad FOMO. 
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6. Konklusion 

Vi har i denna studie undersökt fenomenen teknostress och arbetsrelaterad FOMO för att 

erhålla ökad förståelse av hur teknik påverkar människor i organisationer. Efter avslutad 

analys drar vi slutsatsen att de två studerade fenomenen, teknostress och arbetsrelaterad 

FOMO, båda påverkar anställdas arbetstillfredsställelse. Resultatet av studien antyder att 

arbetsrelaterad FOMO tycks uppkomma från två huvudsakliga grunder utöver brist av SDT:s 

tre grundbehov: ett inre kontrollbehov hos den enskilde individen och den kultur de anställda 

gemensamt skapat på arbetsplatsen. Trots att ingen av respondenterna håller arbetsplatsen 

ansvarig för pressen till att vara konstant uppkopplad, påverkar den konstanta uppkopplingen 

respondenternas syn på deras arbete. Arbetsrelaterad FOMO påverkar alltså 

arbetstillfredsställelsen i en negativ utsträckning, trots att fenomenet ligger utanför 

organisationens ramar. 

Då det i tidigare forskning har indikerats att det finns ett behov av bättre förståelse för 

teknostress och dess dimensioner (Boyer-Davis, 2019) har även detta undersökts. Den 

insamlade data presenterar liknande element inom arbetsrelaterad FOMO och teknostress, och 

vi anser att arbetsrelaterad FOMO kan fördjupa och utvidga Tarafdar et al. (2007) 

femfaktorsskala. Resultatet från studien visar att de respondenter som beskrivit upplevd 

arbetsrelaterad FOMO har alltid även uppgett upplevd teknostress, men inte vice versa. Även 

detta indikerar att arbetsrelaterad FOMO kan ses som en följd, eller del utav, teknostress. 

Arbetsrelaterad FOMO kan således involveras som en ytterligare dimension inom fenomenet 

teknostress och vi föreslår techno-anxiety som benämning. 

Tidigare forskning har redogjort för hur SDT kan användas för att utforska upplevd 

FOMO (Przybylski et al. 2013), vilket styrks av vårt resultat avseende arbetsrelaterad FOMO. 

Då resultatet från denna studie påvisar en relation mellan teknostress och arbetsrelaterad 

FOMO, har SDT även använts som verktyg för att uppmäta bakomliggande orsaker till 

upplevd teknostress hos respondenterna. Efter avslutad undersökning drar vi därmed 

slutsatsen att brist utav de tre grundbehoven inom SDT även ger upphov till teknostress, vilket 

ter sig uppenbart efter given identifierad relation mellan arbetsrelaterad FOMO och 

teknostress. 

Frånsett studiens resultat kan de arbetsrelaterade konsekvenserna av dagens teknik 

måhända fångas bäst av vad Respondent 2 berättar: “jag har alltid med mig min jobbtelefon - 

jag är alltid nåbar. Jobbet är alltid med mig i min ficka, även fastän jag är hemma”. 
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7. Reflektioner och förslag till vidare forskning 

Avseende studiepopulationens bredd lades fokus på en relativt liten avdelning i en stor 

organisation. Då enbart en utav de tio respondenterna upplevde dennes grundbehov (enligt 

SDT) som helt uppfyllda skapar det en instabil grund att dra en empirisk slutsats ifrån, då 

endast en respondents svar talar för fler. Detta är en av nackdelar med att utföra en kvalitativ 

studie, de blir förhållandevis småskaliga vilket kan skapa problematik när försök till 

generaliserade slutsatser ska dras (Bryman och Bell, 2011). 

Ytterligare dilemman avseende studien är hindret i att uppmäta samband mellan de 

olika faktorerna. Resultatet av studien indikerade på en relation mellan ouppfyllda 

grundbehov, hög upplevelse av teknostress samt upplevd arbetsrelaterad FOMO och sämre 

arbetstillfredsställelse. En kvalitativ studies svaghet i denna kontext är att det inte går att med 

säkerhet hitta korrelationer, alternativt kausala samband, mellan de studerade fenomenen. 

Detta visas tydligt i diskussionsdelen där det inte kunde fastställas huruvida svagare 

upplevelse av grundbehoven leder till sämre arbetstillfredsställelse, än individer som upplever 

att deras grundbehov är mer uppfyllda. 

Samtliga ovan nämnda brister kan motarbetas genom att utföra en kvantitativ studie. 

Dels skapar det möjligheter för en större studiepopulation och därmed generera mer data, 

möjliggör att mäta relationernas eventuella korrelationer samt förhindrar risk för partiskhet. 

Därför föreslår vi att vid framtida studier utföra en kvantitativ studie om arbetsrelaterad 

FOMO. 

Då det saknas vetenskapliga studier om arbetsrelaterad FOMO har diskussionen kring 

fenomenet i denna uppsats baserats på studier om FOMO. Detta resulterar i att resonemangen 

som förts har behövt stöttas av forskning av samma fenomen, men som grundas på annan 

basis. Denna studie har därmed lagt en grund för framtida forskning av arbetsrelaterad FOMO 

och vidare studier om fenomenet kan således generera en mer mångsidig diskussion. 

Denna studie har avhandlat hur arbetsrelaterad FOMO påverkar 

arbetstillfredsställelsen hos individer, men inte vad upplevd arbetsrelaterad FOMO har för 

reella konsekvenser. Ytterligare vidare forskning kan undersöka arbetsrelaterad FOMO och 

dess hälsokonsekvenser för medarbetare, psykiskt som fysiskt. Givet förslag liknar en studie 

utförd av Baker et al. (2016) som studerar FOMO och dess hälsopåverkan. Fokus bör 

följaktligen riktas mot ett arbetsrelaterat perspektiv då arbetsrelaterad FOMO som 

forskningsområde är relativt nytt men aktuellt (Lavenda, 2016). 

 



 36 

8. Referenslista 

Alshenqeeti, H., (2014). Interviewing as a Data Collection Method: A Critical Review. 

English Linguistics Research, Vol 3, No 1, 39-45. 

 

Alvesson, M., (2003). Beyont neposivitists, romantics and localists: a reflexive approach to 

interviews in organisational research. Academy of management review 2003, Vol 28, No 1, 

13-33. 

 

Antwi, S. & Hamza, K., (2015). Qualitative and Quantitative Research Paradigms in Business 

Research: A Philosophical Reflection. European Journal of Business and Management, Vol 

7, No 3, 217-225. 

 

Aral, S., Brynjolfsson, E. & Alstyne, M.V., (2012). Information, technology, and information 

worker productivity. Information Systems Research, Vol 23, No 3, 849-867. 

 

Baker, Z., Krieger, H. & LeRoy, A., (2016). Fear of missing out: Relationships with 

depression, mindfulness, and physical symptoms. Translational Issues in Psychological 

Science, Vol 2, No 3, 275-282.  

 

Boyer-Davis, S., (2019). Technostress in accounting professionals: A quantitative 

examination of the differences between managers and non-managers. Journal of Accounting 

and Finance, Vol 19, No 2, 25-41. 

 

Braun, V. & Clarke, V., (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research 

in Psychology, Vol 3, No 2, 77-101. 

 

Breaugh, J., Ritz, A. & Alfes, K., (2017). Work motivation and public service motivation: 

disentangling varieties of motivation and job satisfaction. Public management review, Vol 20, 

No 10, 1423-1443. 

 

Bryman, A. & Bell, E., (2011). Företagsekonomiska Forskningsfrågor. Vol 2, No 2. 

Stockholm: Liber AB. 

 



 37 

Fuglseth, AM. & Sørebø, Ø., (2014). The effects of technostress within the context of 

employee use of ICT. Computers in Human Behavior, Vol 40, No 1, 161-170. 

 

Fuster, H., Chamarro, A. & Oberst, U., (2017). Fear of Missing Out, online social 

networking and mobile phone addiction: A latent profile approach. Aloma: Revista de 

Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport, Vol 35, No 1, 23-30. 

 

King, N. & Brooks, J., (2018). Thematic Analysis in Organisational Research. The Sage 

Handbook of Qualitative Business and Management Research Methods: Methods and 

Challenges, Vol 1, No 1, 219-236. 

 

Lavenda, D., (20-07-2016). CMSWire, Workplace FOMO is Real, and Getting Worse. 

Hämtad 2019-10-17. 

https://www.cmswire.com/digital-workplace/workplace-fomo-is-real-and-getting-worse/  

 

Olafsen, H. A., Niemiec, P. A., Halvari, H., Deci, E. L. & Williams, G. C., (2017). On the 

dark side of work: a longitudinal analysis using self-determination theory. European Journal 

of Work and Organizational Psychology, Vol 26, No 2, 275-285. 

 

Przybylski, A., Murayama, K., DeHaan C., och Gladwell, V., (2013). Motivation, 

emotionalism and behaviorist correlates of fear of missing out. Computers in Human 

Behavior, Vol 29, No 1, 1841-1848. 

 

Ryan, R. M., & Deci, E. L., (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic 

motivation, social development, and well-being. American Psychologist, Vol 55, No 1, 68–78. 

 

Ryan, R., (2009). Self-determination Theory and Wellbeing. Wellbeing in Developing 

Countries, Vol 1, No 1, 1-2.  

 

Sheldon, K., Turban, D., Brown, K., Barrick, M. & Judge, T., (2003). Applying self-

determination theory to organizational research. Research in Personnel and Human Resources 

Management, Vol 22, No 1, 357–393. 

 



 38 

Slevitch, L., (2011). Qualitative and Quantitative Methodologies Compared: Ontological and 

Epistemological Perspectives. Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism, Vol 

12, No 1, 73–81. 

 

Tarafdar, M., Tu., Q., & Ragu-Nathan, TS., (2007). The impact of technostress on role stress 

and productivity. Journal of Management Information Systems, Vol 24, No 1, 301-328. 

 

Tarafdar, M., Tu., Q., & Ragu-Nathan, TS., (2011). Impact of technostress on end-user 

satisfaction and performance. Journal of Management Informations Systems, Vol 27, No 3, 

303-334. 

 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Stockholm: Elanders Gotab.  

 

Wang, K., Shu, Q., & Tu, Q., (2008). Technostress under different organizational 

environments: An empirical investigation. Computers in Human Behavior, Vol 24, No 6, 

3002-3013. 

 

Weiss, R., (2004). In their own words: making the most of qualitative interviews. Contexts, 

Vol 3, No 4, 44-51.  

 

Yin, P., Ou, C., Davison, R., & Wu, J., (2018). Coping with mobile technology overload in 

the workplace. Internet Research, Vol 28, No 5, 1189-1212. 



 39 

9. Bilagor 
9.1 Bilaga 1 - Intervjuavtal 
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9.2 Bilaga 2 - Intervjuguide 
Inledning 

Kort presentera syftet med vår studie. Förklara att intervjun är anonym, det vill säga att inget 

namn kommer nämnas eller roll som kopplar till personen i fråga. Förklara att vi kommer 

spela in intervjun och sedan transkribera i syfte att senare kunna analysera datan. Förklara att 

intervjun är semistrukturerad och att det finns utrymme för respondenten att prata fritt. 

Informera om att vi uppskattar största möjliga ärlighet. Signera intervjuavtal. 

 

Intervjufrågor 

Generella uppgifter 

Hur gammal är du? 

 

Har du någon utbildning på universitetsnivå? Om ja, vad har du studerat? 

 

Beskriv din arbetsroll? 

 

SDT 

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?  

(Försök få svar på hur personen arbetar, hur rasterna spenderas, etc.) 

 

I ditt arbete, hur mycket upplever du att du styr dina arbetsuppgifter och dagar själv? Hur 

väljer du att utföra dina arbetsuppgifter?  

(autonomi) 

 

Upplever du att du att du kan utföra ditt arbete effektivt och korrekt? Hur uppmärksammas 

ditt arbete från andra?  

(kompetens) 

 

Hur upplever du gruppdynamiken på ditt arbete? Finner du stöd hos dina kollegor? 

(samhörighet) 
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Teknostress 

Hur upplever du användandet av teknik och system på din arbetsplats?  

(Ha femfaktorskalan i åtanke här) 

 

Hur upplever du att det idag ständigt finns uppdaterad tillgång till information?  

(information overload) 

 

Hur jobbar du, dator eller fler enheter? Fokusera på en uppgift i taget? Vilken funktion fyller 

din arbetstelefon?  

(interruption overload) 

 

Arbetsrelaterad FOMO 

När du är på möten, har du med mobilen då? Om det ringer/plingar, vad gör du? 

 

Hur gör du på rasten? Vad tar du med dig? Hur kopplar du bort från jobbet? Gör du det? 

 

Är du uppkopplad till jobbet utanför arbetstid? Tex kommer du på dig själv med att kolla mail 

på ledig tid? 

 

Känner du en strävan efter att alltid vara nåbar för dina kollegor och chefer? 

 

Känner du ett behov av att ha koll på vad som sker på arbetet? 

 

Hur motiverar du att du arbetar utanför arbetstid? 

 

Arbetstillfredsställelse 

Vad känner du inför ditt arbete? 

 

Om du bortser från chefer, kollegor och företaget i övrigt, hur påverkar tekniken och den 

konstanta uppkopplingen din arbetstillfredsställelse? 
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