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Sammanfattning 
E-post gör att det är snabbt och lätt att kommunicera och används därför i allt större 
utsträckning internt inom organisationer. Ibland är dock inte e-post den mest lämp-
ade kommunikationskanalen och en del meddelanden kan vara direkt oönskade eller 
onödiga, internt spam.  
 
Vi har i denna uppsats undersökt hur internt spam påverkar individens arbets-
situation, om det inte hanteras. Vidare har vi undersökt vilka åtgärder organisationer 
kan vidta för att hantera internt spam. Studien visar att individens arbetssituation kan 
påverkas på olika sätt beroende på kringliggande faktorer såsom hantering och 
organisering av e-post. Genom att bland annat förbättra meddelandeadresseringen, ha 
tydliga ärenderubriker och att välja den mest lämpade kommunikationskanalen kan 
internt spam hanteras. Vi kan också dra slutsatsen att en väl implementerad e-post 
policy kan minska internt spam.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 I



Abstract 
E-mail makes communication fast and easy and is therefore used to an increasing 
extent in organizations. However, e-mail is not always the most suitable 
communication channel and some messages might be downright unwanted or 
unnecessary, occupational spam. 
 
In this essay we have investigated how occupational spam affects the individual’s 
working situation unless it is handled. Furthermore, we have studied what measures 
organizations can take to handle occupational spam. The study shows that the 
individual’s working situation may be affected in different ways depending upon 
surrounding factors such as the handling and organization of e-mail. By among other 
things enhancing the message adressing, having distinct subjects and by choosing the 
most suitable communication channel occupational spam can be prevented.. We can 
also draw the conclusion that a well-implemented e-mail policy can reduce 
occupational spam. 
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Förord 
Denna C-uppsats är ett examensarbete omfattande 10 poäng och ingår i filosofie 
kandidatexamen på programmet för Data- och Systemvetenskap. Examensarbetet är 
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 Inledning 

1. INLEDNING 
1971 skickades e-post via Internet för första gången. Under det senaste årtiondet har 
användandet av e-post ökat lavinartat. Enligt Lövgren (2002) visar analysföretaget 
IDC’s rapport ”Third Annual Email Usage Forcast and Analysis 2001-2005”, hur 
användandet av elektronisk post har ökat och fortsätter att öka. I rapporten förutspås 
att antalet inkorgar väntas öka från 505 miljoner år 2000 till 1,2 miljarder år 2005. 
Vidare säger de att år 2005 kommer det att skickas mer än 36 miljarder e- 
postmeddelanden dagligen. 
 
Enligt Nationalencyklopedin (2002) har e-post visat sig ekonomiskt och praktiskt 
fördelaktig inom bl.a. följande områden:  
 
 som ersättning för vanlig post 
 för korta, enkla meddelanden som inte kräver något svar, ofta som ersättning 

för telefon 
 för meddelanden som skall läsas av flera personer (gruppkommunikation)  

 
Merriam-Webster (2002) beskriver ett allt mer växande problem med e-post. Det är 
att brevlådan dagligen fylls med en blandning av både viktig information och rent 
skräp, spam. Spam definieras enligt uppslagsverket som e-post, vanligtvis 
kommersiell sådan, vilket skickas till ett stort antal adresser. Detta har blivit ett så 
stort problem bland organisationer att det vuxit upp en hel industri runt konsten att 
filtrera bort och blockera oönskad e-post.  
 
En rapport av Grey & MacDonald (2001) visar att organisationerna först bör titta på 
sin egen verksamhet. Studien visar att de anställda i undersökningen spenderar i snitt 
49 minuter per dag till hantering av e-post. Grey & MacDonald menar att all e-post 
som skickas mellan de anställda inte är nödvändig. De kallar dessa meddelanden 
”occupational spam”, vilket definieras som oönskade och/eller onödiga meddel-
anden, skickade över en organisations e-post system. Grey & MacDonald tar även 
upp svårigheten med att urskilja dessa meddelanden direkt. Ofta måste mottagaren 
läsa igenom meddelandet innan denne kan konstatera att det inte var något viktigt. 
Vidare anser de att genom att göra sig av med ”occupational spam” kan organisa-
tioner spara 30 procent av den tid som går åt till att hantera e-post. När vi i fort-
sättningen använder begreppet ”occupational spam” så sker det inom ramen för vår 
egen definition, ”internt spam”1. 
 
Internt spam är en del av den totala mängden e-post och Kempe (2002) menar att 
mängden e-post kan upplevas som irriterande och stressframkallande. Hon menar att 
det även kan hindra den anställde från att koncentrera sig på sin arbetsuppgift. 
 

                                                 
1 Se definitioner och begrepp på sida 7. 
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1.1 Forskningsfråga 
Hur påverkar internt spam individens arbetssituation2 i en organisation?  

1.2 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen för internt spam som företeelse samt 
att visa hur det kan påverka individens arbetssituation i organisationen om det inte 
hanteras. Detta för att sedan kunna presentera åtgärder organisationer kan använda 
för att hantera internt spam. 

1.3 Avgränsningar 
Vi har valt att undersöka den e-post som skickas internt i organisationen och kommer 
därmed inte undersöka de externa meddelandena som skickas till och från organisa-
tionen. Däremot kommer vi att ta hänsyn till den totala mängden e-post som sådan 
och hur den hanteras.  
 
Med intern e-post menar vi all e-post som i sista ledet skickas internt inom organisa-
tionen. Dit räknas därför även e-post som från början är extern men som sedan 
vidarebefordras inom företaget.  
 
 
 
 

                                                 
2 Se definitioner och begrepp på sida 7. 
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2. METOD 
I Metodkapitlet beskriver och motiverar vi de val av angreppssätt, datainsamlings-
metod och urval som gjorts. Därefter diskuterar vi validiteten och reliabiliteten i 
uppsatsen.  

2.1 Forskningsansats 
Enligt Backman (1998) finns det två olika forskningsansatser, induktion och deduk-
tion. Eftersom vi i vår undersökning utgick från befintliga teorier och sedan jämförde 
dessa med vår empiriska studie, så har vår forskningsansats enligt Backman varit 
deduktiv. 

2.2 Undersökningsansats  
Holme och Solvang (1991) menar att fallstudier innebär studier där intresset är riktat 
mot detaljerade och ofta djupgående beskrivningar och analyser av enskilda fall. 
Enligt Holme tillämpas fallstudier vanligen vid deskriptiva och förklarande studier. 
Yin (1994) menar att fallstudier är lämpliga vid en undersökning som behandlar 
frågorna hur och varför. Vi önskade få information av beskrivande och förklarande 
karaktär och ville även att vår undersökning skulle kunna ge en djupare förståelse för 
internt spam som företeelse. Därmed krävdes en mer utförlig utfrågning av respon-
denterna och således passade en fallstudie vårt syfte. 

2.3 Undersökningsstrategi 
Det finns två olika metoder att angripa problem, kvantitativ och kvalitativ metod. I 
vår undersökning använde vi en kombination av båda metoderna och därför vill vi 
förklara deras innebörd för läsaren.  

2.3.1 Kvalitativ metod 
Nationalencyklopedin (2000) definierar kvalitativ metod som ett samlingsbegrepp 
för olika arbetssätt där forskaren själv befinner sig i den sociala verklighet som 
analyseras. Datainsamling och analys sker samtidigt och i växelverkan och forskaren 
försöker fånga såväl människors handlingar som dessa handlingars innebörder. 
Uppslagsverket menar att då metoden strävar efter att åstadkomma en helhets-
beskrivning av det undersökta, tenderar denna typ av studier att omfatta ett mindre 
urvalsunderlag än vid kvantitativa undersökningar. 
 
Kvalitativ metod kännetecknas enligt Holme och Solvang (1991) av en närhet till 
forskningsobjektet. De menar att det särskiljande är att det finns en direkt relation 
mellan forskare och undersökningsenhet. Principen för kunskapsutvecklingen är 
enligt honom en närhet till enheterna i undersökningen. 

2.3.2 Kvantitativ metod 
Kvantitativ metod beskrivs i Nationalencyklopedin (2002) som ett arbetssätt där 
forskaren systematiskt samlar in empiriska och kvantifierbara data, sammanfattar 
dessa i statistisk form samt från dessa bearbetade data analyserar utfallet. Enligt 
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uppslagsverket sker undersökningen på ett representativt urval i en befolkning eller 
grupp. Forskaren undersöker dessa med mätinstrument som skall fånga samband, 
fördelning och variation i det som studeras. Vidare menar de att användandet av 
kvantitativa metoder inte förutsätter att forskaren själv deltar i det denne studerar, 
vilket uppfattats som en fördel av objektivitetsskäl. 
 
Holme och Solvang (1991) menar att den kvantitativa metoden historiskt sett bygger 
på ett ideal om en förutsättningslös och objektiv vetenskap. De anser att detta också 
avspeglas i hur man lägger upp forskningen. Vidare tycker de att forskaren ska ha ett 
jag det förhållande till undersökningsobjektet och att forskaren ska stå på avstånd 
och observera och inte själv vara en del av det han studerar. 
 
Kvantitativa metoder är enligt Holme och Solvang (1991) mer formaliserade och 
strukturerade. Metoden är i långt större utsträckning präglad av kontroll från 
forskarens sida. Den definierar vilka förhållanden som är av särskilt intresse utifrån 
den frågeställning vi valt. Metoden avgör också vilka svar som är tänkbara. 
Uppläggning och planering kännetecknas av selektivitet och avstånd i förhållande till 
informationskällan. Allt detta är enligt Holme och Solvang nödvändigt för att vi ska 
kunna genomföra formaliserade analyser, göra jämförelser och pröva om de resultat 
vi kommit fram till gäller alla de enheter vi önskar att uttala oss om.  

2.3.3 Kombination av kvalitativa och kvantitativa metoder 
Holme och Solvang (1991) menar att valet av metod ska ske utifrån den problem-
formulering som gjorts för undersökningen. Ett tänkbart och ofta naturligt resultat av 
ett sådant val är enligt dem en kombination av olika tillvägagångssätt. Vidare menar 
Holme och Solvang att starka och svaga sidor hos de olika metodiska redskapen ofta 
kan ta ut varandra. Därmed finns det, enligt dem, en hel del att vinna genom att 
kombinera kvantitativa och kvalitativa metoder. 
 
En av fyra strategier för kombination av kvalitativa och kvantitativa metoder som 
Holme och Solvang (1991) beskriver är där kvalitativa undersökningar blir en 
uppföljning av kvantitativa undersökningar. De menar att den kvantitativa informa-
tionen fungerar som en förundersökning eller i varje fall som en första del av under-
sökningen. Vidare visar Holme och Solvang att detta kan göras på två olika sätt. Det 
ena sättet är när kvalitativ information kommer in som ett tillägg till den kvantitativa 
undersökningen. Det andra sättet är då kvantitativ data ger en generell översikt för att 
sedan underlätta valet av de faktorer som den kvalitativa undersökningen bör 
koncentrera sig på.  Enligt dem ges sålunda också en försäkran om både en generell 
översikt och en speciell inblick i vissa väsentliga frågor. 

2.4 Datainsamlingsmetod 
Vi använde oss av både kvantitativa enkäter och kvalitativa intervjuer för vår em-
piriska undersökning. Först ville vi få en grundläggande översikt om vårt problem-
område varför en enkät passade bra. Syftet var att ge en övergripande bild på 
respondenternas e-post vanor, i vilken utsträckning de får internt spam och hur de 
upplever den. För att djupare undersöka svaren som angetts i enkäten intervjuades 
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sedan ett urval av respondenterna. Intervjuerna gav även möjligheten att titta på 
andra intressanta aspekter kring e-post som är svåra att undersöka med strukturerade 
enkäter såsom uppfattningar och upplevelser. För att vi skulle kunna analysera vår 
empiri utformades frågorna vi använde utifrån teorin.  
 
Yin (1994) menar att det finns många typer av intervjuer. Det kan vara ostruktu-
rerade-, halvstrukturerade- och strukturerade intervjuer, vilka han beskriver enligt 
följande: Ostrukturerade intervjuer följer inte några strukturerade frågor men be-
handlar några områden. Respondenten agerar mer som en informatör som förser 
forskaren med information. I en halvstrukturerad intervju, intervjuas respondenten 
under en kort tidsperiod, till exempel en timme. Frågorna är även här öppna men 
följer ett utarbetat frågeformulär och exakt samma frågor ställs till alla. I struktu-
rerade intervjuer är frågorna tydligt strukturerade och går i en linje med en formell 
enkät. 
 
Vi valde att använda halvstrukturerade intervjuer eftersom våra frågor utformades 
utifrån vår teori och den enkätundersökning vi gjorde, och därmed behandlade 
specifik data. Respondenterna intervjuades under en kort tidsperiod på 30-40 minuter 
och vi gav dem möjligheten att utveckla sina svar varav denna typ av intervju 
passade bra. 
 
Våra litteraturstudier består av litteratur och vetenskapliga artiklar som vi funnit 
relevanta vid sökning i bland annat Libris, Lucia, bibliotekets artikelsök samt 
Internet. De sökord som användes vid sökning formulerades både på svenska och 
engelska samt i olika kombinationer: intern, e-post, elektronisk post, spam, informa-
tion, överflöd, hantering, kommunikation, organisation. 

2.5 Urval 
Uppsatsen avsåg att undersöka organisationer där datorer är ett naturligt hjälpmedel i 
arbetet och där e-post används dagligen för intern kommunikation. Vidare ansåg vi 
att organisationerna borde ha minst ett hundratal anställda. Vi menade att detta var av 
vikt eftersom vi ansåg att fenomenet troligen var tydligare i sådana organisationer. 
Vi tror att ett stort antal anställda, ökar den totala mängden intern kommunikation via 
e-post och att internt spam således är mer vanligt. Därför valde vi att utföra vår fall-
studie på Norrbottens Läns Landsting och Ericsson AB eftersom de är två organisa-
tioner som passade in på våra urvalskriterier. Vi ansåg att genom att välja dessa två, i 
övrigt sett skilda organisationer, så skulle vi kunna få ett intressantare resultat än om 
vi bara hade tittat på exempelvis IT företag.   
 
För att inte själv påverka valet av respondenter för vår enkät slumpade vi ut vilka 
avdelningar som fick representera organisationerna. Sedan delade vi ut enkäter till 
dem. Enkäten omfattade totalt cirka 80 personer, jämt fördelade på de två organisa-
tionerna. När vi sedan skulle göra urvalet för intervjuerna utgick vi från det resultat 
enkätundersökningen gav. Resultatet visade tre intressanta grupper för vidare 
undersökning. Det var en grupp som fick mycket internt spam och vars arbets-
situation påverkades och en grupp som också fick mycket internt spam men vars 
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arbetssituation inte påverkades. På Landstinget kunde vi även urskilja en tredje 
grupp, de med lite internt spam men vars arbetssituation ändå var påverkad. Därmed 
så valde vi ut representativa personer för dessa grupper i båda organisationerna, 
sammanlagt fem stycken.  

2.6 Validitet och reliabilitet 
För att utreda en undersöknings tillförlitlighet kan man enligt Yin (1994) titta på dess 
reliabilitet och validitet.  

2.6.1 Validitet 
Med validitet menar Yin (1994) i vilken utsträckning ett mätinstrument mäter det 
som avses att mätas. Validitet kan enligt honom betecknas som frånvaro av syste-
matiska mätfel. 
 
För att uppnå så hög validitet som möjligt formulerade vi frågorna i enkäten och 
intervjuguiden utifrån teorin. För att ytterligare höja validiteten på frågornas utförde 
vi även en pilotstudie på ett tiotal personer. Dessa fick sedan komma med synpunkter 
på frågorna, huruvida de var otydliga eller svåra att svara på. 
 
Intervjuerna spelade vi in med en bandspelare och vi var båda två närvarande vid 
intervjuerna och gjorde anteckningar. Enligt Yin (1994) kan därmed en noggrannare 
tolkning av svaren göras, eftersom allt som respondenten säger finns tillgängligt för 
analys. Att använda bandspelare kan enligt honom även vara ett problem, eftersom 
den kan ha en hämmande effekt på respondenten och därmed påverka svaren. Det är 
möjligt att bandspelaren hade en hämmande effekt på person C och E eftersom de 
var relativt kortfattade i sina svar. Däremot gav de andra respondenterna långa 
utförliga svar och vi fick intrycket att svaren var spontana och ärliga.  

2.6.2 Reliabilitet 
Yin (1994) menar att reliabilitet kräver att ett mätinstrument är pålitligt och ger 
stabila avvikelser. Han förklarar att då en annan person, eller samma person, 
använder samma instrument och utför undersökningen igen ska det ge ett likartat 
resultat. Målet med reliabilitet är, enligt Yin, att minimera felen i undersökningen 
och att uppnå så opartiska resultat som möjligt. 
 
För att intervjuerna skulle få samma struktur utgick vi ifrån samma intervjufrågor vid 
samtliga intervjuer. Men eftersom vi hade halvstrukturerade intervjuer kunde de få 
lite olika form beroende på respondentens svar. Genom att tänka på att inte ställa 
ledande frågor försökte vi vara opartiska för att inte påverka respondentens svar. Vi 
är dock medvetna om att vi i vår utgångspunkt är färgade av våra kunskaper och er-
farenheter. Till intervjun gjorde vi även ett urval bland respondenterna. Allt detta 
färgar naturligtvis våra frågor och erhållna svar och hur vi tolkat dem. Vi anser att 
om samma enkät- och intervjufrågor används vid ett annat tillfälle på företag som 
uppfyller urvalskraven så bör det ge ett likartat resultat förutsatt att de inte redan 
vidtagit åtgärder för internt spam. 

                                                                -      -  6



 Teori 

3. TEORI 
I detta kapitel förklarar vi begrepp och presenterar de teorier som vi har använt oss 
av. Vi valde att använda oss av olika kommunikationsteorier eftersom internt spam 
är intern kommunikation via e-post. Med hjälp av kommunikationsmodellen kunde vi 
se vilka delar kommunikation består av och hur dessa kan bidra till internt spam. 
Teorierna om hantering och organisering av e-post samt teorin om e-postpolicy 
valdes då vi ansåg att de liksom kommunikationsteorierna kunde hjälpa oss att 
undersöka vilka åtgärder organisationer kan använda för att hantera internt spam. 

3.1 Definitioner och begrepp 
Nedan definierar vi olika begrepp vi använt i uppsatsen som vi anser kräver en 
förklaring.  
 
Internt spam - Begreppet har sitt ursprung från Grey & MacDonald’s (2001) de-
finition på ”occupational spam”, oönskade och/eller onödiga meddelanden skickade 
över en organisations e-post system. Det finns inget svenskt ord för spam men 
Svenska datatermgruppen (2002) rekommenderar ordet skräppost eller massutskick. 
Vi har dock valt att använda ordet spam eftersom vi tycker att en del av dess 
betydelse faller bort vid en översättning eftersom den engelska varianten enligt oss 
innefattar både skräppost och massutskick. Vi vill även poängtera att vi i orden 
”oönskad e-post” inkluderar de meddelanden som borde skickas via en annan kanal. 
Vad som är internt spam är beroende på vad individen upplever som oönskat 
och/eller onödigt.  
 
Arbetssituation - Begreppet avser individen (den anställde), dennes arbetsuppgifter 
och samspelet dem emellan.  

3.2 Shannon & Weavers kommunikationsmodell 
Enligt Larsson (1997) utformades i slutet av 1940-talet en kommunikativ basmodell 
av Shannon & Weaver. Modellen (figur 3.1) användes till en början för att studera 
telefoni men på senare tid menar Larsson att sändare, budskap, medium och mot-
tagare har blivit självklara begrepp i all teoribildning på kommunikationsområdet. 
Redan från början fanns störningsbegreppet med, skriver Larsson, men då med 
avseende på tekniska störningar i mediet. Han beskriver att i senare varianter av 
modellen återfinns störningar i hela processen och även återkoppling, där mottagaren 
svarar sändaren, har införts. 
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Figur 3.1, Shannon & Weavers Kommunikationsmodell (Efter Larsson (1997), Wiio (1973)) 

 
Sändaren beskriver Wiio (1973) som den eller de personer vilka har information 
som önskas överföras till en eller flera mottagare. Sändaren måste ha behov att 
kommunicera för att kommunikation ska komma igång. Informationen kan dock inte 
sändas som den är. Det krävs enligt Wiio att sändaren på ett eller annat sätt 
omformar (kodar) sin information så att den kan sändas via någon kanal. Exempel på 
koder är bland annat svenska språket och morsealfabetet. 
 
Kanalen, Wiio (1973) menar att det finns många olika typer av kommunikations-
kanaler, exempelvis telefon, fax med flera. Gemensamt för användandet av dessa 
kommunikationskanaler är att överföringen kräver energi. Han anser även att en 
kombination av flera kanaler kan förstärka budskapet och ger exemplet, kombina-
tionen av ljud och bild i TV. 
 
Mottagaren, Wiio (1973) presenterar tre förutsättningar som måste uppfyllas för att 
kommunikation ska uppstå. För det första krävs en mottagare. Den andra förut-
sättningen är att mottagaren har ett behov av informationen, annars sorteras den bort. 
Den sista förutsättningen är att mottagaren har en förmåga att ta emot meddelandet. 
Wiio menar att det exempelvis är omöjligt att inhämta någon information ur ett med-
delande på ett språk mottagaren inte förstår.  
 
Störningar, kommunikationsprocessen är alltid påverkad av olika störande moment, 
Wiio (1973) pratar om inre och yttre störningar. Med inre störningar menar han till 
exempel attityder, åsikter och olika psykologiska faktorer hos mottagaren och sänd-
aren. Yttre störningar är enligt honom sådant som påverkar kanalen, exempelvis 
buller och otydlig handstil. 
 
Återkoppling, Det sista steget i modellen som Wiio (1973) beskriver är åter-
koppling. Med det menar han att sändaren får någon form av reaktion på sitt 
meddelande. Det är enligt honom en viktig komponent vars betydelse ofta glöms 
bort. Wiio menar att återkoppling är då sändaren får information om meddelandet 
gått fram till mottagaren och hur det i så fall har tolkats. 
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3.3 Störningar i samband med kommunikation 
Kommunikation är inte lätt enligt Wiio (1973). Meddelandena går inte fram, de tas 
inte emot, de förstås inte eller de missförstås. Wiio tar upp olika störningar som kan 
uppkomma i samband med kommunikation, till exempel att meddelandet kan 
förkastas. Han menar att även om mottagaren ser eller hör meddelandet, kan denne 
avfärda eller förkasta det. Wiio anser att orsaken till att ett meddelande förkastas kan 
vara av många slag och han beskriver bland annat följande omständigheter:  
 
 Personen har inget behov av kommunikationen. 
 Personen får för många meddelanden. 
 Meddelandet förstås inte. 
 Kanalen är olämplig. 
 Meddelandets utformning är felaktig. 
 Meddelandet kommer i fel sammanhang. 
 Meddelandet går inte till rätt adress. 

 
Orsaken till att mottagaren undviker eller avfärdar ett meddelande kan, enligt Wiio, 
även vara att meddelandet uppfattas som onödigt, ointressant eller oväsentligt. 

3.4 E-post - asynkron  kommunikation  
Severinson (1997) skiljer på asynkron och synkron kommunikation via dator. Hon 
menar att synkron kommunikation omfattar de former där sändaren och mottagaren 
är närvarande samtidigt, var och en vid sin dator, till exempel vid videokonferenser. 
Asynkron kommunikation beskriver hon vidare som kommunikation där sändare och 
mottagare kommunicerar vid olika tidpunkter, exempelvis e-post.  
 
Lamb och Peek (1995) menar att många människor ger e-posten sin högsta kom-
munikationsprioritet och att de använder den som sin huvudsakliga kommunikations-
metod. De förklarar vikten om av att vara medveten om vilken miljö mottagaren 
befinner sig i då ett meddelande utformas. De menar att många människor skyndar 
sig igenom sina e-postmeddelanden och att de därför vill ha dem korta och koncisa. 
 
En av nackdelarna med asynkron kommunikation som Severinson (1997) beskriver 
är att risken för missförstånd blir stor eftersom det inte finns någon direkt 
återkoppling. Hon menar att sändaren och mottagaren inte har möjlighet att avbryta 
varandra och att utväxla återkopplingssignaler som kan reparera misstag. Lamb och 
Peek (1995) menar att avsaknaden av exempelvis kroppsspråk och röstlägen är en 
annan grundläggande faktor för missförstånd. 
 
Både Severinson (1997) och Lamb och Peek (1995) räknar upp tillfällen då e-post 
inte är den lämpligaste kommunikationsformen. Förhandling är ett tillfälle de nämner 
då e-posten är ineffektiv. Severinson menar att e-post inte alltid lämpar sig vid alla 
ärenden, till exempel då en tid för ett möte ska bestämmas. Hon menar att då ett 
ärende är komplicerat och det behövs kontinuerlig återkoppling för att säkerställa att 
mottagaren förstår är telefon och ansikte mot ansikte kommunikation nödvändigt. 
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Lamb och Peek (1995) tar upp ytterligare tillfällen då e-post är mindre lämplig som 
kommunikationskanal: 

 
 Vid komplicerade frågor.  
 Vid känsloladdade ämnen. 
 Då ett snabbt svar behövs. (Det finns nämligen ingen garanti för att med-

delandet läses/tas emot inom rimlig tid.) 
 Då något kan framstå som ovänligt i skrift. 
 När meddelandet kräver säkerhet.  
 Vid diskussioner med flera människor som alla har något att säga  

 
E-post är däremot enligt Severinson (1997) ett bra val för korta meddelanden och för 
att få något gjort snabbt utan att behöva inleda med socialt kallprat. Bälter (1998) 
menar att e-post har flera fördelar gentemot andra media. Det är asynkront, har 
gruppadressering och automatisk dokumentation till skillnad från exempelvis tele-
fonen. Vidare nämner han leveranshastigheten och enkelheten i jämförelse med 
vanlig post.  

3.5 Hantering av e-post 
Det finns många teorier som beskriver hur e-post bör hanteras. Bälter (1998) förordar 
en förbättrad precision i meddelandeadressering, exempelvis genom att ha en databas 
där fälten beskriver personernas specialiteter och intressen. På så vis menar Bälter att 
antalet irrelevanta och ointressanta e-postmeddelanden minskar. Davenport (1997) 
förespråkar också vikten av en bra adressering, men har en mindre teknisk lösning på 
problemet. Han menar att då en person får ett meddelande som är feladresserat eller 
irrelevant bör personen svara och berätta att så var fallet.  
 
Både Lamb och Peek (1995) samt Davenport (1997) anser att antalet massutskick bör 
minskas, Lamb och Peek förespråkar eftertanke och att inte vara med på sändlistor 
som inte ger något relevant. De menar också att den som sänder ett massutskick bör 
försäkra sig om att det är relevant för de på listan. Bälter (1998) ger en rekommen-
dation att visa en varning när folk försöker skicka ”svara till alla” meddelanden.  
 
Bälter (1998) visar i sin studie att de fördelar som kan ses med att läsa sin e-post ofta 
är att de anställda kan hålla sig informerade och vara medvetna om sina medarbet-
ares pågående uppgifter och närvaro. Både Bälter (1998) och Lamb (1995) anser att 
det är bättre att läsa sin e-post vid vissa speciella tidpunkter för att minska ner på 
avbrott i arbetet.  
 
Lamb och Peek (1995) ger ett antal generella tips för att effektivisera hanteringen av 
e-post. De menar att e-postanvändare bör skicka korta preciserade meddelanden till 
ett färre antal, i stället för att skicka onödigt långa meddelanden till många. 
Mottagaren bör heller inte belastas med onödiga detaljer som är oväsentliga, istället 
bör sändaren skriva en kort sammanfattning av meddelandet. Flynn (2001) menar att 
bra och beskrivande ärenderubriker, ökar chansen för att meddelandet läses och 
sparas av mottagaren. Ett effektivt ärende ska locka in läsaren in i meddelandet och 
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ge en bild vad det handlar om innan meddelandet öppnas och läses. Lamb och Peek 
(1995) anser vidare att det är viktigt att människan har kontrollen över e-posten och 
inte tvärtom. De menar att e-post endast ska användas när det är effektivt. Sändaren 
bör, enligt dem, överväga från situation till situation om det inte vore bättre med 
något alternativt kommunikationsmedium, exempelvis telefon, nyhetsgrupper eller 
diskussionsgrupper. 

3.6 Organisering av e-post 
Fördelen med att spara alla sina e-postmeddelanden är, enligt Bälter (1998), att det 
fungerar som en komplett dokumentation. Han ifrågasätter dock om det verkligen är 
effektivt att spara så många som över tusen meddelanden. Ett ökat antal lagrade 
meddelanden ger enligt honom en sämre överblick och gör det svårare att hitta rätt 
meddelanden. Bälter anser att information som ska lagras längre perioder inte bör 
skickas via e-post utan snarare lagras i en intranätsstruktur. Vidare menar han att e-
posten kan användas som en ”att göra lista” om endast ett fåtal meddelanden sparas. 
Bälter ser även andra fördelar med att spara få meddelanden, användaren får då en 
bättre överblick och det tar upp mindre diskutrymme. Lamb och Peek (1995) ger 
också rådet att innan ett meddelande sparas så bör otydliga ärenderubriker döpas om 
för att underlätta sökning.  
 
Lamb och Peek (1995) förespråkar att användaren inte ska låta inkorgen överstiga ett 
överskådligt antal och att e-posten bör sorteras. De menar att inkorgen är för aktiva 
meddelanden, inte för långtidssparande. För att effektivisera e-postsorteringen anser 
de att användaren genast ska ta bort onödiga meddelanden och att mappar ska 
användas för sortering. Onödiga meddelanden är enligt dem: 

 
 Meddelanden med ett ärende som inte berör. 
 Meddelanden användaren upptäcker är onödiga efter att de läst dem 
 Meddelanden med ett ursprung ifrån, exempelvis reklamavsändare. 
 Meddelanden som har funnits en viss tid. Användaren bör sätta upp en gräns 

för när e-postmeddelanden blir för gamla. 
 
Lamb och Peek (1995) förespråkar användandet av mappar, men påpekar också att 
för många mappar bidrar till ineffektivitet i stället för tvärtom. Därför föreslår de att 
rensa bland antalet mappar när listan inte längre är överskådlig, då titlarna är intet-
sägande och då de inte längre matchar den anställdes egen bild över hur jobbet ska 
utföras. Många mappar ger, enligt Bälter (1998), en bättre överblick över arbets-
uppgifterna och att det går snabbare att hitta ett visst meddelande. Få mappar där-
emot ger en bättre överblick och gör att det går lättare att sortera in meddelandena. 

3.7 E-postpolicy 
Problemet med att ha ett stort informationsflöde via e-post är, enligt Bälter (1998), 
att mängden inte blir lika påtaglig som den blir vid vanlig post. Han menar att det 
krävs en hållbar informationspolicy i en organisation för att hantera e-postöver-
flödet. Bälter anser även att systemet som används måste kunna hjälpa till med att 
identifiera människor med informationsöverflöd. Flynn (2001) tycker även hon att en 
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skriftlig e-policy är ett viktigt verktyg för ett företag idag. Hon menar att en väl-
skriven policy som på ett bra sätt är delgiven till de anställda är ett av det bästa sätten 
för ett företag att försäkra sig om att till exempel ett e-postsystem används på ett 
effektivt sätt. 
 
Enligt Davenport (1997) är processen att förändra individers attityder och beteenden 
svår. Han menar att planering av avancerade och dyra informationssystem är 
meningslöst om det inte går att förändra individers beteenden. Vidare anser 
Davenport att eftersom informationsbeteende handlar om hur individer angriper och 
hanterar information, så är en behandling av detta beteende nödvändigt. Han tror att 
en av anledningarna till att informationsbeteenden inte hanterats är för att det är 
svårt. De policys som finns utstrålar oftast en negativ och kontrollerande känsla. 
Davenport menar att de policys som finns ofta skapas i isolering och saknar upp-
backning av ledningen. Han påpekar även vikten av att vid skapandet kommunicera 
med personalen som ska använda den.  
 
En policy ska, enligt Flynn (2001), vara enkel, tydlig och tillgänglig så att de 
anställda så lätt som möjligt kan ta till sig innehållet i den. Hon tar upp ett antal saker 
som enligt henne bör finnas med i en policy. Exempelvis hur de anställda ska 
strukturera och formulera sin e-post för att främja en effektiv hantering, hur e-post 
ska kategoriseras, var e-posten ska lagras och vilka direktiv som ska gälla kring 
borttagning av meddelanden. Flynn menar att även om det finns en policy om vad e-
post ska användas till så är det ofrånkomligt att den även nyttjas i andra samman-
hang. Hon nämner även andra detaljer som bör hanteras i en policy. Exempelvis 
regler för bifogning av filer, när och i vilken utsträckning det är acceptabelt, samt hur 
och när kopior för kännedom ska användas. Flynn menar vidare att saker att ha i 
åtanke i en policy är att uppmana de anställda att tänka innan de skickar, då e-post 
inte alltid är det bästa kommunikationsmediet. 
 
Implementationen av policyn är enligt Flynn (2001) en viktig del, minst lika viktig 
som processen att skapa policyn. Hon menar att oavsett hur mycket tid och resurser 
som används till att skapa en e-policy, så kommer det ändå att misslyckas om de inte 
läggs ner lika mycket tid på att implementera policyn. Flynn menar att det är viktigt 
att kontinuerligt utbilda och påminna de anställda om policyn och anser att utbild-
ningen ska börja hos cheferna. När de är införstådda med vad reglerna innebär och 
varför de finns blir det, enligt henne, lättare att genom dem sprida det till de 
anställda.  
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4. EMPIRI 
I detta kapitel redovisar vi resultatet av den empiriska undersökningen. Kapitlet 
inleds med en beskrivning av Norrbottens läns landsting och Ericsson AB där 
enkätundersökningen och de personliga intervjuerna ägde rum. Därefter redovisas 
resultatet av vår studie.  

4.1 Norrbottens läns landsting 
Norrbottens läns landsting är länets största arbetsgivare med drygt 8 000 anställda, 
varav ca 6 500 arbetar inom hälso- och sjukvården. Landstingets huvuduppgift är att 
erbjuda norrbottningarna hälsovård, sjukvård samt tandvård. Vår undersökning 
gjorde vi på Landstingshuset i Luleå där 213 anställda för olika divisioner i 
Landstinget arbetar.  

4.2 Ericsson AB 
Vi har även gjort vår undersökning på Ericsson AB i Luleå som är en del av 
Ericssons utvecklingsstation i Sverige. Ericsson (2002) beskriver att bolaget har 
totalt 82 000 anställda och på kontoret i Luleå arbetar 340 anställda. Vidare beskrivs 
att de i Luleå arbetar de bland annat med utveckling av programvara för radiobaser 
och ledningssystem. Där finns även forskningsverksamhet inom taligenkänning, 
talkomprimering och radionät. 

4.3 Enkätundersökning 
Vi kunde ur resultatet av enkäten3 se att de anställda på Landstinget i genomsnitt per 
dag fick ett mindre antal e-post meddelande än Ericssons anställda, 16 respektive 22. 
Båda organisationerna använde i genomsnitt femtio minuter per dag för att hantera 
(läsa, skriva och organisera) e-post.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

    Figur 4.1 Procentuell fördelning av de anställda på respektive företag 
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Figur 4.1 visar att sjuttio procent av personalen på Ericsson angav att mer än tio 
procent av den interna e-posten de får är onödig och/eller oönskad. På Landstinget är 
förhållandet det raka motsatta. Där anser tjugo procent av de tillfrågade att mer än tio 
procent av den e-post de får är onödig och/eller oönskad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Figur 4.2 Hur de anställda på Ericsson upplever internt spam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Figur 4.3 Hur de anställda på Landstinget upplever internt spam 
 
Generellt sett kände sig de anställda på Landstinget mer påverkade av internt spam 
än de på Ericsson. En tredjedel av de anställda på Ericsson ansåg sig bli ”lite” 
stressade av intern spam (figur 4.2), medan över femtio procent på Landstinget kände 
sig ”lite”, ”ganska mycket” eller ”mycket” stressade (figur 4.3). En större del av de 
anställda på de båda organisationerna, ca 55 procent på Ericsson och ca 70 procent 
på Landstinget, ansåg att internt spam var irriterande. Av dessa tyckte 27 procent på 
Landstinget att det var ”ganska mycket” eller ”mycket” irriterande. 
 
Den övervägande mängden på båda organisationerna tyckte inte att det var ett 
välkommet avbrott i arbetet, även om en tredjedel på Landstinget menade att det 
kunde vara ett ”litet” välkommet avbrott. Cirka en tredjedel på de båda organisa-
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tionerna ansåg att det inte var tidskrävande. På Landstinget var det däremot en 
tredjedel som ansåg att det var ”ganska mycket” tidskrävande medan motsvarade del 
på Ericsson var tio procent. 
 
På frågan vad det var för typ av meddelanden som upplevdes som oönskad och/eller 
onödig så var massutskick mest framträdande på de båda organisationerna (se bilaga 
III). Mest tydligt var det på Ericsson där 25 procent angav att de fick flera sådana 
meddelanden varje dag. I samma diagram går det även att utläsa att skämt och 
personliga angelägenheter förekommer olika mycket, både mer eller mindre ofta, 
men dock inte i lika stor utsträckning som massutskicken.  

4.4. Intervjuer 
Vi har valt att samla intervjuerna runt de fem olika respondenterna för att öka läs-
barheten och förståelsen för empirin.  
 
Person A: Projektledare, Ericsson. 
Person A känner att det går åt en hel del tid till att hantera e-posten, 40-60 minuter 
per dag, men menar att det är en del av dennes arbetsuppgift. A tar emot 21-25 
meddelanden i genomsnitt per dag och tycker att mängden kan kännas belastande. 
Han/hon säger ”det är tungt att läsa så mycket”, men denne menar vidare att det är 
relaterat till arbetsuppgiften att behöva ta emot mycket information.  
 
Person A anser att 30-40 procent av den interna e-posten är onödig och/eller 
oönskad. Då vi frågar vad det är för typ av post, svarar A att en stor del är e-post som 
kommit fel och som ska till någon annan. A menar ”först ska jag då läsa och 
upptäcka att det inte var till mig, sedan måste jag förmedla ärendet vidare så att 
någon annan tar över, det tar tid”. Vi frågade om denne får post för kännedom, A 
suckar: ”Ja, just det.” ”Det är mycket vanligt och det mesta för kännedom är helt 
meningslöst, det behöver jag inte veta överhuvudtaget.”  
 
A menar vidare att något som är jobbigt är den typen av e-post där det förväntas en 
åtgärd trots att det skickats för kännedom. Det är stressande, ”Då känner jag att det 
kanske gömmer sig en nål i höstacken och därför måste jag läsa igenom det, fast jag 
egentligen kan radera 95 procent av e-posten för kännedom direkt”. Det är både 
tidskrävande och irriterande. ”Jag skulle vilja kalla dessa massutskick spam.” Skämt 
och personliga angelägenheter upplever A som positivt. Det skickas en hel del sådant 
mellan arbetskamraterna men det tycker han/hon är kul att få och ett roligt avbrott.  
 
Person A står sällan som ensam mottagare på sin e-post. De flesta meddelandena 
kommer från en distributionslista. I vissa fall är listorna lite för stora och täcker in 
mer än vad som behövs men det är inte huvudproblemet anser A. Problemet enligt A 
är att de inte uppdateras särskilt ofta. Vidare menar A att då han/hon finns med på 
många listor, vissa med dagligt utskick, så får A på så sätt mer e-post än vad denne 
skickar.  
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Fördelen med e-post är enligt A är att den kan läsas då det finns tid, detta till skillnad 
från telefonsamtal. ”Det handlar om att man inte vill bli avbruten i sitt arbete och 
prata fem minuter, då får man ingenting gjort.” A menar att det helt enkelt går att 
planera bättre. Vidare säger A att e-post gör att det är snabbt och enkelt att 
kommunicera. Nackdelen menar A är densamma, i och med att det är så enkelt så 
tänker folk inte på hur något skickas, vad som skickas och till vem det skickas. A 
menar också att ärenderubriken bör vara tydligt formulerad och är det mycket 
information så bör en sammanfattning finnas i början av meddelandet. 
 
Själv använder person A e-post då denne vill informera många samtidigt, men då A 
vill kommunicera med flera så ordnas ett möte. Då A vill kommunicera med kollegor 
som sitter i samma hus går han/hon till personen i fråga, då blir det varken e-post 
eller telefon. Men A menar att e-posten används i mycket stor utsträckning, med risk 
till för mycket. A känner ändå att han/hon hinner svara på all e-post som behöver få 
ett svar men önskar samtidigt att denne kunde spendera mindre tid med e-post och 
mer tid till att prata med människor.  
 
Person A kollar sin e-post minst en gång i timmen och får inget meddelande när ny 
e-post har kommit. ”Nej den funktionen har jag stängt av. Jag försöker läsa e-posten 
på mina villkor.” Är den påslagen så menar A att det är ett stressobjekt och att det 
blir väldigt ineffektivt ”då läser man varje ’struntmail’ direkt och då blir det ett 
avbrott”. A menar att det är viktigt att själv ta kommandot över tekniken och inte 
tvärtom.  
 
Person A har inte mer än 10-20 meddelanden liggande i sin inkorg när dagen är slut.  
”Jag vill inte ha mer där än vad jag kan hantera och någorlunda komma ihåg vad det 
är och vad jag behöver göra. Och mer skulle jag absolut inte klara av.” Vidare säger 
A att denne sorterar sin e-post i mappar efter ärenden. De meddelanden som sparas, 
sparas för att ha som en slags historik. I inkorgen sparar A det som är oläst och som 
behöver åtgärdas, annars raderas det. Person A har ett tiotal huvudmappar med fyra 
till fem undermappar. Internt har de även en princip att ange specifika ärenden så att 
e-posten kan sorteras automatiskt då den kommer in, ett system som A tycker 
fungerar mycket bra. Men sorteringen i sig, menar A, är inte det viktigaste eftersom 
han/hon har en sökfunktion i sitt e-postprogram. A städar endast bland redan sparade 
dokument då det kommer direktiv om överskriden kvot.  
 
På frågan om organisationen har några formella eller informella regler för hur e-post 
skall användas blir svaret nej. A menar att det inte finns någon policy, bara säker-
hetsaspekter. Däremot fanns det direktiv i ett projekt A jobbade med, för hur e-
posten skulle användas, vilket A upplevde som positivt. Där stod det bland annat hur 
ärenderubriken skulle formuleras beroende på ärende och om vad som gick att för-
vänta sig av mottagaren om ett e-postmeddelande med till exempel subjektet 
”action” skickades.  
 
E-posten duger inte alltid som kommunikationsmedel menar A. Telefonen borde tas 
till oftare speciellt om det är brådskande. A menar att det inte finns någon garanti för 
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att e-postmeddelandet kommer fram, att mottagaren finns där eller att denne har tid 
att göra något åt det. Därför bör telefonen användas för att få en personlig kontakt 
och för att få ärendet bekräftat. A menar att en ”chatt” funktion i vissa fall kan vara 
användbar men använder inte själv någon sådan. Vidare menar denne att mycket av 
informationen som idag kommer per e-post i stället skulle kunna läggas ut på 
webben. Problemet med det är att det redan idag finns så många olika sidor, för olika 
projekt och enheter, att A upplever dem som för många. ”Personligen går jag inte in 
på de sidorna varje dag.”   
 
Person B: Anställd, Landstinget.  
En stor del av Person B’s jobb går ut på att sitta vid datorn men B tycker att för stor 
del av den tiden rör e-post. Denne ägnar 60-90 minuter i genomsnitt per dag på 
hantering av e-post. B får 25-39 meddelanden om dagen och tycker att det tar mycket 
tid. B säger: ”Det är ju inte bara att besvara ett e-postmeddelande och så är det klart, 
utan ofta kräver det arbete runt i kring.” Personen anser ändå att denne hinner svara 
på den e-post som behöver besvaras. B uppfattar att han/hon får mer e-post än vad 
denne själv skickar och tycker att det är en för stor mängd. B menar vidare att dag-
ligen går det att hantera, ”men är man då borta två-tre dagar så har man ett fyrtiotal 
meddelanden att läsa och då blir det belastande”. ”Då kommer man liksom aldrig 
fram till arbetsuppgifterna utan fastnar i att sitta och besvara e-post.” 
 
Person B får 0-10 procent onödig och/eller oönskad intern e-post och upplever den 
som mycket stressande och irriterande samt ganska tidskrävande. Denne tycker 
vidare att det inte är ett välkommet avbrott i arbetet. B menar att det som är oönskat 
är sådant som ”tävla med din kompis om en resa” eller andra kedjebrev. B fick förut 
mycket av den sorten och tycker att det är väldigt onödigt och tidskrävande. Men nu 
har denne sagt åt dem som skickar sådan e-post att inte skicka det till hans/hennes e-
postadress på jobbet vilket gav resultat. Numera får B nästan inga meddelanden av 
den karaktären. Men B menar att det inte går att skala bort allting.  
 
B menar att det som är onödig e-post idag är de meddelanden där denne upplever att 
folk bara lämnar ifrån sig en fråga genom att skicka e-post. De har en fundering, en 
ide´ eller något annat. B menar att istället för att driva frågan själv så skickar folk 
bara iväg ett meddelande och så har de därmed gjort klart sitt. B säger vidare att 
sådana gånger går det att gissa att ”om inte jag skickar vidare så händer ingenting”. 
Person B menar att detta är stressande i sig. ”Ibland vet man inte hur viktigt det är, 
om det är en bråttom, bråttom fråga eller om det helt enkelt bara är en fundering.” 
 
B berättar vidare: ”den mesta e-posten är adresserat till mig”. Den e-post som 
kommer för kännedom är oftast av vikt men däremot tror B att chefer är väldigt 
drabbade av det. B menar att ”man ska hålla dem väldigt informerade om allting och 
så skickar man bara av gammal vana en kopia till dem”. Person B berättar vidare att 
denne under en period fick mycket e-post som inte berörde hennes arbetsområde. Det 
var under omorganiseringen av Landstinget förra året. Men B försökte då att vara 
konsekvent och tala om att han/hon inte arbetade med det här så att de inte skulle 
skicka tillbaka fler gånger.   
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Det som är bra med e-posten, menar B, är att det är ett snabbt och lätt sätt att nå ut 
till många människor samtidigt. Istället för att behöva ringa till varje person och ”ha 
fem minuter artighetssnack innan man kommer till saken”. Nackdelen anser B är att 
via e-post är det svårt att avluta saker och fatta beslut. B menar att ska till exempel 
ett möte bokas så är det bättre att ringa istället för att skicka flera meddelanden fram 
och tillbaka. B använder själv e-post till lite kortare, enkla frågor men då frågorna är 
längre så ringer han/hon i nio fall av tio.  
 
Då ny e-post kommer in får B automatiskt ett meddelande som piper. ”Och i och 
med att jag sitter vid mitt skrivbord hela dagen, även fast jag inte alltid sitter vid 
datorn, så hör jag när jag får ny e-post och så kollar man den.” B säger att han/hon 
inte alltid avbryter arbetet och kollar e-posten. ”Om det är något jag väntar på, då 
kollar jag, men ibland kan det gå flera timmar innan jag kollar.” 
 
Person B har normalt ett fyrtiotal meddelanden i sin inkorg. ”Jag använder det som 
ett ’kom ihåg’ och slänger inte eller sorterar inte bort det förrän ärendet är avklarat.” 
Meddelanden som han/hon svarat på och som inte behöver sparas raderas direkt. Det 
som är värt att spara sorterar B i mappar utifrån ämnesområde. B upplever att denne 
sparar en del e-post i onödan ”utifall man kanske kan behöva gå tillbaka och kolla”. 
Ibland döper B om ärendet i meddelandet för att det ska bli lättare att sortera in det i 
någon mapp. Personen har även tillfälliga mappar om denne till exempel ska boka in 
ett möte och väntar in svar. En riktig utrensning bland sina meddelanden gör B en 
gång per år, annars görs det löpande. ”Jag brukar försöka rensa både skrivbordet och 
datorn innan jag går hem på fredagar.” Men den skickade e-posten hinner han/hon 
inte rensa bort. B menar att denne har sju åttahundra meddelanden som skickats ut 
sedan förra semestern, som inte rensats bort.  
 
Landstinget har enligt B satt upp vissa regler för e-post. ”Det finns inga regler för 
vad som får skickas utan mer hur den ska nyttjas.”  Men samtidigt nämner B att IT-
avdelningen då och då går ut med direktiv om att inte skicka runt till exempel julkort 
och meddelanden om virus eftersom det tynger ner deras servrar. ”Men många 
hinner ju ändå slussa runt dom där ett tag.” Han/hon tycker att alla skulle behöva 
tänka efter före, varför de skickar meddelandet. Rent allmänt tycker B att telefonen 
kunde användas oftare. B upplever även att det är samma frågor som återkommer via 
e-post. För att minska på det och därmed få bort onödiga meddelanden så har de 
själva gjort en egen intern webb där svaren läggs ut.  
 
Person C:  Anställd, Ericsson. 
Person C tillbringar 20-30 minuter per dag med att hantera e-post och tar emot 16-20 
e-postmeddelanden varje dag. C anser att 30-40 procent av de interna e-postmed-
delandena han/hon tar emot är onödiga och/eller oönskade. Denne uppger att det kan 
vara lite tidskrävande men upplever i övrigt inte något större problem med e-posten. 
 
Han/hon anser att den största mängden oönskad/onödig e-post är den där avdelnings-
chefer skickar ut meddelanden till alla med statusinformation på deras avdelningar. 
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Person C menar att det kan vara intressant, men uppger att det inte finns tid att läsa 
dessa e-postmeddelanden och att denne därför lämnar dem olästa. Den enda e-posten 
av den typen som C läser är de som är direkt relaterade till personens arbetsupp-
gifter, exempelvis information ifrån dennes chef. Skämt och dylika e-postmed-
delanden får C ett antal gånger per månad. Detta ser han/hon som något positivt, det 
binder ihop gruppen och ger dem något att prata om, förutsatt att det kommer i 
normala mängder. 
 
Person C är allmänt positiv till e-post som informationskanal och anger som skäl att 
med e-post finns informationen alltid tillgänglig i skriftlig form och därmed blir det 
inga tveksamheter om vad någon har sagt. Den nackdel denne kan se med e-post är 
att meddelandena inte alltid med säkerhet kommer fram och han/hon uppger problem 
med att användarna har olika e-postsystem. C menar också att denne ibland missat e-
post då ärenderubriken ger en känsla av att de inte berör honom/henne, även om de 
är tydligt formulerade.  
 
Person C brukar kolla sin e-post några gånger per dag. När C får ett nytt meddelande 
visas det genom att en ikon på skärmen ändrar utseende. Person C uppger dock att 
han/hon inte känner något tvång att då genast kolla e-posten utan gör det när tillfälle 
ges. Denne använder sig utav ett tiotal mappar där han/hon sparar en ganska stor del 
av sin e-post för att kunna använda den som historik. E-post från projekt och dylikt 
sorteras direkt till lämpliga mappar och ointressanta massutskick omdirigerar perso-
nen direkt till en ”skräpmapp”. C sorterar inte all e-post i mappar, en del sparas i in-
korgen för att sedan plockas bort då de blivit för gamla. 
 
Enligt person C finns det inte några formella regler hos Ericsson, i alla fall inte vad 
denne känner till. C menar att det däremot är vedertaget att inte skicka ”skräpmail” i 
någon större utsträckning, men det dyker ändå upp något enstaka ibland.  
 
Den alternativa kommunikationskanal till e-post som C framförallt använder är 
telefonen. Det är då han/hon har lite längre frågor som kräver utförligare svar. 
Personen går ofta också över till någons arbetsrum och ställer sin fråga. Denne ser 
dock en nackdel med att ta en fråga personligt, på så vis blir inte andra berörda 
personer informerade. Personen ser också problem med den stora mängden mass-
utskick då det bidrar till att relevant information filtreras bort av misstag. En tänkbar 
lösning på problemet är enligt denne att i större utsträckning lägga ut information, 
som annars går via e-post, på de hemsidor som finns för publicering av information. 
C anser att ”Är man beroende av informationen så söker man fram den, oavsett om 
den är levererad eller om man får söka själv”.  
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Person D: Chefsbefattning, Landstinget. 
Person D får cirka 21-25 e-postmeddelanden per dag och lägger ner ungefär 40-60 
minuter per dag till att hantera sin e-post. D tycker att mängden e-post är för stor och 
att tiden som denne lägger ner är för mycket. ”Det är ett stressmoment och mycket av 
e-posten är sådant som jag kanske inte skulle ha.” D tycker att denne borde få ägna 
mer tid åt andra saker i stället för att hantera e-post och menar att e-posten tar för stor 
del av det ordinarie arbetet. Person D berättar vidare att det inte bara är e-posten som 
svämmar över utan även vanliga posten, ”snailmailen”. D säger vidare att ”i det 
totala informationsflödet är det lätt att jag missar mycket”. D menar att det beror på 
att han/hon helt enkelt inte hinner sätta sig in i allt. 
 
Den största delen e-post är intern och D anser att 20-30 procent av den är oönskad 
och/eller onödig. ”Den som skickar det till mig tycker naturligtvis inte att det är 
onödigt.” Men D tycker att mycket av de frågor som skickas till honom/henne borde 
kunna tas med chefer och personal där frågan uppstod. D menar att det är lätt att 
ställa direkta frågor högre upp i organisationshierarkin eftersom e-post är så lättill-
gängligt. Mycket av e-posten handlar om att få bekräftelse hos D som en högre 
instans. Det kan vara någon som läst eller fått uppgifter om något och sedan vill få 
det bekräftat: ”Hur stämmer det här egentligen?” D tycker att det är både stressande, 
irriterande och tidskrävande. För trots att det inte är dennes uppgift så måste han/hon 
ändå på något sätt, för att ge en schysst behandling till den som ställde frågan, han-
tera ärendet. Skämt och liknande får D väldigt sällan. Men det som kommer tycker 
han/hon är trevligt att få. ”Det sätter guldkant på tillvaron, såna öppnar man fortare.” 
D menar att det kanske kan låta tokigt i all informationsstress men menar att det kan-
ske är behövligt ändå.  
 
Många e-postmeddelanden kommer endast för att D ska få kännedom om saken. D 
hinner dock inte läsa igenom allt utan han/hon menar att det mer handlar om att no-
tera att två har haft en kommunikation kring något. D tycker inte att det behöver vara 
störande men menar: ”Det beror på om jag förväntas känna till det i en senare disku-
ssion”. Denne tycker att allt kanske inte är nödvändigt att ha kännedom om men tror 
att det är det eviga informationsdilemmat. ”Jag får en del som jag inte behöver men 
får inte heller allt som jag behöver.” D menar att om det till exempel händer något 
speciellt inom Landstinget så kan det vara bra att få in formation om det, ”rätt vad 
det är så har man nordnytt på telefonen som vill intervjua om någonting”.  
 
Det händer även att person D får e-post med information som vid närmare gransk-
ning innehåller något viktigt eller akut, dessa är lätta att missa. Ibland är det tvärtom, 
det ser viktigt ut men innehåller bara någon struntsak. D förklarar hur viktigt det är 
att rubriksätta e-posten på ett bra sätt. En del sätter ingen rubrik alls, vilket han/hon 
tycker är väldigt frustrerande. Speciellt då e-posten ska sorteras eller då denne vill gå 
tillbaka och läsa, då är det svårt att veta vilket meddelande som innehöll vad. D 
berättar vidare att det även händer att e-post skickas till flera mottagare eftersom 
personen som skickar är osäker på vem som ska utföra uppgiften. D menar att med 
en korrekt adressering hade denne inte behövt kontakta rätt person för att kontrollera 
att denne tar sig an ärendet.  
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Personen anser att det mesta ändå är positivt med e-post Denne tycker att det är ett 
lätt sätt att få fram ett meddelande till någon, till exempel då ett möte ska bokas. 
”Man skickar ett ’mail’, kan ni? Och så har man alternativa datum.” Nackdelen är, 
menar D, att eftersom det upplevs mycket enklare att skicka e-post istället för att 
skriva på papper så har mängden frågor ökat. D undrar om det är ett behov som till-
godosetts eller är det något som skapats eftersom det blivit lättare? Han/hon menar 
att det antagligen är en kombination men tycker att det kan vara negativt eftersom det 
nu, på grund av enkelheten, gärna frågas en gång för mycket.  
 
E-posten använder D för korta frågor, där svaren inte behöver komma på minuten. 
Däremot används inte e-post till resonemangfrågor, då ringer han/hon hellre. D säger 
att denne gärna skulle ta fler saker via telefon eftersom det inte alltid går att skriva ett 
bra svar, ”man måste väga varje ord på guldvåg”. På frågan ” Hinner du svara på all 
e-post du vill/behöver svara på” säger D: ”Jag hinner inte svara inom den rimliga tid 
jag känner att jag borde svara”. Det som är akut svarar han/hon på snabbt, samma 
dag eller dan därpå. Däremot då ett ärende känns mindre akut kan de ta upp till en 
och en halv vecka. Det är otillfredsställande tycker D, eftersom personen som skick-
ade kanske uppfattar det som akut. Beroende på hur dagen ser ut i övrigt kan detta 
enligt D även bli ett stressmoment. 
 
D kollar sin e-post tre-fyra gånger om dagen. Denne har en signal som piper då det 
kommer in något i brevlådan.  D upplever det som stressande men tycker samtidigt 
att han/hon borde klara av att ignorera ljudet. I regel tittar D vad som kom men säger 
själv att det vore bra om det gick att hantera e-posten som vanlig post: ”Man tar en 
bunt, öppnar, sorterar och läser den vid ett tillfälle per dag.” Han/hon säger att det 
dock kan vara lite svårt att få den självdisciplinen. D kollar även e-posten hemma, 
ungefär två kvällar i veckan, för att se vad som hänt.  
 
Person D har ett trettiotal mappar dit denne sorterar sin e-post efter olika ärenden. 
Men problemet, tycker D, är att orka eller få tid till det. Personen har runt 995 med-
delanden i sin inkorg. ”Jag får inte ner antalet.” Denne menar att även om han/hon 
rensar bort underifrån så fylls det på med trettio meddelanden uppifrån varje dag. 
Men då ett meddelande kommer ”nu kan du inte ta emot mer” så rensar han/hon des-
perat. D berättar: ”Det kan hända att jag sitter hemma någon kväll, när det är lugnt, 
och försöker rensa bort de äldsta dokumenten.” Mycket behöver sparas eftersom 
frågorna kommer tillbaka men han/hon säger samtidigt ”jag spar som hängslen och 
livrem lite för mycket”. En del kan denne ta bort direkt när det kommer, även sådant 
som borde läsas, till exempel nyhetsbrev inom organisationen, det finns helt enkelt 
inte tid till det. 
 
Enligt D finns det vissa formella regler på Landstinget kring e-post, och nämner att 
”man inte ska vidarebefordra sådant som verkar halvskumt”. D menar vidare att det 
kan finnas fler men kommer inte ihåg dem. Rent allmänt tycker D att det saknas kun-
skap kring e-post och hur det lämpligen bör skötas. Han/hon tycker att folk bör lära 
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sig hur nätet kan användas, och denne förklarar att de på deras avdelning har en 
webbsida där de lägger ut information.  
 
Person E: Anställd, Landstinget. 
Person E tar emot 10-15 e-postmeddelanden per dag och denne ägnar 40-60 minuter 
varje dag till att hantera de. 0-10 procent av den interna e-posten anser E är onödig 
och/eller oönskad. Denne tycker att det mesta som kommer är bra saker och det är 
mycket som är för kännedom. Han/hon uppger att det aldrig kommer några konstig-
heter eftersom de har säkerhetsspärrar.  
 
Person E anser att meddelanden ifrån kollegor som inte direkt är arbetsrelaterade kan 
vara uppiggande och tycker att de ersätter mycket telefonkontakter. E menar att e-
post för kännedom kan vara bra men ibland upplever personen att är denne är med på 
någon sändlista som egentligen inte har nåt värde för henne/honom men detta är 
inget E upplever som störande. Person E anser inte att mängden är besvärande eller 
att han/hon missat någon viktig information på grund av mängden. Denne upplever 
dock att mängden e-post var mycket större före omorganiseringen av landstinget, på 
personens tidigare arbetsplats. Denne tror dock att den snart kommer att öka igen, 
när alla hittat sina roller.  
 
E upplever intern e-post som något ”väldigt positivt”. Han/hon menar att det lätt 
skickas allt möjligt, exempelvis minnesanteckningar. En annan bra sak person E upp-
lever positivt är möjligheten att skicka genvägar till olika dokument inom arbets-
grupper, som till exempel mötesprotokoll. Detta minskar pappershanteringen och det 
blir även mindre kopiering. En av personens arbetsuppgifter är att ordna möten, och 
även där anser han/hon att e-posten är bra: ”Annars måste man sitta och ringa, istället 
kan man ge förslag och så mailar de tillbaka, snabbt är det ju också.”  
 
Något som person E upplever negativt är att det är så lätt att skicka e-post. På så vis 
vill alla visa upp vad de gjort och skickar ett e-postmeddelande för kännedom. E-post 
med förväntad åtgärd är en stressfaktor vid en stor mängd e-post tycker E men denne 
upplevde det som ett större problem på sitt tidigare jobb. Telefon och e-post 
använder E som sina huvudsakliga kommunikationsmedel. Denne anser att vissa 
saker är bättre att ta via telefon eftersom det skrivna ordet ibland kan misstolkas.  
 
Person E kollar sin e-post rätt ofta. När ett nytt meddelande kommer indikeras det 
utav ett litet brev längst ner i hörnet på skärmen. ”Är man där så går man och tittar, 
det gör man…” E försöker rensa i inkorgen dagligen och antalet meddelanden där är 
omkring 40-50 stycken. Han/hon sparar nästan ingenting. Däremot använder E sig av 
mappar när det exempelvis är något speciellt projekt personen arbetar med. 
 
E säger att Landstinget har en policy om hur e-posten ska användas som ligger på 
deras intranät och säger att de nyanställda måste skriva på ett dokument att de ska 
följa dessa regler. Person E tycker att de anställda på Landstinget följer reglerna. E 
säger att Landstinget inte vidtagit några åtgärder för att minska informationsflödet 
via e-post och tycker inte heller att det behövs. 
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5. ANALYS 
I detta kapitel redovisar vi vår analys som är utförd utifrån vår empiriska studie och 
ser på dess koppling till vår forskningsfråga, syfte samt teori. Analysen är uppbyggd 
med utgångspunkt ur Shannon & Weavers kommunikationsmodell. 

5.1 Sändare och mottagare 
Det krävs både en sändare och en mottagare för att kommunicera. Sändaren måste ha 
ett behov att kommunicera men det är också viktigt att försäkra sig om att den e-post 
som skickas går till rätt person och är relevant för dem (Wiio, 1973). Vår under-
sökning visar att all kommunikation som sker via e-post inte upplevs som relevant, 
till exempel feladresserade meddelanden. De upplever att det tar onödigt med tid och 
att det kan bli ett stressmoment eftersom de då måste vidarebefordra eller hantera 
ärenden som inte hör till deras arbetsuppgift. Enligt Davenport (1997) bör personen 
själv göra sitt för att minska feladressering, och därmed irrelevant information, ge-
nom att ge sändaren återkoppling med en förklaring om att meddelandet var felsänt. 
Men empirin visar att få av respondenterna opponerar sig mot feladresserade 
meddelanden eftersom det tar tid. I stället så är det vanligt att de bara kastar med-
delandet efter att de har läst det. En av respondenterna uppger däremot att då han/hon 
under en period konsekvent sagt ifrån när det kommit irrelevant e-post har denne 
nästan helt blivit av med den. 
 
Massutskick i olika form är vanligt förekommande bland alla respondenterna och en 
stor del av de anser de är onödiga. Lamb och Peek (1995) förespråkar att skicka korta 
meddelanden till rätt person istället för långa meddelanden till alla. Vi ser att 
däremot att det är vanligt att skicka information till alla på listan och att den många 
gånger känns irrelevant för mottagaren. Precis som Lamb och Peek i sin bok före-
språkar så uppger en av respondenterna att det vore bra med en sammanfattning i 
början av långa e-postmeddelanden för att underlätta för mottagaren att veta om det 
innehåller något relevant. Många massutskick är meddelanden som kommer för 
kännedom och flertalet av respondenterna upplever dem som onödiga i deras arbets-
situation. Lamb och Peek rekommenderar även eftertanke och att användare inte bör 
vara med på irrelevanta sändlistor. Empirin visar att sändlistor är vanligt före-
kommande men att de inte alltid fungerar som de ska. Ibland är de för omfattande 
eller dåligt uppdaterade vilket bidrar till ökad mängd internt spam.  
 
Respondenterna kollar sin e-post med olika stor frekvens, alltifrån en gång per timme 
till bara någon gång per dag. Gemensamt för respondenterna är att de, precis enligt 
Lamb och Peeks (1995) teori, anser att människan ska ha kontroll över e-posten och 
inte tvärtemot. Däremot tycks alla inte ha den kontrollen. Enligt Lamb och Peek kan 
det vara bra att läsa sin e-post vid vissa speciella tidpunkter för att minska ner på 
avbrott i arbetet. En respondent tycker att det vore bra att kunna göra så, att ha en tid 
på dagen då e-posten kollas precis som med vanlig post, men menar att det är svårt 
att få den självdisciplinen. Några av respondenterna har en signal som indikerar att 
det kommit ett nytt meddelande. Detta kan vara stressande och blir ett avbrott i 
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arbetet eftersom det blir svårt att låta bli att kolla. En av personerna berättar att 
han/hon därför stängt av den just för att slippa de problemen.  
 
Lamb och Peek (1995) menar att inkorgen inte ska överstiga ett hanterligt antal och 
mappar bör användas för att skapa effektivitet. I vår empiriska studie kan vi se att de 
flesta respondenterna raderar onödiga meddelanden direkt. De använder sin inkorg 
som en ”att göra” lista samt använder mappar för att strukturera upp de meddelanden 
som de anser vara viktiga att spara. En av respondenterna berättar att han/hon har 
runt tusen meddelanden i sin inkorg, ett trettiotal mappar. Denne har inte heller tid att 
sortera in ifrån inkorgen till mapparna och upplever det som stressande. Denna 
hanteringsmetod förespråkar inte Lamb och Peek då ett oöverskådligt antal mappar 
enbart bidrar till ineffektivitet. 
 

5.2 Kanalen 
Wiio (1973) menar att det krävs energi vid användandet av en kommunikationskanal. 
Vi kan ur empirin urskilja att respondenterna upplever att det krävs lite energi för att 
använda e-post. De tycker att det är ett snabbt och lätt sätt att nå ut till många. Det 
framkommer också att detta upplevs som ett problem, då det inte kräver så mycket 
energi så används e-posten ibland i onödan. En respondent ifrågasätter om det är be-
hov som tillgodosetts eller om det är ett behov som har skapats bara för att det är så 
enkelt. 
 
E-posten är inte alltid den lämpligaste kanalen för information enligt Lamb och Peek 
(1995). Vi kan i vår empiri se, i enlighet med Severinson (1997), att e-posten i 
huvudsak används för korta och enkla frågor och då information ska nå ut till många. 
Däremot använder respondenterna gärna telefonen vid långa, mer resonerande, 
frågor. Vidare kan vi dock se att e-posten används då det enligt Lamb och Peek samt 
Severinson inte alls lämpar sig, till exempel vid bokning av ett möte, då något är 
brådskande och då meddelandet med säkerhet måste komma fram. Respondenterna 
är dock av olika uppfattning huruvida e-post är en lämplig kanal för att boka ett möte 
men majoriteten är eniga om att telefonen bör användas i större utsträckning. De 
upplever att telefonen i vissa fall är bättre eftersom det skrivna ordet lätt kan 
misstolkas. Bälter (1998) anser att om information ska lagras i längre perioder bör 
den inte skickas via e-post utan snarare lagras i en intranätsstruktur. Flertalet av de 
tillfrågade tyckte att information i större utsträckning skulle kunna läggas ut på nätet 
för att på så sätt minska informationsflödet.  

5.3 Återkoppling 
Precis som Severinson (1997) beskriver nackdelen med e-post så upplever även 
respondenterna nackdelar med att e-posten inte nödvändigtvis ger någon direkt 
återkoppling. Vi kan se att återkopplingen är speciellt viktig då ärenden är brådsk-
ande och att de då upplever e-post som ett dåligt val av kanal. Lamb och Peek (1995) 
menar att e-posten inte heller ger någon garanti för att meddelandet läses eller tas 
emot inom rimlig tid. Vi kan ur empirin utläsa att majoriteten av respondenterna 
själva upplever att viktig information ibland kan gå förbi, vilket kan upplevas som 
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stressande. Det nämns också att återkopplingen ibland blir dröjande på grund av att 
ärendet har varit otydligt eller att mottagaren inte prioriterar ärendet lika högt som 
sändaren. Flynn (2001) menar att genom att skriva en bra och beskrivande ärende-
rubrik, ökas chansen att meddelandet läses och sparas. Empirin visar även att det kan 
vara ett stressmoment att inte hinna ge den återkoppling som efterfrågas, vilket i vårt 
fall visat sig hos en med chefsposition. Vi ser även att e-posten har förenklat kom-
munikation över organisationsnivåer, vilket gör att frågor gärna ställs till en högre 
instans än nödvändigt.  
 
Men samtidigt kan vi se att det också upplevs som positivt att respondenten själv får 
välja när återkopplingen ska ske. Det avbryter inte arbetet på samma sätt som till 
exempel ett telefonsamtal gör och på så sätt så går det att planera arbetet bättre. 
Vidare nämner de, som Bälter (1998) också tar upp, att tid slipper gå förlorad genom 
socialt kallprat vilket blir naturligt i vanligt samtal och ska en diskussion ske med 
flera människor så föredrar de personligt möte.  

5.4 Störningar 
Störningar kan enligt Wiio (1973) återfinnas i hela processen och kan bero på flera 
anledningar. Vi kan i empirin se, som nämnts i de tidigare kapitlena, att störningar 
kan uppstå bland annat då mottagaren inte har något behov av kommunikationen, då 
mottagaren får för många meddelanden eller då kanalen är olämplig. Det kan också 
vara så att meddelandet är utformat på ett felaktigt sätt, att det kommer i fel samman-
hang eller att meddelandet går till fel adress.  
 
Wiio anser att ett meddelande ofta avfärdas då det uppfattas som onödigt, ointressant 
eller oväsentligt. En av respondenterna tycker att e-post för kännedom är helt 
meningslöst och andra nämner att det skickas i för stor utsträckning. Det händer 
också att respondenterna missar viktig information när ett meddelande har otydlig 
ärenderubrik eller då en åtgärd döljer sig i meddelanden som kommer för kännedom 
vilket kan upplevas som stressande och irriterande.  
 
Ingen av respondenterna upplevde att mängden information gjorde att de missade 
någon viktig information, däremot så menade några att det tog alldeles för mycket tid 
och att det upplevdes som stressande. Vi kan också se att meddelanden som egent-
ligen inte berör mottagaren uppfattas som besvärande, tidskrävande och stressande i 
vissa fall. Det finns även de som menar att de inte påverkas av onödig information, 
utan de raderar den bara direkt då den kommer.  

5.5 E-postpolicy 
Både Flynn (2001) och Bälter (1998) talar om vikten av en välgjord informations-
policy i en organisation för att ha en effektiv behandling av e-post. Vi kan i empirin 
se att respondenterna på Ericsson inte känner till om företaget har några formella 
regler för e-post, till vad och när e-posten ska användas. En av respondenterna säger 
dock att han/hon varit med i ett projekt där det funnits klara regler för hur e-posten 
skulle användas, vilket denne tyckte var bra. På Landstinget berättar en del av 
respondenterna att det finns ett regeldokument som de anställda måste skriva under 
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att de tagit del av men vi kan se att alla inte är lika medvetna om detta dokument. En 
av respondenterna förklarar att det mer handlar om hur e-post ska nyttjas, inte vad e-
post ska användas till.  
 
En av de anställda på Landstinget tycker att de saknas kunskap kring e-post och hur 
den lämpligen ska användas, medan den sista respondenten ansåg att anställda i 
allmänhet följde reglerna. Flynn (2001) poängterar vikten av implementation och 
utbildning kring policyn. Vi kan dock se i empirin att de anställda i allmänhet verkar 
osäkra på vilka regler som finns.  
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6. DISKUSSION 
I detta avsnitt diskuterar vi det som kommit fram ur analysen. Även detta kapitel är 
uppbyggt enligt delarna i Shannon & Weavers kommunikationsmodell.  

6.1 Sändare och mottagare 
Vi menar att förutsättningen för att minska internt spam i företagen är att användarna 
blir mer varse om hur de hanterar sin e-post. Eftersom vi kan se att en del av de 
onödiga meddelandena består av feladresserad e-post bör de anställda noggrannare 
kontrollera till vem de skickar meddelandet. Vi kan dock utläsa att detta också är en 
fråga om otydlig organisationsstruktur. De anställda måste få klargjort vem i organi-
sationen som hanterar vad och vart informationen ska skickas.  
 
Precis som teorierna säger så är det viktigt att individen har kontroll över e-posten 
och inte tvärtom. Därför anser vi, i den mån det är möjligt, att e-posten bör hanteras 
vid några valda tillfällen under dagen. På så vis undgår den anställde att bli avbruten 
i sitt pågående arbete av inkommande e-postmeddelanden. Vidare menar vi att då 
meddelanden om ny e-post kan upplevas som stressande så bör denna funktion 
användas med eftertanke. Vi tror även att då den anställde har kontroll över sin 
hantering av e-post skapas effektivitet, både över vanlig intern e-post och internt 
spam. Agervold (2001) beskriver att arbetskrav kombinerat med lite kontroll över 
arbetssituationen leder till hög belastning och risk för stress. Vi menar oss kunna se 
att de respondenter som har liten kontroll över sin e-post och har stor informations-
belastning eller en ansvarfull arbetsuppgift i högre grad upplever stress och irritation 
på grund av internt spam.   
 
Då mottagaren väl har tagit emot internt spam anser vi att det är viktigt att denne 
snabbt raderar de meddelanden som inte behöver sparas. Problemet med internt spam 
är just det att allt inte går att radera direkt eftersom det till exempel kan vara något 
viktigt men ändå oönskat, exempelvis då det skickas till fel person eller går via fel 
kanal. Personen bör även se till att ha en bra organisation av sin e-post eftersom det 
underlättar hanteringen och hjälper personen att ha kontroll över sin arbetssituation. 
Vi ser att mycket e-post i inkorgen kan vara stresskapande och därmed anser vi att 
det ökar risken för att internt spam påverkar arbetssituationen negativt.  

6.2 Kanalen 
Vi anser att e-post är ett bra och effektivt kommunikationsmedium, som har kommit 
att förändra kommunikationen. Däremot anser vi att e-post inte alltid är det bästa 
valet av kommunikationskanal. Användaren bör tänka efter före och inte använda e-
post då till exempel telefonen är effektivare. Vi kan också i empirin se att det upplevs 
som att den totala mängd information har ökat efter införandet av e-post. Därmed 
ifrågasätter vi om all kommunikation är nödvändig.  
 
Vi tycker också att organisationerna bör se över andra alternativa kommunikations-
kanaler till sina anställda som till exempel chattkanaler och diskussionsgrupper. På 
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så sätt anser vi att det går att minska internt spam och i många fall effektivisera 
kommunikationen. Vidare bör organisationen förespråka och hjälpa de anställda att 
lägga ut information och dokument på nätet istället för att skicka det via e-post. Där 
kan de anställda själva ta del och ladda ner den information de behöver. Vi menar att 
om e-post används när andra kanaler är lämpligare så kan e-posten upplevas som 
internt spam.  

6.3 Återkoppling 
Återkoppling vid kommunikation är viktigt, så också vid kommunikation via e-post. 
Vi anser att eftersom e-post inte alltid ger direkt återkoppling bör sändaren fundera 
över valet av kanal. Vi menar att brådskande meddelanden kan upplevas som 
oönskad e-post då mottagaren hellre sett att de behandlats via telefon. Det är också 
viktigt att vara tydlig vid formuleringen av ärenderubrik så att mottagaren lätt kan 
avgöra vad meddelandet innehåller. Otydliga ärenderubriker eller ingen ärenderubrik 
alls är inte önskvärt och kan bidra till att återkopplingen fördröjs eller uteblir. Vi 
anser också att det är viktigt att mottagaren snabbt ger återkoppling till sändaren 
eftersom en fördröjd återkoppling kan bidra till fler onödiga meddelanden. Vi kan 
även se en koppling mellan enkelheten att skicka e-post över organisationsnivåer och 
att personer i ledande position kan uppleva återkopplingen som ett stressmoment. 
Därför anser vi att det finns orsak till eftertanke, i vilken utsträckning frågor ska 
skickas till en högre instans i stället för att behandlas på den nivå i organisationen där 
de uppstod.  

6.4 Störningar 
Vi uppfattar att en stor del av massutskicken är för kännedom och att detta tycks vara 
ett större problem för personer med ledande befattning. Detta beror antagligen på att 
de anställda ständigt vill hålla chefen informerad om vad som händer. Därför är det 
viktigt, anser vi, att det förs en diskussion inom organisationen om vad och när något 
ska skickas som kännedom. Vi tror att en förändrad syn på vad som ska skickas för 
kännedom kan minska belastningen av dessa meddelanden hos de berörda.  
 
Respondenterna upplever internt spam på olika sätt. En del berörs inte alls, någon 
tycker att det är lite störande och andra tycker att det är tidskrävande, irriterande och 
stressande. Det samma gäller även den totala mängden e-post. Kirsta (1986) menar 
att en del människor trivs utmärkt med en viss situation, medan andra kan tycka att 
den är skrämmande och starkt stresskapande. Vi kan i enkäten se att problem med 
internt spam ökar med mängden e-post. Därför tycker vi att denna aspekt inte bör 
förbises, eftersom internt spam ökar den totala mängden e-post. Resultatet i enkäten 
visar också att internt spam påverkar de anställdas arbetssituation på Landstinget mer 
än på Ericsson. Detta trots att internt spam är mer vanligt förekommande på 
Ericsson. Vi tror att detta beror på att de anställda på Ericsson är mer IT-vana än de 
på Landstinget. 
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6.5 E-postpolicy 
Vår uppfattning är att varken Ericsson eller Landstinget tycks ha en väl utarbetad 
policy för hur e-post ska användas. Detta trots att det finns en hel del teori inom 
området som talar för vikten av att skapa och använda en sådan. På Landstinget finns 
dock regler för e-post som en del av de anställda är införstådda med, men inte alla. 
Vi har tagit del av dokumentet ”Regler för e-post i Landstinget”4 vilket behandlar 
olika säkerhetsaspekter kring e-post samt att den anställde bör tänka efter innan e-
post skickas och skriva tydliga ärendemeningar. Vi ser det som positivt att det finns 
regler som den anställde måste ta del av. Däremot anser vi att dokumentet inte är 
fulltäckande och bör kompletteras. Vi ser också ett behov av att tydligare implemen-
tera dokumentet hos de anställda då de regler som finns idag inte följs.  
 
Eftersom de anställda på Ericsson inte alls vet av någon policy antar vi att det inte 
alls finns någon eller att implementationen av en sådan varit dålig. Vi tror även att en 
av anledningarna till att det förekommer mindre internt spam på Landstinget kan 
vara att de, till skillnad från Ericsson, har en slags policy som de anställda till viss 
del är medvetna om. Vi ser också bland alla respondenter att många av dem har en 
hel del kunskap för hur och när e-post lämpligen bör användas men det tycks inte 
vara några generella kunskaper bland alla. Vi tror att en e-post policy kan hjälpa 
företag att minska mängden internt spam. Däremot tror vi inte att det går att förbjuda 
det helt och det är inte heller meningen. Internt spam, till exempel skämt, kan även 
upplevas som positivt då det kommer i en liten mängd. Vi anser också att det kan 
vara bra för arbetsklimatet. Vill den anställde däremot inte ha skämt och liknande bör 
denne säga ifrån om detta.  
 
 
 
 

                                                 
4 Intern information från Norrbottens Läns Landsting. 
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7. SLUTSATS 
Syftet med denna uppsats är visa hur internt spam kan påverka individens 
arbetssituation i organisationen om det inte hanteras. Vidare vill vi undersöka vilka 
åtgärder organisationer kan använda för att hantera internt spam. Här presenterar 
vi de slutsatser vi kan dra utifrån vår analys och diskussion samt ger förslag till 
vidare forskning. 

7.1 Slutsatser 
Organisationer bör bli mer medvetna om internt spam eftersom en stor mängd e-post 
inte är lika lätt att se som en stor mängd vanlig post. Internt spam påverkar även 
individens arbetssituation på olika sätt. Hur det påverkar är bland annat beroende på 
individen och hur arbetssituationen i övrigt ser ut. En del upplever mer eller mindre 
irritation och stress. Andra påverkas lite eller inte alls. En mer allmän uppfattning är 
dock att internt spam är något som tar upp onödigt med tid från andra arbets-
uppgifter. Internt spam kan även ha en positiv påverkan. Meddelanden som till 
exempel skämt kan i rimliga mängder ses som ett trevligt avbrott i arbetet. Det går 
därför inte att förbjuda allt internt spam men organisationen kan uppmana sina 
anställda att tänka efter före. 
 
För en individ i en högt belastad arbetssituation kan internt spam ses som ett större 
problem eftersom det då blir ett tillägg till de tidigare redan betungande arbetsupp-
gifterna. Därför är det av särskild vikt att dessa individer, men även andra som 
upplever internt spam som ett problem, ser över hur de hanterar och organiserar sin 
e-post. Genom att vara noga med att organisera sin e-post är det lättare att hantera 
internt spam och därmed minskas den negativa påverkan som internt spam kan ha på 
arbetssituationen. Användaren bör därför avsätta specifika tillfällen under dagen då 
denne hanterar sin e-post. Mängden e-postmeddelanden i inkorgen ska också vara 
överskådlig och behöver meddelanden lagras bör det göras i en tydlig mappstruktur.   
 
Även om internt spam inte påverkar alla individers arbetssituation, bör det finnas 
direktiv i organisationen för hur e-posten ska hanteras. Vi menar att organisationer 
kan hantera internt spam genom att: 
 
 Förbättra meddelandeadresseringen genom en tydligt förmedlad 

organisationsstruktur. 
 E-post endast används då det är den effektivaste kommunikationskanalen.  
 Göra information, som ska nå ut till många, tillgänglig på intranätet.  
 Sändaren är medveten om att informationen är relevant för mottagaren. 
 Ha tydliga ärenderubriker.  
 Endast skicka meddelanden för kännedom då det verkligen är nödvändigt.  
 Mottagaren ger återkoppling till sändaren då ett meddelande är felsänt eller 

oönskat.  
 
För att realisera dessa direktiv bör organisationen utarbeta en e-postpolicy för de 
anställda. De bör då fundera över till vad, hur och när e-posten ska användas inom 
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organisationen. Det räcker dock inte bara att skapa en policy den måste också tydligt 
implementeras hos de anställda genom kontinuerlig utbildning och uppföljning.  
 

7.2 Vidare forskning 
I denna rapport har vi undersökt hur internt spam kan påverka individens arbets-
situation om det inte hanteras. Som förslag till vidare forskning ser vi det intressant 
att undersöka hur alternativa kommunikationskanaler till e-post, såsom chattkanaler 
och intranätstrukturer, kan underlätta kommunikationen mellan de anställda. Vidare 
vore det intressant att utreda hur e-post har förändrat chefers informationshantering, 
då e-post har bidragit till att minska gränserna mellan organisationsnivåerna.
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 Bilaga I 

BILAGA I. ENKÄT 
Enkät om intern e-post 
 
Denna enkät är en del i en C-uppsats på Data och Systemvetenskap vid Luleå 
Tekniska Universitet. Uppsatsen är uppbyggd som en fallstudie och syftet är att 
undersöka hur e-post hanteras internt inom en organisation. Enkäten kommer att 
ligga till grund för vidare undersökningar i form av intervjuer. Enkäten tar ca 5-10 
minuter att fylla i och plats för eventuella kommentarer kring enkäten finns längst 
ner. Alla svar kommer att hanteras konfidentiellt. Individer kommer inte att kunna 
identifieras i rapporten och enkäten kommer att kasseras efter behandling.  
 
Om du har några funderingar kring studien, var vänlig kontakta oss: 
 
Johanna Ijäs  telefonnummer e-post adress 
Lars-Henric Östman  telefonnummer e-post adress 
 
Vänligen svara så snart som möjligt – ditt svar är värdefullt för oss! 
 
 
1. Namn: ____________________________________________ 

(Namnet är endast till för att kunna kontakta Er om en intervju blir aktuell) 
 

2. Ålder: _____ år  
 

3. Position i företaget: (ett kryss) 
 Anställd         
 Projektledare 
 Gruppledare 
 Chefsbefattning 
   Annan ledande position, ange vad: ______________________________ 

 
4. Hur mycket tid i genomsnitt per dag använder du för att hantera (läsa, skriva, 

organisera) din e-post?  
 
 upp till 20 min 20-30 min 30-40 min  40-60 min 60-90 min  mer 
              
 

5. a) Hur många e-post meddelanden tar du emot i genomsnitt per dag?  
 
  <10 10-15 16-20 21-25 26-30 >30 
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6. b) Hur många av dessa e-post meddelanden (5a) uppskattar du kommer  
     internt ifrån organisationen? 
 
  0-10 % 10-20 % 20-40 % 40-60 % 60-80 %     80-100 % 
                
 

7. a) Hur stor del av de interna e-post- meddelandena du får (5b) anser du är  
    oönskade och/eller onödiga för din arbetssituation?  
 
  0-10 % 10-20 % 20-30 % 30-40 %  mer 
            
 

      b) Hur upplever du den interna e-posten som är oönskad och/eller onödig (6a)?   
          (markera med ett kryss per rad) 
 
                             Inte alls   Lite    Ganska mycket    Mycket 
    Stressande              
   Irriterande              
    Välkommet avbrott 
    i arbetet              
   Tidskrävande              
     Annat              
    
Om Annat ange vad: _______________________________________  
 
 
8. Vilka typer av meddelanden är de i fråga 6 och hur ofta förekommer de? 

(markera med ett kryss per rad) 
            Ett fåtal gånger per:               Flera gånger per: 

              Färre/Aldrig         Månad    Vecka    Dag     Dag 
 

       Skämt         
 Skvaller      

  Personliga  
   angelägenheter      

  Massutskick      
 Annat      

 
 Om Annat ange vad: _______________________________________ 
 
8.  Kommentarer: 
 
 
 
 
Tack för att du tog dig tid och svarade på enkäten! 
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BILAGA II. INTERVJUGUIDE 
Frågor som syftar tillbaka på de svar respondenten angav i enkäten: 
Hur upplever du den tid och mängd e-post du får?  
 
Den e-post som du upplever som onödig och/eller oönskad, vad är det för e-post? 
 
Hur upplever du den e-posten? (Syftar tillbaka på förra frågan) 
 
E-post 
Får du e-post meddelanden som verkar vara relevanta utan att vara det, men som 
måste öppnas för att upptäcka att så inte var fallet? 
 
I hur stor del av din e-post står du som ensam mottagare? 
 
Vad tycker du om e-post som informationskanal? Fördelar och nackdelar med e-
post? 
 
I vilken utsträckning använder du e-post för att kommunicera/skicka information?  
 
Hinner du svara på all e-post du vill/behöver besvara?  
 
Får du fler e-post meddelanden än du skickar? 
 
Har du upplevt att du missat viktig information på grund av den mängd e-post du 
får?  
 
Hur ofta kollar du din e-post per dag?  
 
Får du ett meddelande så fort ny e-post kommer?  
 
I vilken utsträckning får du information via e-post du måste behandla direkt?  
 
Hantering av e-post 
Hur organiserar du din inkommande e-post?  
 
Har du speciella mappar dit e-posten sorteras automatiskt, utifrån t.ex. subjektet? 
 
Hur ofta har du problem med att sortera/kategorisera inkommande e-post? 
 
Hur stor del av din inkommande e-post sparar du?  
 
Om du sparar dina e-post meddelanden, varför sparar du dem? 
 
Hur mycket e-post har du normalt i din inbox?  
 

 i 
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Hur ofta städar du bland din e-post normalt?  
  
Åtgärder/ policy/Kommunikationsalternativ 
Finns det några formella regler eller informella regler inom företaget för hur e-post 
skall användas? Följs dessa? Om inte, varför?  
 
Har organisationen vidtagit några åtgärder för att minska informationsflödet via e-
post? Används dessa? Saknas åtgärder?  
 
Tycker du att den kommunikation som idag går via e-post skulle kunna ske på ett 
annat sätt? 
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