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Förord 

  

FÖRORD 
 
Denna uppsats behandlar styrning av kommunikation via e-post. Uppsatsen är skriven på 
institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap med inriktning 
ekonomistyrning vid Luleå tekniska universitet.  
 
Vi vill tacka våra kontaktpersoner på SEB, Flygfältsbyrån och Panalpina samt de personer 
på dessa företag som tagit sig tid för att hjälpa oss att genomföra vår studie. Vi vill även 
tacka seminariedeltagarna för bra synpunkter under arbetets gång. Vidare vill vi tacka vår 
handledare Anna Karin Horney, som har varit ett otroligt stöd med sin kreativitet och 
enorma engagemang under tillkommandet av vår uppsats. Avslutningsvis skulle vi vilja 
tacka alla som på ett eller annat sätt bidragit till uppsatsens färdigställande. 
 
Luleå den 20 maj 2004 
 
 
 
 
Linda Jageland Andreas Rydberg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sammanfattning 

  

SAMMANFATTNING 
 
Under de senaste åren har e-post blivit ett allt viktigare verktyg för kommunikation och 

företag använder i allt större utsträckning sig av denna kanal. Användningen av e-post har 

även fått negativa konsekvenser, till exempel att en stor del av de anställdas arbetstid går 

åt till att hantera e-post. Detta har inneburit att e-postens roll, vilken är att underlätta 

arbetet och leda till bättre effektivitet, går förlorad. Syftet med vår studie har varit att 

undersöka hur kommunikation via e-post styrs och att skapa förståelse för behovet av 

styrning av e-posthantering i organisationer. För att kunna besvara syftet har vi utfört en 

fallstudie av tre företag. Det visade sig att när företag anser att e-postens fördelar, 

egenskaper eller dess dilemma kräver någon form av styrning skapas en e-policy på 

företaget för att göra kommunikationen mer effektiv. När företag har utvecklat en e-

policy är det alltså genom denna som e-postkommunikation styrs.  



Abstract 

  

ABSTRACT 
 
During recent years, e-mail has become a more importent tool for communication and 

companies use this channel to a greater extent.  The use of e-mail also has negative 

consequences, for example, a great part of the employees´ time is being used to deal with 

e-mail. This implies that the role of e-mail, which is to facilitate work and lead to higher 

effectivness, is lost. The purpose of our study has been to examine how communication 

with e-mail is controlled and to create an understanding for the need of controlling the 

use of e-mail in organisations. We carried out a case study on three companies for this 

purpose. When a company considers that the benefits of e-mail, its qualities or its 

dilemma require some form of controlling, it creates an e-policy to make the 

communication more effective. When companies develop an e-policy is it through this 

policy that the e-mail communication is controlled.      
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1. INLEDNING 
 
I detta kapitel beskrivs bakgrunden till e-postens framväxt, följt av problemdiskussion, rapportens 
syfte och vår definition av e-policy. 
 
 
1.1 Bakgrund  
 
1966 installerades det amerikanska ARPANET som det första ”wide area”-nätet, i och 
med detta blev elektronisk kommunikation mellan universitetsorter i USA, England och 
Norge möjlig, enligt Ingelstam & Sturesson (1993). Vidare menar författarna att detta 
inte blev särskilt uppmärksammat vid denna tidpunkt, men idag är användningen av 
datakommunikation eller ”el-brev” som det började kallas på svenska aktuell och den har 
blivit synnerligen framgångsrik. Mackay (1998) menar att i och med att fler och fler 
organisationer använder sig av e-post har det blivit ett betydelsefullt verktyg för 
kommunikation. 
 
Ingelstam & Sturesson (1993) hävdar att antalet telefonmarkeringar ökade i Sverige 
mellan 1970 och 1990 från 15,3 till 44,6 miljarder. Under samma period ökade antalet 
postförsändelser från 2,0 till 3,6 miljarder. Telefonsamtalen fortsätter att öka medan 
antalet postförsändelser har stagnerat. Mellan 1984 och 1989 ökade antalet 
datoranvändare från knappt en miljon till drygt 1,4 miljoner, vilket enligt författarna, 
betyder att användningen av elektronisk kommunikation har ökat både snabbt och 
kraftigt.  
 
Agarwal & Rodhain (2002) och Whittaker & Sidner (1996) menar att e-post är den mest 
använda online applikationen och enligt Whittaker & Sidner (1996) har detta lett till att 
stora volymer e-post skickas och tas emot varje dag. E-post kan också användas för att 
arkivera exempelvis namn och adresser, för att sända påminnelser, schemalägga möten 
och för att hantera frågor kring teknisk support. Termen ”e-mail overload” används ofta 
för att beskriva användningsområden som e-post inte från början var tänkt att användas 
till. (ibid) 
 
Enligt Whittaker & Sidner (1996) var användare till en början positivt inställda till e-post 
som kommunikationsmedel. En fördel var oberoendet av tid och rum för att kunna 
kommunicera, men även en del andra fördelar fanns jämfört med telefonsamtal och 
möten ansikte mot ansikte. Trots detta upplever enligt författarna en del personer ett 
problem på grund av tiden det tar att läsa och svara på e-post. Machlis & Cole (1997) 
menar även att användningen av e-post kan få negativa konsekvenser genom att för 
mycket tid läggs ner på arbete som inte är produktivt. Enligt Whittaker & Sidner (1996) 
har detta inneburit att e-postens roll, vilken är att underlätta arbetet och leda till bättre 
inre effektivitet, går förlorad. 
 
 
1.2 Problemdiskussion  
 
Vi lever idag i ett informationssamhälle där kommunikation är en central del för 
informationsspridning. Under de senaste åren har e-post blivit ett viktigt verktyg för 
kommunikation och företag använder sig i allt större utsträckning av denna kanal 
eftersom den är enkel att använda då den är oberoende av tid och
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rum. Enligt Shannons kommunikationsmodell kan det emellertid uppstå missförstånd 
genom att mottagaren tolkar meddelandet annorlunda jämfört med vad som avsågs av 
sändaren. (Wiio, 1976)  
 
Tillgången på information ökar ständigt i vårt samhälle och detta har även påverkat e-
posten som verktyg, enligt Whittaker & Sidner (1996). Detta har lett till vissa problem 
eftersom inte alla e-postmeddelanden som mottas är av relevans för företaget eller för den 
anställde som mottar det. Machlis & Cole (1997) menar att detta kan få negativa 
konsekvenser eftersom de anställda använder stor del av sin arbetstid för hantering av 
orelevant e-post. Edenius (1997) exemplifierar detta genom att visa på ett par företag i 
USA där det elektroniska meddelandesystemet stängs ner under ett antal timmar varje 
dag. Detta för att de anställda ska få mer gjort av sina arbetsuppgifter. Författaren visar 
också på att företagsledare även i Sverige är bekymrade över e-posthanteringen då de 
menar på att personalen ägnar alltmer tid åt ”elektroniskt skvaller”.  
   
Detta har nu blivit en aktuell fråga för företag eftersom tiden för hantering av ”icke 
relevant” e-post skulle kunna utnyttjas mer effektivt och detta i sin tur skulle kunna leda 
till ökad lönsamhet. I många av dagens företag finns det inte någon styrning som visar 
hur e-postkontot skall hanteras/behandlas. (Agarwal & Rodhain, 2002) Med 
utgångspunkt i ovanstående diskussion är vi intresserade av att undersöka hur 
kommunikationen via e-post styrs i organisationer.  
 
 
1.3 Syfte 
 
Syftet med vår studie är att undersöka hur kommunikation via e-post styrs och att skapa 
förståelse för behovet av styrning av e-posthantering i organisationer. Detta genom att se 
hur e-postens fördelar, dess dilemma och egenskaper påverkar styrning av e-post. Studien 
avser att besvara följande frågeställning: ”Hur styrs kommunikation via e-post?” 
 
 
1.4 Definitioner 
 
När vi i denna uppsats använder oss av begreppet e-policy är det i betydelsen av 
grundläggande regler i organisationen för hur de anställda skall hantera 
kommunikationsverktyget e-post.  
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2. TEORI 
 
Teorikapitlet inleds med en allmän beskrivning av information - informationens egenskaper och 
informationsöverflöd. Därefter behandlas kommunikation – kommunikationsprocessen, olika motiv 
för kommunikation, svårigheter i samband med kommunikation och effekten av mediet och 
meddelandets form. Avslutningsvis diskuteras e-post i förhållande till andra kommunikationsmedel, 
e-postens egenskaper, fördelar med e-post, e-post - ett dilemma, e-policy samt när elektronisk post 
blir framgångsrik. 
 
 
2.1 Information 
 
2.1.1 Vad är information? 
 
Det som överförs vid kommunikation i olika former betecknas generellt som 
information. Det kan till exempel vara en viss mängd fakta, upplysningar eller 
underrättelser. Det är svårt att dra en gräns mellan vad som är information och vad som 
är kunskap. Information kan sägas vara när någon får kännedom om någonting och detta 
kan ses som en nödvändighet för att nå kunskap. Det går ofta att skilja på information 
som är saklig och objektiv och information som syftar till att övertala eller påverka. 
Emellertid kan all information innebära någon form av påverkan på mottagaren, därför 
kan även information uppfattas som resultatet av ett meddelande. När informationen ses 
ur ett användarperspektiv kan den sägas uppstå först när ett meddelande tolkas av 
mottagaren, till exempel när en läst mening får en viss innebörd. Information är alltså 
beroende av en mottagare och frågor som tolkning, förståelse och användning av ett 
meddelande blir därför centrala. (Nationalencyklopedin, 2004-04-02)  
 
2.1.2  Informationens egenskaper 
 
Enligt Wiio (1976) finns det ingen generell definition på information, utan istället menar 
författaren att informationen:  
 
1) reducerar osäkerheten av något genom att antalet valmöjligheter minskas   
2) skapar ordning 
3) är överraskande  
 
Vad som är överraskande och obekant beror på mottagaren och alltså är information ett 
relativt begrepp, anser Wiio (1976). Författaren påvisar två teorier om information, den 
matematiska och den semantiska. Den matematiska informationsteorin har i princip 
utvecklats för att beskriva signalöverföring och kanalers databehandlingsförmåga. Enligt 
den matematiska informationsteorin är information någonting som reducerar 
”oordningen” i ett system. Eftersom den matematiska informationsteorin är bristfällig vad 
gäller mänsklig kommunikation har det även skapats en så kallad semantisk 
informationsteori. I denna teori tas hänsyn till meddelandets språkliga innebörd, det vill 
säga betydelsen av signalerna. Grunden är dock densamma som för den matematiska 
informationsteorin - en minskning av valmöjligheter med hjälp av information. Den 
semantiska informationsteorin är emellertid svår att tillämpa då den förutsätter ett stort 
antal tilläggsdefinitioner. Både 
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okunnighet och oordning minskas alltså av information, men den förutsätter samtidigt 
något som är överraskande. Då något upprepas flertalet gånger är det inte informativt 
längre, till exempel skrattar ingen åt en gammal vits, det krävs ett visst överraskande 
moment. Det är samma sak med den information som vi tar emot, sådant vi vet sedan 
tidigare läggs inte så stor vikt vid. Däremot nya och överraskande upplysningar upplevs 
ofta som viktiga. (ibid) 
 
2.1.3 Informationsöverflöd 
 
Bälter & Sidner (2002) beskriver informationsöverflöd som ”information som mottas så 
snabbt att den inte kan tillgodoses”.  
 
Ingelstam & Sturesson (1993) menar att i och med den tekniska utvecklingen får vi allt 
mer data och större informationsmängder till vårt förfogande. Uppskattningsvis kan sägas 
att den tekniska prestationen inom informationsbearbetning och informationsöverföring 
har ökat med minst en miljon gånger under mindre än ett sekel. Eftersom vi är 
biologiska varelser har inte vår förmåga att tillägna oss kunskap förändrats väsentligt 
genom århundradena. Vilka typer av problem ställer detta oss som individer och samhälle 
inför? Författarna resonerar även kring två typer av stress. Det ena gäller de välutbildade 
och ambitiösa och kommer ur tvånget att ”hänga med”. Det andra gäller dem som inte 
vill eller kan göra det. För den senare gruppen kan det vara svårt att urskilja någon 
”signal” alls och informationssamhället kan uppfattas som meningslöst ”brus”. Det tar 
resurser och möda att skaffa fram den information som krävs för att fatta bra beslut i 
företag och organisationer. Det är inte heller säkert att mer information nödvändigtvis 
leder till bättre beslut. Vi måste också kunna hantera det faktum att en del signaler vi får 
är rena villospår. (ibid) 
 
Enligt Nowak & Wärneryd (1969) har människor idag tillgång till ett mycket stort utbud 
av media och mediainnehåll av olika slag. För att de skall vara villiga att bli mottagare av 
information måste de tro sig få något utbyte av kommunikationsprocessen. Den 
”belöning” som informationen tros ge måste överstiga den uppoffring som det kan 
innebära att ta del av informationen. Flertalet undersökningar har visat att människor i 
första hand tar del av sådan information som överensstämmer med de egna åsikterna och 
värderingarna.  
 
Ingelstam & Sturesson (1993) menar att många upplever att de blir bombarderade med 
information och detta skapar förväntningar då vi både ger och får information och många 
tror att det är möjligt att sprida information till alla i varje situation. Ett önskemål är att 
vara tillgänglig och att informera kontinuerligt. Trots höga ambitioner finns det ofta 
grupper som klagar över att de inte fått information. Dessa klagomål möts oftast av 
informationsgivarna med att de visst har blivit informerade. Detta kan upplevas som 
informationsmottagarna kanske inte lyssnade eller att de inte förstod informationens 
budskap.  
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2.2 Kommunikation 
 
2.2.1 Vad är kommunikation?  
 
Enligt Nationalencyklopedin (2004-04-02) är kommunikation ett ömsesidigt utbyte av 
information mellan exempelvis människor, djur och apparater. Vid kommunikation krävs 
ett språk eller en kod som informationen kan uttryckas i och ett fysiskt media vilket 
informationen kan överföras via. Människan har utvecklat olika språk och koder under 
historien för att kommunicera, till exempel tal, morsealfabetet och programmeringsspråk 
för datorer. Allt mer avancerade medier används för att kunna kommunicera utan att vi 
behöver vara beroende av tid och rum. En stor del av den mänskliga kommunikationen 
är idag global, datoriserad och förmedlad av satelliter. I princip kan alla människor som 
har tillgång till telefon, modem och dator kommunicera med alla andra människor som 
har samma tillgång genom Internet. (ibid)  
 
2.2.2 Kommunikationsprocessen  
 
Hård af Segerstad (1982) beskriver kommunikationsprocessen. Denna består av en 
informationskälla som producerar ett meddelande, det omvandlas av sändaren till en signal, 
denna överförs till mottagaren via någon kanal och där avkodas meddelandet till det som 
tillslut når informationsmålet. Signalen utsätts vanligen för störningar, dessa förvränger 
signalen på olika sätt och påverkar därigenom meddelandet som når mottagaren.  
 
 

 
 
Figur 2.1  Shannons kommunikationsmodell (Wiio, 1976, s 67) 

 
 
Sändaren 
Sändaren är enligt Wiio (1976) meddelandets utgångspunkt och denne måste ha ett 
behov av att kommunicera för att en kommunikation skall uppstå. Informationen kan 
inte sändas som den är, utan den måste omformas så att den kan sändas via någon kanal. 
Förändringen av informationen kallas kodning. Det behövs någon slags kod för 
kodningen, exempel på detta är svenska språket, morsealfabetet och dataspråken.  
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Kanalen 
Wiio (1976) påvisar att det finns flera olika kommunikationskanaler, till exempel e-post, 
telefon och personliga möten. Användningen av en kanal innebär alltid att det sker en 
förbrukning av energi. När vi till exempel skriver går det åt energi, oavsett om det görs 
för hand eller på maskin. Det går även åt energi när mottagaren sedan läser meddelandet. 
Flera kanaler kan användas samtidigt och detta gör ofta meddelandet starkare, när vi 
exempelvis ser på TV får vi händelser i bildrutan samtidigt som vi får ljud från högtalarna. 
(ibid) 
 
Mottagaren  
Det behövs någon som tar emot meddelandet för att det skall uppstå en kommunikation, 
enligt Wiio (1976). Liksom sändaren måste mottagaren ha ett behov av kommunikation 
för att denne skall ta emot meddelandet, i annat fall kan det filtreras bort. Författaren 
konstaterar att mottagaren också måste kunna ta emot meddelandet. När vi exempelvis 
inte förstår spanska kan vi inte heller ta emot information på det språket. Då våra sinnen 
har tagit emot meddelandet sker det en tolkning av meddelandet. Signalerna som vi har 
mottagit får en betydelse. Tolkningen är uppdelad i tre olika delar. Den första är urval: 
informationen är uppdelad i bitar. Därefter kommer slutenhet: informationsdelarna sätts 
ihop till en meningsfull helhet. Till sist kommer själva tolkningen: tidigare erfarenheter 
bidrar till bedömningen av den information som mottagits. Informationen som kommit 
fram återkopplas och har därigenom påverkan på urval och tolkning som görs av senare 
information. (ibid) 
 
Störningar  
Enligt Wiio (1976) finns det flera faktorer som påverkar kodningen, överföringen och 
tolkningen av ett meddelande. I den ursprungliga kommunikationsmodellen (se figur 
2.1) menade Shannon att bruset fanns i form av knaster och brus som uppkom på grund 
av tekniska orsaker vid till exempel ett telefonsamtal. Störningar vid mänsklig 
kommunikation utgörs av inre faktorer hos sändaren och mottagaren och av yttre 
faktorer hos kanalen. Detta gör att det uppstår skillnader i informationen som sändaren 
vill överföra och den informationen som mottagaren tar emot. Vidare påpekar författaren 
att inre störningar hos sändaren och mottagaren kan vara attityder, åsikter och 
psykologiska faktorer som är förknippade med meddelandet, även bristande 
kommunikationsförmåga kan vara en orsak till störningar. Yttre störningar däremot hör 
ihop med kanalen, det kan vara buller, otydlig handstil eller faktorer som påverkar det 
fysiska överförandet av meddelandet.  
 
Återföring 
Wiio (1976) anser att återföring i kommunikationsprocessen betyder att sändaren får 
någon slags reaktion (feedback) på meddelandet som skickats. Författaren menar att 
återföringen är en viktig del i kommunikationsprocessen och att den sker medvetet eller 
omedvetet från mottagaren. Vid en dialog kan exempelvis sändaren ändra sitt ordval eller 
byta samtalsämne beroende på vilken reaktion som ses hos mottagaren.  
 
2.2.3 Olika motiv för kommunikation 
 
För att en kommunikationsprocess skall uppstå krävs det som tidigare nämnts, enligt 
Wiio (1976), något slags motiv hos sändare och mottagare. Att 
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kommunikationen alltid ska ha en mening, ett mål och betydelse som det har påståtts 
enligt författaren behöver inte alltid vara sant. Det kan vara svårt att visa att en speciell 
avsikt är förenad med kommunikationen, oftast är den bara en vana, som till exempel när 
hälsningsfraser utbyts. Författaren pekar på att det finns vissa motiv som utmärker 
kommunikationsprocessen: 
 
Behovsläget, de mänskliga behoven. Dessa är impulsgivande för kommunikationen, om vi 
är hungriga frågar vi efter mat eller om vi letar efter en ny bostad läser vi annonser i 
tidningen. Vi har många olika behov, vilka ger många slags impulser till kommunikation 
– allt från att fråga efter mat till att skriva en bok. Detta överensstämmer också med 
Maslows behovsteori, enligt Bärmark (1985). Denna innebär att människan har olika 
behov och att grundbehoven måste uppfyllas (mat, tak över huvudet) innan 
självförverkligande (skriva en bok) kan uppnås, detta är det högsta steget på behovsskalan.  
 
Återföring, reaktion på någonting. Wiio (1976) menar att återföring inträffar när vi svarar 
på en fråga eller till exempel skriver en insändare om något som upprört oss. Detta motiv 
glöms ofta bort när beskrivningar av kommunikation görs eftersom kommunikationen 
alltför ofta betraktas enbart från sändarens synvinkel.  
 
Förväntningar, dessa kan riktas mot oss eller så kan det vara förväntningar som vi har på 
andra. De är impulsgivande, som när en kund går in i en affär och expediten kommer 
fram till denna. Expediten förväntar sig att kunden skall säga vad han/hon efterfrågar och 
kunden förväntar sig att få önskade uppgifter om pris och dylikt av expediten.  
 
Seder och vanor, att till exempel tidningen läses på morgonen eller hälsningsfraser, dessa är 
mycket vanliga motiv för kommunikation. När vi möter en bekant säger vi hej och 
frågar hur det är utan att många gånger egentligen vara intresserade av svaret och många 
läser tidningen på morgonen av ren vana. 
 
Träning, barn lär sig prata och sedan utvecklas språket genom studier på olika nivåer. 
Även om människan i viss grad ärver själva anlaget för språk måste vi ändå lära oss 
språket. 
 
Sinnesintryck, dessa är viktiga för människan och de kan skapas i vissa situationer för att 
sinnesorganen skall ”få arbete”. När två personer som inte känner varandra befinner sig 
länge på samma plats är det naturligt att de så småningom börjar prata med varandra. 
 
De sociala funktionerna, till exempel i fråga om sammanhållning av en grupp. 
Kommunikation förutsätts vid en del sociala sammankomster, såsom till exempel 
gudstjänster och fester. (ibid) 
 
2.2.4 Svårigheter i samband med kommunikation  
 
Enligt Wiio (1976) finns det en hel del svårigheter sammankopplade med 
kommunikation, meddelandena går inte alltid fram, de tas inte emot, de förstås inte eller 
de missförstås. Redan på sin väg från sändaren kan det hända 
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meddelandet något, det kan komma fel, det kan drunkna i störningar eller så kan det ta 
för lång tid att nå fram till mottagaren. Nilsson & Waldemarson (1990, s 18) definierar 
störningar, brus som: ”är allt som läggs till budskapet men som inte ingick i sändarens avsikt”. 
Även om meddelandet skulle komma fram kan det ändå bli verkningslöst, påpekar Wiio 
(1976), detta på grund av att det kan avvisas av flera orsaker. Det kanske inte finns något 
behov, ingen möjlighet att ta emot det, vi kanske inte tilltalas av det eller så förstår vi det 
inte. Meddelandet kan också förändras på ett sätt som inte var avsett av sändaren så att 
det på grund av detta tolkas felaktigt av mottagaren.  
 
Meddelandet går inte fram 
Kommunikationen kan misslyckas på grund av att meddelandet inte alls når mottagaren 
och detta kan, enligt Wiio (1976) bero på flera orsaker: 
 

1. Meddelandet kommer till fel adress, fel kanaler kan ha valts för att sända 
meddelandet.   

2. Meddelandet observeras inte, det finns en stark konkurrens mellan olika 
meddelanden, de försvinner eller observeras inte av mottagaren. 

3. Meddelandet drunknar i störningar, meddelandet kan drunkna i yttre 
kommunikationsstörningar, till exempel kan buller på en arbetsplats förhindra att 
vi uppfattar ett meddelande. 

4. Förmåga att kommunicera saknas, sändaren och mottagaren kan sakna förmågan att 
kommunicera. De kan kanske inte uttrycka sig skriftligt eller muntligt eller så 
kanske de inte förstår hur medierna skall användas. 

5. Ett gemensamt språk saknas, det tydligaste exemplet på detta är när sändaren talar 
ett språk som inte mottagaren förstår. 

6. Meddelandet fördröjs under vägen, det kommer visserligen fram, men det kommer 
fram för sent och saknar då betydelse. Det kan fördröjas av många olika 
anledningar, till exempel kan någon ha glömt att berätta om det eller så kan det 
ha försvunnit bland massa andra meddelanden. (ibid) 

 
Meddelandet förkastas 
Enligt Wiio (1976) är människans förmåga att behandla data begränsad och vi kan inte ta 
emot all den information som erbjuds i dagens samhälle. Det finns alltså ett överutbud av 
meddelanden och den största delen av dessa måste förkastas. Även om meddelandet når 
fram till mottagaren kan han/hon avfärda eller förkasta det. Orsakerna till detta kan vara 
flera påvisar författaren, bland annat kan följande omständigheter leda till ett förkastande: 
 

1. Det finns inget behov av kommunikation.   
2. För många meddelanden mottas. 
3. Sändaren uppfattas som opålitlig. 
4. Meddelandet förstås inte. 
5. Meddelandet är inte tillförlitligt, mottagarens egna kunskaper motsätts. 
6. Gruppinflytande eller påverkan från referensgrupper.  
7. Mottagandet hindras av individen eller samhället. 
8. Mediet är olämpligt. 
9. Meddelandet är felaktigt utformat. 
10. Meddelandet kommer i fel sammanhang.  
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2.2.5 Effekten av mediet och meddelandets form 
 
Wiio (1976) menar att kanalen med vilket meddelandet överförs också kan ha viss 
betydelse till att det förkastas. Mediet kanske anses vara otillförlitligt ur mottagarens 
synpunkt vilket kan ha som följd att denne blir misstänksam till de data som representeras 
av mediet. Författaren hävdar att den uppfattning som finns om mediets uppgift också är 
viktig, om det uppfattas som ett underhållningsmedium, kan det leda till att andra typer 
av meddelanden som sänds via detta media förkastas. Meddelandets form kan ha samma 
begränsningar som mediet, när meddelandet upplevs som underhållande och det 
samtidigt förmedlar ett politiskt budskap, kan detta leda till ett förkastande. Väntar vi på 
något annat än det meddelande som mottas kan samma sak ske. Att vi då förkastar 
meddelandet beror, enligt författaren, huvudsakligen på att vi uppfattar meddelandet som 
onödigt, ointressant eller helt oväsentligt.  
 
Val av kommunikationssätt 
Ingelstam & Sturesson (1993) hänvisar till tidigare undersökningar som visat att det oftast 
är det geografiska avståndet mellan sändare och mottagare eller tidsbrist som avgör vilket 
kommunikationssätt vi väljer att kommunicera med. Valet av media kan även ha en icke 
betydelsefull symbolisk innebörd, exempelvis är det vanligt att stor vikt läggs vid skrivna 
meddelanden i en formell byråkratisk organisation. Författarna konstaterar att de olika 
medierna också har olika egenskaper, de delas upp efter kraftfullhet och mångsidighet. 
Ett annat sätt kan vara vilka möjligheter mediet har att ge direkt respons eller om det kan 
sända flera signaler samtidigt. Rangordnas de medier som finns idag efter deras förmåga 
att vara mångsidiga fås följande lista: ansikte mot ansikte, video, telefon, personligt 
adresserade brev, e-post, opersonligt riktade dokument och massutskick samt rapporter. 
Utifrån denna lista kan diskuteras vad effektiv kommunikation är, definierat som den 
effekt som erhålls jämfört med den som önskades. (ibid) Camino, Milewski, Millen, & 
Smith (1998) menar att bra ledare väljer ett rikt media för meddelanden eller situationer 
som är tvetydliga och ett enklare media för meddelanden och situationer som är 
entydiga. Figur 2.2 visar att enkla budskap kan kommuniceras med medier som inte är så 
kraftfulla. Däremot menar Ingelstam & Sturesson (1993) att meddelanden som kan 
uppfattas på flera olika sätt skall sändas med medier som är mer kraftfulla och mångsidiga. 
Till exempel kan ett meddelande som ”möte klockan 15.00 i konferensrummet” med 
fördel skickas med e-post. Däremot bör inte mångsidiga och kraftfulla medier utnyttjas 
för denna typ av meddelande eftersom de då istället kan skapa förvirring och 
feltolkningar eftersom många olika signaler ges. På samma sätt menar författarna att 
mindre kraftfulla medier inte alltid förmedlar alla nyanser av ett mer komplicerat 
meddelande, vilket kan leda till att mottagaren tolkar det felaktigt.  
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Figur 2.2 Effektiv kommunikation (Ingelstam & Sturesson, 1993, s 135) 

 
 
2.3 E-post 
 
2.3.1 E-post i förhållande till andra kommunikationsmedel  
 
Enligt Palme (1989) ägnar nutidsmänniska en stor del av sin tid åt att kommunicera med 
andra med hjälp av tekniska hjälpmedel. Figur 2.3 visar hur stor del av dygnets 24 
timmar medelsvensken ägnar åt de vanligaste tekniska kommunikationsmedierna:  
 

 
Figur 2.3 Tid ägnad åt tekniska kommunikationsmedier (Palme, 1989, s 7) 

 
 
När en jämförelse görs mellan snabbheten och antalet personer som kan nås, får man 
följande diagrammet:  
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Diagram 2.1 Snabbheten hos kommunikationsmedier och antalet personer som kan nås (Palme, 1989, s 7) 

 
 
Palme (1989) menar att det intressanta med det här diagrammet är det stora tomrummet i 
mitten. Enligt författaren fanns det tidigare inte något bra media för kommunikation i 
gruppstorlekar 8-10 000 personer med snabbheten några timmar, men att sådan 
kommunikation nu möjliggörs med elektroniska medier såsom e-post.  
 
2.3.2 E-postens egenskaper   
 
Enligt Edenius (1997) har alltfler organisationer de senaste åren infört någon form av 
databaserade kommunikationsverktyg. Teknologin gör det möjligt för tusentals 
användare, att inom en tidsperiod av ett par timmar, kunna nå varandra. Deltagarna kan 
vara placerade på olika orter, de kan läsa inlägg, göra egna inlägg, när de själva har tid. 
Med hjälp av datorn kan meddelanden dessutom struktureras på ett i förhand bestämt 
sätt. För att överhuvudtaget få igång en aktivitet i ett system krävs alltså att användarna 
tar egna initiativ. Edenius (1997) tar upp några särdrag som är förknippade med e-post: 
 

• Sändare och mottagare behöver inte vara uppkopplade samtidigt i ett e-
postsystem, vilket är fallet vid exempelvis telefonsamtal. 

• Den skrivna texten kan lagras i ett arkiv och plockas fram vid ett senare tillfälle, 
den kan även skrivas ut. 

• Mottagare och sändare måste ta egna initiativ för användning av systemet. De 
måste aktivt gå in i systemet och ta del av eventuella inlägg, personliga brev, med 
mera.  

 
Författaren menar vidare att kommunikation via e-post minskar risken att tappa ansiktet 
inför andra, vilket i sin tur leder till att kommunikation via e-post blir öppnare och friare 
och därmed också mer jämlik eftersom fler individer kan göra sig hörda. Ett ytterligare 
skäl för att kommunikation via e-post kan ske mer ohämmat jämfört med 
kommunikation ansikte mot ansikte låter sig först och främst inte härledas från det 
faktum att symbolvärden löses upp med e-post, 
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utan är snarare förknippat med själva kommunikationsteknologin. Edenius (1997) 
påpekar att personer som kommunicerar med elektroniska meddelandesystem har en 
benägenhet att hålla en monolog för sig själva, de ”glömmer” att de talar till en stor 
publik och kommunicerar därmed mindre hämmat. En bidragande orsak till detta 
beteende kan vara att återföring via e-post, med skriftspråk, tar betydligt längre tid än 
med det talade språket. Den reducerande återföringen av alla de brev och inlägg som 
ständigt passerar förbi på användarnas skärmar gör att sammanhanget till viss del löses 
upp. E-postanvändarna upplever inte att de talar till någon speciell person eller till någon 
särskild grupp av människor. Sammanhanget löses upp och därmed också de potentiella 
hämningar som olika personer kan ha för att skriva till exempel olika inlägg. (ibid) 
 
Edenius (1997) menar att e-post antas ge upphov till ett organiserande som präglas av 
frihet, jämlikhet och demokrati, där traditionella maktstrukturer och hierarkier brutits 
ner. Enligt Edenius (1997) antas frihet också av många författare inte bli det enda 
resultatet av e-post, utan det förknippas också med möjligheten att välja tillfälle att 
kommunicera.   
 
På ett individuellt plan är det också viktigt, enligt Edenius (1997), att komma ihåg att 
skriva ett e-postmeddelande inte är samma sak som att ha en eller fler lyssnare. Det kan 
vara så att det i skrivögonblicket inte finns någon läsare, det kan till och med vara så att 
någon läsare aldrig kommer att ta del av meddelandet. Boone (2001) diskuterar också det 
här problemet, alltså osäkerheten om det skickade e-postmeddelandet kommer att läsas 
om två minuter, två timmar eller om det överhuvudtaget kommer att läsas. Vid 
kommunikation ansikte mot ansikte, menar Edenius (1997), att det i varje fall finns en 
potentiell lyssnare till det som sägs, även det omvända gäller. Vid ett traditionellt samtal 
måste båda parter bjuda till. Detta skiljer sig enligt författaren mot e-post där vi kan få ett 
antal brev och inlägg som vi inte har bett om. Busch (1998) tar upp problemet med 
lättheten att skicka kopior (cc) till personer som inte har efterfrågat informationen som 
skickas. Författaren menar att det inte tidigare gjordes kopior på dokument och delades 
ut av en fysisk person, till de personer som numer inkluderas när ett e-postmeddelande 
sänds iväg. Edenius (1997) påpekar att antalet brev som sänds till var och en i ett 
elektroniskt nätverk står utanför varje mottagares kontroll och ofta tycks mängden 
elektroniska brev också bli alltför stor. Visserligen kan det tänkas att e-postanvändare 
skapar något sätt att prioritera breven på, men i samma ögonblick har möjligheten 
minskat för samtliga att nå fram med sina budskap. Den tänkta jämlikheten, som bygger 
på en föreställning om att alla kan nås med e-post på lika villkor, reduceras som synes 
snabbt. (ibid) 
 
2.3.3 Fördelar med e-post  
 
Enligt Florén, Gustafsson & Jedbratt (1994) är e-post ett av de vanligaste och mest 
populära användningsområdena på Internet. Brevet utgörs av ett textdokument (e-brev) 
som skrivits in på en dator med lämplig programvara. Detta dokument kan sedan sändas 
till en eller flera personer som är anslutna till Internet. Whittaker & Sidner (1996) 
konstaterar att det finns miljontals e-postanvändare världen över som spenderar stor del 
av sin arbetstid på hantering e-post. E-post har enligt Florén, Gustafsson & Jedbratt 
(1994) telefonsamtalets omedelbarhet och brevets exakta ordalydelse och 
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dokumentation. Författarna menar att e-post blir speciellt effektivt när korta 
meddelanden eller frågor till en eller flera mottagare skickas.  
 
Vidare menar Florén, Gustafsson & Jedbratt (1994) att intern information med fördel kan 
sändas via e-post. Samma information når alla anställda samtidigt och den behöver inte 
skrivas ut på papper förrän det är nödvändigt. Även Whittaker & Sidner (1996) påpekar 
fördelen med att kunna arkivera e-postmeddelanden för att sedan enkelt kunna få fram 
informationen när det blir aktuellt. Nyhetsbrev till kunder är också lämpliga att sända via 
e-post, enligt Florén, Gustafsson & Jedbratt (1994), då kunden får informationen snabbt 
och de kan enkelt svara genom att sända ett meddelande tillbaka till sändaren.  
 
E-post är rumsoberoende. Det är lika enkelt att sända ett meddelande till rummet tvärs 
över korridoren som tvärs över jorden konstaterar Florén, Gustafsson & Jedbratt (1994) 
och Hill (1992). En fördel som författarna ser är att detta ger möjlighet att lokalisera 
kundstöd, kundtjänst och dylikt i princip där det passar geografiskt utan att förlora 
tillgänglighet. Det går till exempel att ha ett supportcenter per språkregion, vilket är 
placerat där det finns kunnig och bra arbetskraft och inte nödvändigtvis i någon dyr 
storstadsregion. Whittaker & Sidner (1996) hänvisar också till undersökningar som visar 
på att e-post har bidragit till tillväxt av distribuerande företag. Detta eftersom e-post gör 
det möjligt för människor som befinner sig på olika platser att kommunicera oberoende 
av tid och rum. Vidare hävdar Florén, Gustafsson & Jedbratt (1994) att e-post är ett 
utmärkt sätt att kommunicera med länder där både post och telefon fungerar bristfälligt. I 
Ryssland, där telefonförbindelserna varit överbelastade och i dåligt skick, är till exempel 
e-post ett av de effektivaste sätten att kommunicera. Under kupperna mot Jeltsin och 
hans föregångare var e-post via det ryska nätet Glasnet den enda kommunikationsväg 
som fungerade. (ibid) 
 
Florén, Gustafsson & Jedbratt (1994) och Whittaker & Sidner (1996) betonar att e-post 
är tidsoberoende och till skillnad från ett telefonsamtal behöver inte sändaren och 
mottagaren vara tillgängliga exakt samtidigt när de kommunicerar via e-post. Du kan 
alltså skicka din e-post när du har bäst möjlighet och mottagaren tar del av ditt 
meddelande när han/hon har en ledig stund under dagen. Företag som arbetar med 
kunder på andra kontinenter eller internationella företag med kontor i olika tidszoner 
kan med fördel utnyttja e-post. Meddelanden eller delar av meddelanden kan obehindrat 
sändas vidare inom organisationen till rätt avdelning oavsett var i världen de är 
lokaliserade. Florén, Gustafsson & Jedbratt (1994) hävdar att de flesta kunder accepterar 
att ett svar via e-post dröjer någon eller några timmar eftersom de är fria att arbeta med 
annat under tiden de väntar, men de accepterar inte att sitta fast i telefonkö i 20 till 30 
minuter.  
 
E-post är också ett lågprisalternativ, enligt Florén, Gustafsson & Jedbratt (1994), och 
kostnaden för att skaffa ett e-postsystem är klart överkomlig för de flesta. Goldsborough 
(2000) påpekar också att e-post är billigare och snabbare än brev, vidare menar författaren 
att e-post inte är lika närgånget som ett telefonsamtal och att det är mer flexibelt än fax.  
Florén, Gustafsson & Jedbratt (1994) menar att företagsinterna postsystem dessutom kan 
kopplas till Internets e-post, vilket även minskar arbetet med att frankera, gå till posten 
eller dela ut inkommande post internt.  
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Det finns emellertid risker med att enbart kommunicera via e-post hävdar Florén, 
Gustafsson & Jedbratt (1994), eftersom den sociala samverkan blir begränsad eftersom 
mänsklig kommunikation är så mycket mer än ord. Författarna belyser att e-post saknar 
både telefonens möjlighet att förmedla tonläge och styrka och det handskrivna brevets 
möjlighet att förmedla budskap med handstil, form och färg. Riskerna är alltså små så 
länge det rör sig om sakliga frågor, men växer snabbt när vi kommer in på klagomål och 
känsliga ämnen. En fördel med e-post är dock att korta meddelanden kan förmedlas utan 
att mottagaren förväntar sig socialt kringsnack om väder och vind.  
 
2.3.4 E-post - ett dilemma 
 
Som vi tidigare nämnt var användare till en början positivt inställda till e-post som 
kommunikationsmedel. En fördel som de såg var oberoendet av tid och rum och de 
påvisade även andra fördelar jämfört med telefon och möten ansikte mot ansikte. Trots 
detta upplever vissa personer problem på grund av tiden det tar att läsa och svara på e-
post, vilket enligt Whittaker & Sidner (1996) leder till att e-postmeddelanden inte blir 
besvarade. Detta gör att kommunikationsverktygets roll, vilken är att underlätta arbetet 
och leda till bättre inre effektivitet, går förlorad. Genom att till exempel information går 
förlorad när den som skickat e-post inte får något svar påverkar detta företagets 
produktivitet negativt. Anställda på företag tvingas, enligt Whittaker & Sidner (1996), 
lägga ner mycket tid på hantering av e-post. Detta grundar sig i att stora mängder av den 
mottagna informationen är orelevant för att utföra arbetsuppgifterna. Tid förloras 
eftersom det exempelvis skickas intern information som inte alla berörs av. Denna e-post 
skall öppnas och sedan tas bort om den visar sig vara orelevant. (ibid) Lantz (1996) menar 
att krav från ledningen att prioritera meddelanden från vissa kunder leder till att andra 
meddelanden försenas, speciellt om de kräver utförliga svar. Denna process resulterar ofta 
i att meddelanden ”glöms bort”.  
 
Allteftersom fler databaser, elektroniska meddelandesystem, databaserade 
konferenssystem, elektroniska anslagstavlor eller multimedia blir tillgängliga så tycks 
människor bli mindre, snarare än mer, säkra på hur de skall handla, menar Edenius 
(1997). Som vi tidigare nämnt exemplifierar författaren detta genom att visa på ett par 
företag i USA där de stänger av sina elektroniska meddelandesystem under flera timmar 
varje dag. Detta för att förmå de anställda att få mer gjort. Författaren påvisar även att 
arbetsledare i Sverige är bekymrade över att personalen ägnar alltmer tid åt elektroniskt 
skvaller som till exempel annonser om ”valpar till salu”. Detta fenomen aktualiseras också 
i studier som tar upp ”överbelastningsproblemet” kring olika tekniska 
kommunikationssätt. (ibid) 
 
2.3.5 E-policy  
 
Enligt Edenius (1997) har e-post fått en allt större spridning i företag och organisationer. 
I många organisationer är det nästan lika vanligt att ha tillgång till e-post som till telefon. 
Därtill menar författaren att vi står inför ännu en brytpunkt när det gäller spridning av 
databaserade meddelandesystem. Det sker i samband med den explosionsartade tillväxten 
av bland annat antalet brev som skickas genom Internet. Agarwal & Rodhain (2002) 
menar att tillväxten ständigt har ökat, vilket har lett till att regler och normer för att 
vägleda de 
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anställda i hanteringen av e-post inte har hunnit utvecklats i samma takt. Chefer har även 
haft liten förståelse för vikten av att införa en policy och innebörden av en sådan. Enligt 
Casarez (1992) är det viktigt att använda sig av en e-policy på företag eftersom den 
påverkar de anställdas moral och för att den även kan leda till större tillförlitlighet till 
företaget.  
 
Cappel (1992) menar att det finns två dominerande typer av policy, den ena tillåter att e-
posten används för privata ändamål och den andra tillåter det inte. Argumentet för att e-
post inte får användas i privata syften är, enligt Brown (1994) och Nelson (1994), att allt 
som företaget köper, betalar och stödjer får bara användas för företagets ändamål. Å andra 
sidan kan de anställdas kreativitet hämmas genom ”storebrorssyndromet” när inte e-
posten tillåts att användas för privat bruk. Även om behovet av en e-policy är stort har 
det visat sig att majoriteten av organisationer i till exempel USA inte använder sig av 
någon. (Agarwal & Rodhain, 2002)    
 
2.3.6 När blir elektronisk post framgångsrik?  
 
Enligt Palme (1989) visar erfarenheten att få människor skaffar sig en dataterminal eller 
persondator enbart för e-post. E-post blir alltså en sidomöjlighet när de skaffar sig en 
dator av andra ändamål. Orsak till detta är att besväret med att lära sig hantera och 
använda en dator, upplevs som ett för stort hinder i förhållande till nyttan, då e-posten får 
bära hela kostnaden för att lära sig använda en sådan. När de däremot redan har en dator, 
har lärt sig och vant sig vid att använda denna, är det mindre extra besvär att även 
använda datorn för e-post. Författaren menar att de som kommit in i ”datorernas underbara 
värld” ofta har ett stort behov av att kommunicera med andra personer i samma situation 
och i detta fall är e-post ett naturligt media. Enligt författaren kan detta illustreras genom 
att varje person gör en bedömning om e-post är värt besväret för just honom/henne. Att 
beordra folk som själva inte känner någon egen nytta av e-post, att använda mediet, har 
enligt författaren, visat sig föga framgångsrikt.  
 

 
 
Figur 2.4 Plus- och minusfaktorer vid personlig avvägning om e-post användande (Palme, 1989, s 9) 

 
 

 -  + 

Besväret att lära sig 
ny teknik. 
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Figur 2.4 ovan visar de viktigaste plus- och minusfaktorerna vid denna personliga 
avvägning. Palme (1989) anser att detta har betydelse då det skall förutsägas om 
införandet av e-post i en grupp eller organisation skall bli framgångsrik eller inte. 
Använder berörda personer redan i stor utsträckning dator och om tekniken för att 
använda e-post kan göras enkel ökar detta chansen för framgång. Då den elektroniska 
posten dessutom innebär att användarna kan nå många personer och utbyta information 
med dessa som upplevs som betydelsefull, ökar detta också chansen till framgång. (ibid) 
 
Inte alltid en fördel  
Enligt Palme (1989) visar erfarenheten att det inte är nödvändigt för framgång med e-
post, i de fall då det finns andra bra kommunikationsmöjligheter. Vidare menar 
författaren att e-post visserligen har en stor fördel i lättheten att kommunicera med 
människor på stora avstånd, men att stor del av användningen av elektronisk post visar sig 
vara mellan personer i samma byggnad eller på samma orter. Som slutsats för framgång, 
poängterar författaren att e-post ofta misslyckas i följande fall:  
 

• Beslutet att använda e-post fattas av andra personer än användarna själva, detta 
görs därför att beslutsfattarna anser att användarna borde kommunicera, fastän 
användarna själva upplever annat som viktigare. 

• E-post införs i alltför liten skala, så att inte en tillräckligt stor kritisk massa 
användare nås och/eller kommunikationsvolym. 

 
Chefers olika reaktion vid införandet av e-post 
Olika chefer reagerar olika på införandet av datorstödda postsystem hävdar Palme (1989) 
och vissa upplevda positiva effekter enligt författaren kan vara: 
 
Chefen avlastas jobb, då datorsystemet utför en del av det jobb som chefen tidigare varit 
tvungen att utföra. Chefer är ofta personer som har svårt att få tiden att räcka till. 

• Chefen kan genom datorsystemet enkelt föra ut en fråga till diskussion och få 
många anställdas synpunkter, risken att någon viktig aspekt av frågan blir 
bortglömd minskar därmed. 

• Chefen kan genom datorsystemet hålla sig underrättad om vad som händer inom 
företaget.  

 
Vidare hävdar Palme (1989) att andra chefer reagerar negativt på införandet av 
datorstödda postsystem. De upplever att deras förmåga att styra företaget är hotad. De är 
rädda för att de anställda, med hjälp av systemet, skall driva företagets verksamhet i en 
riktning som inte är önskvärd. De kan också vara rädda för att hårdare ställas mot väggen 
av sina anställda och tvingas svara på frågor som de inte vill svara på.  
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3. METOD 
 
Metodkapitlet är en redogörelse för tillvägagångssättet av vår undersökning. Inledningsvis beskrivs 
vår forskningsansats och undersökningsansats, följt av metodsynsätt. Därefter förklaras hur företagen 
och intervjupersonerna har valts ut. Sedan följer en beskrivning av vår datainsamlingsmetod och en 
diskussion om studiens trovärdighet. Till sist presenteras den analysmodell som har använts. 
 
 
3.1 Forskningsansats och undersökningsansats 
 
Enligt Holme och Solvang (1997) finns det två olika angreppssätt som kan användas för 
forskning. Det är det induktiva angreppssättet respektive det deduktiva angreppssättet. 
Det induktiva angreppssättet innebär att slutsatser dras utifrån den insamlade empirin 
medan det deduktiva angreppssättet innebär att slutsatser dras utifrån befintlig teori. I 
detta arbete har den deduktiva metoden använts, eftersom vi har utgått från den 
befintliga teorin vid slutledning. 
 
Holme & Solvang (1997) menar att det finns två metoder för att bearbeta och analysera 
data, dels den kvalitativa metoden dels den kvantitativa metoden. Vilken metod som 
används beror på hur problemet är uppställt och vilken information som söks. Enligt 
Nyberg (2000) är avsikten med den kvalitativa metoden att beskriva och förstå en 
företeelse medan den kvantitativa metoden avser att mäta och förklara en företeelse. Då 
syftet med denna studie är att skapa en förståelse och att undersöka hur kommunikation 
styrs via e-post valdes den kvalitativa metoden för att uppnå detta syfte. Användandet av 
den kvalitativa metoden betyder enligt Holme & Solvang (1997) att resultaten inte 
kommer att vara statistiskt generaliserbara då endast ett fåtal företag har studerats för att 
ge en djupare förståelse av problemet.  
 
Eftersom vi ville få en djupare förståelse i problemområdet valde vi att använda oss av 
fallstudie. Vid användandet av fallstudie är syftet att få svar på frågor som ”varför?”, 
”hur?” och ”vad?” menar Saunders, Lewis & Thornhill (2003). Datainsamlingsmetoderna 
kan variera och exempelvis kan enkäter, intervjuer eller observationer användas. En 
beskrivning av hur fallstudieföretagen har valts ut finnes i kapitel 3.3.    
 
 
3.2 Metodsynsätt  
 
Arbnor & Bjerke (1994) menar att det inom företagsekonomin finns tre olika 
metodsynsätt, det är det analytiska synsättet, systemsynsättet samt aktörssynsättet. I vår 
studie använder vi oss av en kombination av system- och aktörssynsättet varför endast 
dessa två behandlas vidare.  
 
Enligt Arbnor & Bjerke (1994) utvecklades systemsynsättet under 1950-talet, bland annat 
genom en reaktion mot det analytiska synsättets verklighetsbild där summan av delarna är 
lika med helheten. Till skillnad från det analytiska synsättet antar systemsynsättet att 
helheten skiljer sig från summan av delarna. Detta betyder att relationerna mellan delarna 
blir viktiga då dessa antingen ger
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plus- eller minuseffekter på helheten. Vidare menar författarna att den kunskap som 
utvecklas med hjälp av systemsynsättet är systemberoende enligt synsättets förutsättningar. 
Individer kan fungera som delar i ett system men deras beteende följer systemiska 
principer. Detta betyder att individerna förklaras och förstås i termer av systemiska 
egenskaper. Systemsynsättet förklarar eller förstår alltså delarna utifrån egenskaperna hos 
helheten. (ibid) Vår studie innefattar egenskaper från systemsynsättet, genom att vi vill 
visa hur de olika delarna är sammankopplade, för att skapa en sann verklighetsbild om 
hur kommunikation via e-post styrs. Detta görs genom användandet av analysmodellen 
vilken presenteras i kapitel 3.6. 
  
Aktörssynsättet utvecklades under 1960-talet, enligt Arbnor & Bjerke (1994), och detta 
innebär att helheten förstås utifrån egenskaperna hos delarna. Det ligger inte i 
aktörssynsättets intresse att förklara utan snarare att förstå sociala helheter. Detta görs 
utifrån de enskilda aktörerna. Synsättet riktar in sig på att beskriva vilken betydelse och 
innebörd olika aktörer lägger i sina handlingar och den omgivande miljön. Verkligheten 
antas därför vara en social konstruktion som skapas på olika nivåer vilka har olika 
innebörd. En följd av detta blir att vårt språk får olika innebörder beroende av dessa 
nivåer. Helheter och delar blir flertydliga och tolkas om kontinuerligt. Författarna menar 
att kunskapen som utvecklas i aktörssynsättet blir enligt förutsättningarna 
individberoende men följer ändå principer för hur den sociala verkligheten konstrueras. 
Eftersom vi har använt oss av personliga intervjuer i vår studie, vilka grundar sig på de 
enskilda individernas attityder och åsikter i frågeställningen, använde vi oss av 
aktörssynsättet för att skapa en förståelse för de olika åsikterna hos de intervjuade.     
 
 
3.3 Val av företag och intervjupersoner  
 
Vi har använt oss av ett subjektivt urval, detta innebär enligt Denscombe (2000) att 
urvalet ”handplockas” för undersökningen. Detta urvalssätt kan användas när forskaren 
sedan tidigare har en viss kunskap om de företeelser eller människor som skall 
undersökas. (ibid) 
 
Vid val av företag till undersökningen var ett av våra kriterier att de skulle ha mer än 400 
anställda eftersom vi ansåg att de skulle bli mer intressanta att undersöka jämfört med små 
och medelstora företag. Detta då vi antog att det är ett mer aktuellt problem på stora 
företag eftersom fler kunder/kolleger borde resultera i att mer e-post skickas och tas 
emot. Ett annat kriterium var att företagen skulle verka inom samma sektor. Vi valde att i 
vår studie undersöka företag i tjänstesektorn. Genom personliga kontakter fick vi kontakt 
med tre företag, dessa var Flygfältsbyrån och Panalpina som är lokaliserade i Göteborg 
och SEB i Stockholm.  
 
De personer som intervjuades på de tre olika företagen valdes ut på kriteriet att de skulle 
vara avdelningschefer. Anledningen till detta var att det skulle ge en mer rättvisande och 
klar bild vid jämförelsen mellan de olika företagen. Ett undantag var en av de personer vi 
intervjuade på Panalpina som istället hade befattningen VD-sekreterare. Vi valde att 
intervjua henne efter diskussion med vår kontaktperson som ansåg att hon var en av de 
anställda inom företaget som hade gedigen kunskap och erfarenhet inom ämnet.  
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3.4 Datainsamlingsmetod 
 
Holme & Solvang (1997) menar att det finns två typer av datakällor, sekundär 
(andrahand) och primär (förstahand). Sekundär källa innebär tidigare insamlad data och 
primär källa innebär den data som fås när data samlas in direkt från den personen som 
besitter informationen som efterfrågas. 
 
3.4.1 Litteraturstudie 
 
För att få mer information och kunskap inom det valda ämnet började vi med att göra en 
litteraturstudie. Vi utgick från bibliotekets databaser vid Luleå tekniska universitet. De 
databaser som användes var: Libris, Lucia, Academic Search Elite och Artikelsök. Vi 
använde oss även av sökmotorer på Internet såsom Google och Alta Vista. De sökord vi 
använde var: information, informationsöverflöd, kommunikation, elektronisk post och e-
post. Även de engelska översättningarna på valda ord har använts. 
Referensförteckningarna ur den litteratur vi tog fram har också använts som en källa för 
att finna mer relevant litteratur. Teorier om styrning har uteslutits från denna studie, 
detta eftersom vi bedömde att det inte finns några utvecklade styrningsteorier som 
används för styrning av kommunikation via e-post.  
 
3.4.2 Intervjuer 
 
Primärdata som har använts i undersökningen har samlats in genom telefonintervjuer. Vi 
har använt oss av semistrukturerade intervjuer vilket enligt Denscombe (2000) innebär att 
intervjuaren har en lista med frågor och ämnen som skall behandlas. Intervjuaren är 
flexibel och låter den intervjuade utveckla sina idéer och berätta mer utförligt om ämnet 
som tas upp. (ibid) Valet att utföra intervjuer istället för att skicka ut enkäter till företagen 
gjordes för att garantera att rätt person svarar på frågorna samt att nå en djupare förståelse 
inom ämnet. Denscombe (2000) menar att den visuella kontakten förloras vid 
telefonintervjuer men att det ”personliga” inslaget ändå finns kvar. Detta eftersom det 
sker en tvåvägskommunikation mellan forskaren och den intervjuade. Intervjuerna 
utfördes av tre anställda på respektive företag och till vår hjälp hade vi en intervjuguide 
(se bilaga 1). Intervjuguiden delgavs även intervjupersonerna ungefär en vecka innan 
tiden för intervjun så att denne skulle ha möjlighet att tänka igenom frågorna i förväg. 
Anteckningarna från intervjuerna renskrevs direkt efter intervjuerna för att garantera att 
inte viktig information glömdes bort eller utelämnades.     
 
 
3.5 Studiens trovärdighet  
 
3.5.1 Validitet 
 
Holme & Solvang (1997) menar att validiteten är beroende av vad som mäts och om 
detta är utklarat i frågeställningen och reliabiliteten bestäms av hur mätningarna utförs 
och hur noggrant bearbetningen av informationen har skett. 
 
Eftersom intervjuguiden har utvecklats utifrån teorin, för att mäta rätt begrepp och 
därmed svara på uppsatsens syfte, säkerställs validiteten. Därefter har intervjuguiden 
granskats av handledaren samt övriga studenter i 
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seminariegruppen. Ett utkast av intervjuguiden har även skickats till företagen för att få 
synpunkter på denna innan den färdigställts. När det har varit några oklarheter vid 
intervjutillfällena har de intervjuade fått förtydliga sig för att minska risken för 
missförstånd. På samma sätt har vi förtydligat och förklarat frågorna i de fall det har 
behövts under intervjuerna vilket också ökar validiteten. Vissa representanter vid 
företagen har även tagit del av vår tolkning av resultaten.  
 
 
3.6 Analysmodell  
 
Figur 3.1 visar den analysmodell som vi har använt oss av för att strukturera analysen av 
vår insamlade data. Vi har valt att skapa olika block som har sin utgångspunkt i 
teorikapitlet för att vidare analysera hur de är kopplade till e-policy. Leder dessa block till 
att det skapas en e-policy inom företag och är det i så fall genom denna som företag styr 
sin kommunikation via e-post? Ramen runt blocken symboliserar helheten, genom att 
de tre delarna tillsammans påverkar om företaget skapar en e-policy eller inte.  
 
 

 
 
 
Figur 3.1 Analysmodell 
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4. EMPIRI 
 
I detta kapitel presenteras först respektive fallstudieföretag. Därefter följer en sammanställning av 
intervjuerna uppdelade per företag och för att underlätta läsningen följer denna presentation samma 
struktur som den efterföljande analysen. 
  
 
4.1 Presentation av företagen 
 
4.1.1 SEB 
 
SEB-koncernen är en nordeuropeisk finansiell koncern för företag, institutioner och 
privatpersoner. SEB har totalt 670 kontor i Sverige, Tyskland och Baltikum. Koncernen 
finns representerad i ett 20-tal länder jorden över och har cirka 18 000 anställda. SEB: s 
affärsidé är att tillhandahålla finansiella råd samt hantera finansiella risker och transaktioner 
för företag och privatpersoner. Visionen hos SEB är att vara en ledande nordeuropeisk 
bank som baseras på långsiktiga kundrelationer, kompetens och e-teknologi. 
(www.seb.se) 
 
4.1.2 Flygfältsbyrån 
 
Flygfältsbyrån AB etablerades 1947 och är numera moderbolag till FB Engineering AB, 
inom vilket den tekniska konsultverksamheten bedrivs. Flygfältsbyrån erbjuder 
ingenjörstjänster i samverkan med uppdragsgivare i Sverige och utomlands.  FB: s 
kompetens finns inom områdena fastigheter, bygg, infrastruktur och industri och 
användandet av avancerad teknik har givit FB Engineering en position bland de främsta i 
branschen. FB är helt personalägt och antalet anställda i den tekniska 
konsultverksamheten uppgår idag till cirka 460 personer. Huvudkontoret är placerat i 
Göteborg med lokalkontor i Karlstad, Kristianstad, Linköping, Luleå, Malmö, 
Stenungsund, Stockholm och Vänersborg. Kontor finns även i Fredrikstad, Norge. 
(www.fbe.se) 
 
4.1.3 Panalpina 
 
Panalpina är ett av världens ledande företag inom logistikservice. De har specialiserat sig 
på flygfrakt och sjöfrakt. Genom deras nätverk och högt utvecklade IT-system erbjuder 
Panalpina integrerade dörr till dörr-lösningar. De arbetar i ett globalt nätverk inom 480 
branscher i 74 länder och i ytterligare 62 länder arbetar de tillsammans med agenter. 
Panalpina har 270 kontor världen över och de sysselsätter ungefär 12 000 personer. 
(www.panalpina.se) 
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4.2 Fördelar 
 
Denna del är en sammanställning av vad de intervjuade i de tre fallstudieföretagen anser 
vara fördelarna med e-post som kommunikationsmedel och när elektronisk post blir 
framgångsrik. 
 
SEB anser att fördelen med e-post som kommunikationsmedel är 
att det är enkelt att få ut information och att den snabbt når alla 
berörda. Istället för att skicka informationen i ett e-postmeddelande, 
kan de hänvisa vidare. Till exempel kan ”infomail” skickas när det 
finns någon aktuell information utlagd på företagets intranet. De 
tycker alltså att det är lättare att hänvisa vidare mottagarna istället för 
att själva skriva ner all information i ett e-postmeddelande. Vidare 
bedömer de att e-postsystemet uppfyller sitt syfte och att det är 
något som är på frammarsch. En av de intervjuade uttrycker att:  

 
”Det är snabba medier och man måste hinna vänja sig. Om man tog bort 
det skulle man upptäcka vilket fantastiskt media det är men man måste 
jobba på formen för att göra det drägligt.” 

 
På Flygfältsbyrån ser de kommunikation via e-post som ett snabbt, enkelt och 
tidsbesparande kommunikationsmedel för informationsspridning oavsett lokalisering. 
Många ärenden kan lösas snabbare eftersom ett e-postmeddelande kan skrivas mer 
konkret och det är lättare att gå rakt på problemet i jämförelse mot tidigare när de ringde 
istället och en hel del tid gick till kringsnack. På Flygfältsbyrån har en konsekvens av 
detta varit att många ledtider har kunnat minskas. En annan fördel som de ser är att de 
har informationen dokumenterad och att de även kan utbyta bilagor genom att bifoga 
dessa i ett e-postmeddelande. Ännu en fördel är när de försöker nå en person och inte får 
tag på denne, då kan de istället skicka ett e-postmeddelande, vilket gör att de slipper sitta 
och vänta, utan de får svar när mottagaren har tid och möjlighet. Då e-postsystemet 
används rätt anser de att det uppfyller sitt syfte och att det kanske till och med uppfyller 
fler syften än det borde göra. I dagsläget ses det inte bara som ett meddelandesystem 
eftersom de även kan skicka filer och dylikt.  
 
Även på Panalpina anser de att kommunikation via e-post är ett snabbt sätt att få ut 
information. En annan fördel är att den anställda i fråga kan prioritera när och hur denna 
vill läsa och svara på e-posten, till skillnad mot när någon ringer och de är tvungna att 
svara. De ser det även som positivt att de får en bekräftelse på att meddelandet har 
mottagits och öppnats av mottagaren (genom inställning i Outlook). De anser också att 
e-post är billigt som kommunikationsmedel och inom företaget har telefonanvändandet 
minskat väsentligt sedan införandet av e-postsystemet. Panalpina sparar även mycket 
utskrifter genom att informationen kan arkiveras direkt i deras e-postsystem. En viktig 
fördel för Panalpina är just att kommunikation via e-post är oberoende av tid och rum då 
de arbetar internationellt på företaget. Vidare tycker de att e-postsystemet uppfyller sitt 
syfte eftersom de för närvarande inte har några större problem, nyttan är alltså större än 
kostnaden. 
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4.3 Dilemma 
 
I denna del presenteras vad SEB, Flygfältsbyrån och Panalpina anser vara dilemmat med 
e-post och de svårigheter som finns i samband med kommunikation via e-post. 
 
På SEB hävdar de att det skickas e-postmeddelanden som inte 
är relevanta för alla de som mottar informationen. De bedömer 
att det läggs ner för mycket tid och resurser på hanteringen av 
e-post, men för tillfället är det inget problem som de tar upp 
och diskuterar på sina avdelningsmöten. Emellertid är det på 
gruppchefsnivå och chefsnivå ett större problem eftersom de 
mottar mycket information som är orelevant. Denna 
information läses ofta då de är: ”rädda för att missa något”. SEB 
påpekar att större mängden information som skickas genom e-post är intressant för 
företaget, men att det i flera fall är fel personer som mottar den. För en avdelningschef 
uppskattar de att av den totala tiden som läggs ner på hantering av e-post går 50 % av 
tiden åt till att hantera orelevant e-post för företaget. (Inom SEB finns det en framtagen 
siffra på att 30-40 % av den totala tiden för hantering av e-post går åt till hantering av 
orelevant e-post.) De problem som anses vara mest påtagliga vid användandet av e-post 
är att det används som ett sätt att förankra information, till exempel bara för att ett e-
postmeddelande skickats ”så har man ryggen fri sedan”. Vidare menar de att ett problem är 
att inte syfte och mål anges i e-postmeddelanden, varför får man den mottagna 
informationen? Vilken är nyttan? SEB påpekar att ett annat problem på företaget är den 
stora mängden mottagna e-postmeddelanden, vilka i sin tur också kräver sortering.  
 
Det som upplevs svårt med kommunikation via e-post på företaget är själva utformandet 
av e-postmeddelandet, eftersom det lätt kan misstolkas av mottagaren om sändaren inte är 
konkret i sin utformning av meddelandet. Detta kan i sin tur leda till att e-
postmeddelandet inte förstås av mottagaren och det måste skickas tillbaka till sändaren för 
förtydligande, vilket tar ytterligare tid. Ett annat dilemma är den informationsmassa som 
mottas. Detta leder enligt de intervjuade till att e-postmeddelanden ofta ”skummas” 
igenom och att det som är av vikt ibland missas. De menar att e-postmeddelanden måste 
utformas konkret för att uppfylla sitt syfte. Ett exempel som en av de intervjuade ger är 
att det är vanligt att e-postmeddelanden vidarebefordras efter ett antal ”svängar” med en 
kommentar som: ”vad tycker du om det här?” Detta anses vara rent oskick, hur skall man 
förstå det? Var ligger tyngden i meddelandet? Istället borde ärendet förklaras kortfattat och att 
det istället finns en hänvisning till nedanstående e-postmeddelande eller en bifogad fil för 
mer information. 
  
På Flygfältsbyrån påvisar de att det skickas orelevanta e-postmeddelanden, exempelvis 
”skämtmail” och meddelanden som ”sälja cykel”, vilket inte är relevant för företaget. De 
påpekar även att det är ”för lätt” att skicka kopior av e-postmeddelanden till anställda 
som inte alltid berörs (cc). Hanteringen av orelevanta e-postmeddelanden tar för mycket 
tid och resurser anser de på Flygfältsbyrån. Detta skiljer sig dock mellan de olika 
avdelningarna eftersom det inte anses vara ett problem överallt. Hanteringen av dessa 
orelevanta e-
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postmeddelanden uppskattas ta ungefär 10-20 minuter per dag enligt de intervjuade. Ett 
påtagligt problem som Flygfältsbyrån ser är att det inte säkerställs att informationen 
verkligen kommer fram till mottagaren, detta förutsätts bara. En av avdelningscheferna 
uttrycker följande:  
 

”Det saknas en klar struktur för hur man hanterar e-post, samt att man 
inte riktigt vet om allt kommer fram eller om det kan tolkas riktigt av 
motparten.” 

 
Svårigheter som de ser med användningen av e-post är just att det skrivna meddelandet 
kan misstolkas och att de inte alltid vet om mottagaren har fått meddelandet eller om det 
är hanterbart i dennes system. De upplever att det kommer mycket information, ibland 
känns det enligt en av de intervjuade som:  
 

”Man drunknar i informationsöverflöd, vilket leder till stress.”  
 
Att e-postmeddelanden (information) går till personer istället för funktioner är också ett 
problem på Flygfältsbyrån vid projektstrukturer, vilket de för närvarande håller på att se 
över. 
 
Panalpina menar att det skickas en del e-postmeddelanden som inte är relevanta för 
företaget, men i dagsläget anses det inte vara något problem. Vidare påpekar de att det är 
”för enkelt” att skicka vidare e-postmeddelanden, detta leder till att meddelanden skickas 
fram och tillbaka. På grund av detta anser de att e-postsystemet inte alltid används på rätt 
sätt, vilket kan skapa stress hos de anställda. En annan svårighet som ses är att prioritera e-
postmeddelanden. Ingen av de anställda på Panalpina som vi har intervjuat anser att det 
läggs ner för mycket tid och resurser på hanteringen av för företaget orelevant e-post. En 
osäkerhet som de ser på Panalpina är hur sändaren skall veta om e-postmeddelandet har 
mottagits, till exempel när folk är sjuka. Enkelheten att sprida information kan även ses 
som ett problem, samt om sändaren inte uttrycker sig korrekt, vilket tar tid då det måste 
förtydligas. Panalpina belyser vikten av att uttrycka sig rätt i e-postmeddelanden eftersom 
de lätt kan missuppfattas när det inte formuleras på rätt sätt. De påpekar även att det är 
svårt att få fram känslor och att en nackdel kan vara att man blir ”upprymd” av 
meddelandet och skriver saker som man kanske inte skulle säga eftersom det är lättare att 
vara uppriktig i ett e-postmeddelande. 
 
 
4.4 Egenskaper 
 
I denna del beskrivs vad fallstudieföretagen anser vara e-postens egenskaper, hur e-post 
förhåller sig till andra kommunikationsmedier och effekten av mediet och meddelandets 
form. 
 
På SEB anses den största förändringen sedan införandet av e-
post vara att det nuförtiden läggs mycket tid på att skicka e-
postmeddelanden. Detta leder till en stressig miljö genom att 
det upplevs som ett krav på att ständigt kunna bli nådd. En av 
de anställda på SEB menar att det av och till är en väldig 
frustration: 
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”Det måste skapas en norm i samhället för användningen av e-post, 
alltså en policy.” 

 
Minskad användning av telefon, fax och brev är också följder sedan införandet av e-post 
på företaget. Den interna kommunikationen har påverkats genom att de inte längre 
pratar med varandra i samma utsträckning. Det dagliga småpratet och de personliga 
mötena som enligt de intervjuade måste finnas i en organisation har minskat, exempelvis 
skickas ett e-postmeddelande istället för att de går över till en kollega som sitter i 
närheten.  
 
Att tillgängligheten har ökat ser de som positivt inom SEB, eftersom de får ut 
information snabbt och de kan då skicka ut gruppinformation och hänvisa vidare 
mottagarna till eventuella dokument som bör läsas. Vidare anser de på SEB att e-post inte 
är ett bra sätt för att upprätthålla personliga kontakter eftersom de tappar för mycket 
personliga möten, men däremot menar de att e-post är bra som komplement. De 
uppfattar kommunikation via e-post som opersonlig eftersom man ”döljer sig” mycket 
genom denna. En skillnad som de kan påvisa i dagsläget är att e-post utanför 
Skandinavien skrivs mer opersonligt i jämförelse med inom Skandinavien där e-
postmeddelanden uppfattas vara mer personligt skrivna. Dock tycker de att det är lite för 
tidigt att uttala sig om detta i nuläget eftersom de anser att normen för användning av e-
post får formas över tiden. De intervjuades åsikter skiljer sig huruvida de anser att 
medarbetarna blir anonyma i organisationen genom användandet av e-post. En av de 
intervjuade tycker absolut att de blir mer anonyma medan en annan ansåg att det inte 
nödvändigtvis behöver vara så, utan snarare tvärtom. Detta eftersom den standardiserade 
sidfoten på e-postmeddelandet (namn, telefonnummer, avdelning) kanske snarare lyfter 
blicken och intresset för personen eller avdelningen i fråga, vilket kan leda till att den 
anställde går in på intranet och ser vad de arbetar med och på så vis skapar nya kontakter.  
 
På SEB har de inget system för att särskilja e-posten utan detta är upp till var och en. En 
av de intervjuade har försökt sortera e-posten men slutat med detta eftersom hon ansåg 
att hon missade viktig information. En annan av de intervjuade har ett system som 
innebär att privata e-postmeddelande sorteras bort först och att tid avsätts under dagen för 
att arbeta med e-posten. Hon anser att det är en stor stressfaktor när hon ser att det 
kommer in nya meddelande hela tiden. Uppdelningen mellan internt och externt 
mottagna e-postmeddelanden är uppskattningsvis 70/30 och tiden de lägger ner på att 
sortera vilka e-postmeddelande som är viktiga varierar mellan 30-60 minuter per dag. De 
intervjuade på SEB slänger e-postmeddelande utan att först öppna dem, till exempel vissa 
gruppmeddelande som skickas och som de inte berörs av. Åsikterna om huruvida e-post 
är ett säkert kommunikationsmedel går isär på SEB, en av de intervjuade anser att det 
inte finns någon säkerhet alls med kommunikationsmedlet e-post. En annan av de 
intervjuade menar att det finns klara direktiv i e-policyn om vad som får skickas och 
genom detta finns de en stark säkerhet med e-post som kommunikationsmedel på SEB. 
Det som inte skickas via e-post på företaget är information om löner, kunder, 
information som ligger under banksekretess och personliga frågor, till exempel om någon 
anställd har misskött sig. När de skickar information som är konfidentiell tänker de sig 
noga för om den kan misstolkas eller hamna i fel händer, i så fall skickas det inte via e-
post.  
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En av de intervjuade betraktar e-post som en blandning av brev/telefon/fax och betonar 
att utformningen spelar roll för hur meddelandet kommer att uppfattas. De anser att e-
post är både mer och mindre tidskrävande i jämförelse med andra 
kommunikationsmedel. De menar att det är själva processen för att sortera ut vad som är 
relevant som är tidskrävande eftersom mycket orelevant e-post mottas. Uppskattningsvis 
mottar de intervjuade mellan 30-60 e-postmeddelanden per dag och på SEB uppskattar 
de att tiden som läggs ner på hantering av e-post per dag ligger mellan 25-50 % av den 
totala arbetstiden.  
 
På Flygfältsbyrån menar de att den största förändringen sedan införandet av e post är att de 
anställda är bättre informerade och att de snabbt kan distribuera information internt och 
till kunder. Den negativa sidan är att det förväntas att hanteringen skall gå snabbare och 
detta har resulterat i en snävare tidsplan, marginalerna har alltså blivit mindre, till exempel 
i uppdrags- och projektarbeten. De hävdar att jämfört med faxen är e-post klart 
överlägsen. Den interna kommunikationen har blivit mer effektiv och de upplever e-
posten både som personlig och opersonlig. Personlig, eftersom det är lättare att hålla 
kontakten med många människor, det är dock inte förtroendeingivande och kan aldrig 
ersätta ett möte med till exempel en kund. E-posten upplevs som opersonlig eftersom det 
inte går att höra tonfall och så vidare, vilket gör det svårt att förstå vad som menas och e-
posten kan därigenom ses som hård fakta. De konstaterar att e-post är ett bra 
komplement för att upprätthålla personliga kontakter men betonar vikten av att ha 
personliga möten. De ser dock en viss risk att de anställda blir anonyma i organisationen 
om de enbart förlitar sig på e-post, men detta är ingenting som Flygfältsbyrån påverkas av 
för tillfället.  
 
Det finns inget automatiserat system som särskiljer de inkommande e-postmeddelandena 
på Flygfältsbyrån men e-policyn innefattar att de skall hantera de meddelanden som är av 
värde för företaget. Detta kräver någon sorts sortering men det är upp till varje anställd 
att skapa till exempel mappar för att sortera ut informationen som är av betydelse för 
organisationen. Fördelningen av de inkommande e-postmeddelandena är ungefär hälften 
internt och hälften externt, men de hävdar att detta kan variera i vissa perioder. På 
Flygfältsbyrån bedömer de att det läggs ner cirka 5-10 minuter per dag för att sortera ut 
de e-postmeddelande som är viktiga. De brukar även slänga meddelanden utan att öppna 
dem eftersom de oftast kan se direkt om det är något utan värde, till exempel 
meddelanden från leverantörer som de inte är intresserade av. Vidare påpekar de att de 
brukar skicka det mesta via e-post, emellertid inte avtal och juridiska dokument, 
lönefrågor, anbud och känsliga personalfrågor som de inte vill skall hamna på villovägar. 
På Flygfältsbyrån ser de e-post både som ett meddelande och ett brev; själva e-posten ses 
som ett meddelande och det bifogade dokumentet ses som ett brev. De påpekar även att 
utformningen, innehållet och omfattningen har betydelse för hur e-postens uppfattas. 
  
En stor förändring som noterades på Panalpina efter införandet av e-post var att de inte 
behövde faxa längre. De fick ofta vänta om det var upptaget och de visste aldrig om 
meddelandet kommit fram eller om det var rätt person som tog emot det. Skillnaden 
med e-post är att de nu kan skicka ett meddelande direkt till rätt person. Den interna 
kommunikationen har påverkats eftersom de inte har lika mycket personliga kontakter 
längre eftersom de istället skickar ett e-postmeddelande som alternativ för att gå över till 
personen i fråga. Det upplevs 
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ibland som en nackdel att för mycket folk får ta del av informationen, vilket skapar 
problem då de flesta förväntar sig att få ett svar. Detta leder i sin tur till att e-
postmeddelanden skickas fram och tillbaka. De anser ändå att det är lätt att informera 
anställda och att kommunikationen har förbättrats på företaget. En sidoeffekt är att de får 
mer orelevant e-post (skräppost).  
 
Panalpina framhäver att e-post är ett bra komplement för att upprätthålla personliga 
kontakter, men samtidigt krävs det personliga möten, speciellt vid externa kontakter. 
Kommunikation via e-post upplevs både som personlig och opersonlig beroende på hur 
meddelandet skrivs. En av de intervjuade uttrycker att hon tycker att:  

 
”… e-post är ett personlig kommunikationsmedel då de meddelanden som 
jag mottar är direkt skrivna till mig.”  

 
På Panalpina tycker de inte att de anställda blir anonyma i organisationen, eftersom 
avdelningarna är förhållandevis små och de ändå möts då och då. De anser dock att det 
finns en risk att de anställda blir mer anonyma eftersom det inte går att göra bedömningar 
via e-post om ålder, ton och så vidare.  
 
På Panalpina finns det inga direkta regler för hur de skall sortera e-posten men de 
intervjuade påpekar att de själva har skapat olika mappar för olika ändamål för att på så 
sätt kunna särskilja e-posten. Inom företaget varierar det mycket mellan internt och 
externt mottagna e-postmeddelande då vissa jobbar mer externt och vice versa. De 
intervjuade hävdar att det inte tar så lång tid att sortera ut vilka meddelanden som är av 
vikt utan att det rör sig om mellan 5-10 minuter per dag. De brukar inte slänga e-
postmeddelanden utan att först ha ”skummat” igenom dem och de anser att säkerheten 
med e-post som kommunikationsmedel är bra eftersom de har det ”på papper” om det 
skulle uppstå en tvistig situation. Säkerheten med e-post som kommunikationsmedel 
anses inte vara den bästa men de menar att det alltid finns en valmöjlighet om de inte vill 
skicka känslig information via e-post. Det anses till exempel vara ”för lätt” att 
vidarebefordra e-postmeddelanden så att de når anställda som ursprungligen inte skulle ta 
del av informationen.  
 
De anser att e-post är mer tidskrävande än andra kommunikationsmedier eftersom det är 
så lätt att skicka e-post. De ser även en annan sida genom att de kan spara tid i fall e-
postmeddelanden utformas mer koncist. I snitt bedömer de på Panalpina att de mottar 
mellan 50-100 e-postmeddelanden per dag och att mellan 50-75 % av den totala 
arbetstiden går åt för att hantera e-posten. Panalpina skickar den mesta informationen via 
e-post men det de inte skickar är till exempel lönefrågor, avtal och fakturor. Ibland 
upplevs det att det skickas mer än det borde göras på grund av enkelheten i att skicka ett 
e-postmeddelande. En av de intervjuade på Panalpina ser själva e-posten som ett 
meddelande och det som bifogats som ett brev. Det påpekas även att ett e-
postmeddelande kan ses som:  
 

”… ett skriftligt telefonsamtal, men skillnaden är att via e-post har man 
meddelandet bekräftat.”  
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4.5 E-policy  
 
I denna del beskrivs hur företagen ser på e-policy och om en sådan finns inom företaget. 
 
Inom SEB har de skapat en policy för användningen av e-post, 
vilken finns tillgänglig på företagets intranet. Den innehåller 
regler och riktlinjer om vad som får och inte får skickas via e-
post, till exempel får meddelanden innehållande sex eller etnisk 
diskriminering inte skickas. I e-policyn finns även regler om att 
enbart de egna e-postmeddelandena får läsas om inte de har fått 
ett godkännande av personen i fråga. De skall också 
vidarebefordra e-postmeddelanden som berör andra eller som 
kommit till fel person så snabbt som möjligt, det poängteras att ändringar i 
vidarebefordrade e-postmeddelandena inte får göras. I e-policyn finns också information 
om att e-posten kan kontrolleras av cheferna ifall detta skulle ses som nödvändigt. Inom 
SEB har det även skapats en inofficiell policy som innebär att medarbetarna ”formas”, till 
exempel i ledningsgruppen där de aldrig skickar kopia på ett e-postmeddelande (cc) till 
någon som inte behöver ta del av informationen. Detta för att minska att inte för mycket 
onödiga e-postmeddelanden skickas. Vid behov har de informationsmöten om 
säkerheten med e-post om det inträffat någon incident som behöver tas upp till 
diskussion.  
 
Inom SEB går meningarna isär på frågan om det behövs någon mer styrning om hur e-
posten skall hanteras. En av de intervjuade tycker att det räcker med den e-policy som 
redan finns, medan en annan anser att det behövs en mer utvecklad policy och att den 
skall spegla företagets intranet, Internet och telefon samt att den skall formas efter 
bankens politik. Hon uttrycker det: 
 

”… det är så tidskrävande, det finns inga riktlinjer på strukturen – hur 
arbetar vi med e-posten egentligen? Hur skall jag sortera all information? 
Hur mycket tid läggs ner på hanteringen av e-post egentligen? Man måste 
fundera mer på dessa frågor och skapa en mer specificerad styrning av e-
posten.”  

 
På SEB anser de att e-post skall följa reglerna som redan finns för kommunikation, men 
de intervjuade konstaterar att de inte har fått några rekommendationer hur de skall 
använda e-posten utöver de regler som finns i e-policyn. De konstaterar även att de inte 
fått någon kurs angående företagets e-postsystem. En av de intervjuade har själv försökt 
att hantera e-posten utsatta tider men tyckte inte att detta fungerade eftersom vissa 
meddelanden kräver svar direkt.  
 
På Flygfältsbyrån finns en e-policy som säger att det som är av värde för företaget skall 
sparas/arkiveras men det finns ingen direkt styrning för hur och när de skall svara på e-
posten, struktur med mera. De påpekar att policyn utvecklades när de anställda fick ett e-
postmeddelande om dagen och den alltså inte fyller sin funktion längre. En ny e-policy är 
därför under framtagning eftersom de vill öka effektiviseringen av kommunikationen via 
e-post. Den skall innefatta striktare regler just för att skapa bättre ordning för hanteringen 
av e-
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post. Inofficiellt har de en policy om att e-posten först och främst skall användas för 
arbetsuppgifter. De anser vidare att det behövs styrning för användningen av e-post i 
vissa lägen då styrningen i nuläget inte uppfattas som tillräckligt bra, till exempel vid 
projektstrukturer. På Flygfältsbyrån belyser de att e-posten borde styras så att den går till 
funktioner istället för att gå till personer, vilket skulle underlätta arbetet just vid 
projektstrukturer. Detta menar de skulle kunna styras så att de har olika rättigheter inom 
företaget. För att göra det individuella arbetet lättare får alla nyanställda på Flygfältsbyrån 
gå en kurs som innefattar hantering av e-post.  
 
Panalpina har inte någon officiell policy för användningen av e-post, som till exempel 
skulle kunna innehålla regler för hantering, arkivering eller struktur. Under årens gång 
har däremot en inofficiell policy skapats så att när någon anställd är borta har de ett ”out 
of office replay”, de skall inte heller öppna ”skämtmail”. Alla e-postmeddelande som 
skickas ska ha en standardiserad sidfot med namn, avdelning och telefonnummer. De 
tycker inte att det behövs någon direkt styrning av e-post men att det åtminstone borde 
finns klara regler eller riktlinjer om arkivering, till vem man skall skicka och hur man 
skall göra med kopior. De menar att det räcker att styra hur mycket de får spara på sina 
användarkonton, eftersom detta leder till att de blir tvungna att själva sortera/prioritera 
sina e-postmeddelanden. Ytterligare en fördel med styrning skulle vara att det finns 
regler/riktlinjer för hur de till exempel ska vidarebefordra någons e-postmeddelande när 
denna är sjuk eftersom det endast är du själv som kan ställa in denna funktion som det ser 
ut idag. De intervjuade på Panalpina påpekar även att de inte har fått några 
rekommendationer om hur de skall använda e-postsystemet och att de inte heller fått 
några kurser, utan de anser sig vara självlärda.  
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5. ANALYS OCH SLUTSATSER 
 
I detta kapitel analyseras det empiriska materialet i förhållande till teorin. Analysen följer samma 
struktur som den tidigare presenterade empirin.  Varje del avslutas med de slutsatser som vi har 
kommit fram till och dessa sammanfattas sedan i slutet av kapitlet. 
 
 
5.1 Fördelar 
 
De fördelar företagen ser med e-post som kommunikationsmedel är främst att det är ett 
snabbt och enkelt kommunikationsverktyg. Detta stämmer överens med teorin enligt 
Goldsborough (2000) som menar att e-post är snabbare än brev och mer flexibelt än fax 
och Florén, Gustafsson & Jedbratt (1994) som hävdar att e-post har telefonsamtalets 
omedelbarhet och brevets exakta ordalydelse. Flygfältsbyrån och Panalpina påpekar också 
att kommunikation via e-post är oberoende av tid och rum, vilket är i enlighet med 
Florén, Gustafsson & Jedbratt (1994) och Whittaker & Sidner (1996) som konstaterar att 
det är lika enkelt att sända ett meddelande till rummet tvärs över korridoren som tvärs 
över jorden och att till skillnad mot ett telefonsamtal behöver inte sändaren och 
mottagaren vara tillgängliga exakt samtidigt. Att informationen finns dokumenterad vid 
kommunikation via e-post anser Flygfältsbyrån och Panalpina också vara en fördel. Detta 
stöds även av Edenius (1997) och Whittaker & Sidners (1996) resonemang om att den 
skrivna texten kan lagras i ett arkiv och plockas fram vid ett senare tillfälle. Mot bakgrund 
av ovanstående resonemang formuleras slutsats ett. 
Slutsats 1: E-post är ett snabbt och enkelt kommunikationsmedel, vilket är oberoende av tid och 
rum.    
 
 
5.2 Dilemma 
 
Ett dilemma är enligt företagen att det mottas orelevanta e-post meddelanden och att det 
tar både tid och resurser att hantera dessa. Detta bekräftas av Whittaker & Sidner (1996), 
Edenius (1997) och Machlis & Cole (1997) som påvisar att anställda på företag tvingas 
lägga ner mycket tid på hantering av e-post eftersom delar av den mottagna 
informationen är orelevant för att utföra arbetsuppgifterna. Ingelstam & Sturesson (1993) 
menar att många upplever att de blir bombarderade av information. Detta är enligt SEB 
och Flygfältsbyrån också ett problem eftersom mängden e-postmeddelanden de mottar är 
stor. Både Flygfältsbyrån och Panalpina uttrycker osäkerhet genom att de inte vet om 
meddelandet kommer fram eller om det kommer att läsas av mottagaren. Detta diskuteras 
av Wiio (1976) som menar att vissa problem som är sammankopplade med 
kommunikation är till exempel att meddelandet inte alltid går fram, tas emot av 
mottagaren eller att det misstolkas av mottagaren. Boone (2001) påpekar också problemet 
med att sändaren inte vet när meddelandet kommer att läsas, om två dagar, två timmar 
eller om det överhuvudtaget kommer att läsas. Edenius (1997) menar också att det i 
skrivögonblicket kanske inte finns någon läsare och att det till och med kan vara så att 
någon läsare aldrig kommer ta del av meddelandet. På SEB och Panalpina hävdar de att 
det kan uppstå problem när mottagaren missuppfattar meddelandet som sändaren har 
skickat, vilket leder till att tid spenderas på att
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förtydliga meddelandet, detta överensstämmer med de störningar som finns i 
kommunikationsmodellen enligt Wiio (1976). Ett problem som de upplever på SEB är 
”rädslan för att missa något” och att detta leder till en viss stress, detta resonerar också 
Ingelstam & Sturesson (1993) om, då de menar att det kan uppstå stress ur tvånget att 
”hänga med”. Enligt Ingelstam & Sturesson (1993) tror många att det är möjligt att sprida 
information till alla i varje situation men trots detta så framkommer klagomål om att inte 
information har mottagits. Detta är enligt SEB också ett problem eftersom en del anser 
att ”de har ryggen fri” bara för att ett e-postmeddelande har skickats. Flygfältsbyrån och 
Panalpina menar att lättheten med att skicka e-postmeddelanden och att skicka kopior på 
meddelanden (cc) är ett dilemma eftersom all informationen som mottas inte alltid är 
relevant, detta stöds även av Busch (1998) som diskuterar problemet med just lättheten 
att skicka kopior (cc) till personer som inte har efterfrågat denna information. Vidare är 
också själva utformningen viktig för att e-post meddelandet skall tolkas rätt enligt SEB, 
Flygfältsbyrån och Panalpina. Detta tas upp av Wiio (1976) som påpekar att meddelandet 
kan förkastas om det inte förstås eller om det är felaktigt utformat. Genom ovanstående 
analys har följande slutsatser formulerats.  
Slutsats 2: Ett dilemma är att mycket information mottas som är orelevant. 
Slutsats 3: Osäkerheten med kommunikation via e-post är ett problem,  eftersom det inte kan 
garanteras att meddelandet kommer att läsas. 
Slutsats 4: Det är av stor vikt att e-postmeddelandet utformas korrekt.  
 
 
5.3 Egenskaper 
 
Företagen undviker att skicka information angående löner, känsliga personalfrågor, 
avtal/juridiska dokument eftersom de inte anser att säkerheten med mediet är tillräckligt 
tillförlitlig. Det kan lätt missuppfattas och enkelt spridas till personer som inte borde ha 
tillgång till informationen. Detta överensstämmer med Camino, Milewski, Millen & 
Smith (1998) och Ingelstam & Sturesson (1993). De menar att ledare är tvungna att välja 
ett rikare media för meddelanden som är mångsidiga/tvetydiga för att det inte skall 
missuppfattas, vid mindre känslig information kan till exempel e-post användas. Wiio 
(1976) betonar att om inte informationen som mottas anses vara relevant och av intresse 
finns det en stor chans att mottagaren förkastar meddelandet. Detta på grund av att det 
uppfattas som onödigt, ointressant eller helt oväsentligt, vilket de intervjuade hos SEB 
och Flygfältsbyrån också konstaterar. De tar själva bort vissa e-postmeddelanden utan att 
öppna dem. Flygfältsbyrån och Panalpina upplever e-post som opersonlig eftersom det 
inte går att göra bedömningar om ålder, tonfall och styrka vilket däremot kan göras via 
ett telefonsamtal. Detta bekräftas även av Florén, Gustafsson & Jedbratt (1993) som 
menar att e-post saknar telefonens möjlighet att förmedla bland annat tonläge, ålder och 
styrka. En egenskap som Flygfältsbyrån och Panalpina ser hos e-post som 
kommunikationsmedel är att informationen finns bekräftad och dokumenterad. Även 
Edenius (1997) påpekar fördelen med att informationen kan arkiveras och plockas fram 
vid ett senare tillfälle. SEB, Flygfältsbyrån och Panalpina anser att den interna 
kommunikationen underlättats sedan e-postsystemets införande, vilket Florén, Gustafsson 
& Jedbratt (1993) stödjer då samma information kan nå alla anställda samtidigt. 
Författarna menar vidare att det finns en risk med att enbart kommunicera via e-post då 
den sociala samverkan begränsas eftersom mänsklig kommunikation är så mycket mer än 
ord. Företagen
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bekräftar även att den sociala samverkan blir lidande genom att de mer och mer använder 
sig av kommunikation via e-post. Detta kan i sin tur leda till att de anställda blir mer 
anonyma i organisationen. Mot bakgrund av ovan resonemang har vi formulerat 
nedanstående slutsatser.  
Slutsats 5: E-post som kommunikationsmedel är inte tillräckligt tillförlitligt. 
Slutsats 6: Kommunikation via e-post kan uppfattas  som opersonlig och det finns en potentiell risk 
att anställda blir mer anonyma i organisationen genom användandet av e-post som 
kommunikationsmedel.          
 
 
5.4 E-policy 
 
SEB och Flygfältsbyrån betonar vikten av en e-policy och Casarez (1992) menar att det 
är viktigt att använda sig av en e-policy i företag, eftersom den påverkar de anställdas 
moral. En av de intervjuade på SEB diskuterar att e-post är ett snabbt media och något 
som kommer mer och mer, på grund av detta måste en norm skapas i samhället och en 
policy måste utvecklas. Agarwal och Rodhain (2002) påvisar också detta genom att 
tillväxten ständigt har ökat vilket har lett till att regler och normer för att vägleda de 
anställda i hanteringen av e-post inte har hunnit utvecklats i samma takt. På SEB finns en 
e-policy för hanteringen av e-post och Flygfältsbyrån påpekar att de i dagsläget håller på 
och utvecklar en sådan i företaget. Panalpina har inte en e-policy även om de tycker att 
det skulle vara bra med vissa riktlinjer för till exempel arkivering. Genom ovanstående 
analys har följande slutsatser formulerats. 
Slutsats 7: När företag anser att e-postens fördelar, egenskaper eller dess dilemma kräver någon form 
av styrning skapas en e-policy.  
Slutsats 8: När företag har utvecklat en e-policy är det genom denna e-postkommunikation styrs.    
 
 
5.5 Sammanfattande slutsatser 
 
Vi har genom jämförelsen mellan empiri och teori sett att de överensstämmer på ett 
flertal punkter angående fördelar med e-post som kommunikationsmedel. Företagen 
uppfattar e-post som: 
 

• Snabbt 
• Enkelt 
• Tidsoberoende  
• Rumsoberoende 

 
Företagen upplever dock ett dilemma på grund av den mängd orelevant information de 
mottar. Hanteringen av dessa meddelanden tar tid/resurser för de anställda, vilket istället 
skulle kunna användas för att utföra arbetsuppgifter som är av relevans för företaget. 
Detta påvisar att det finns ett behov för styrning av kommunikation via e-post. Företagen 
betonar även att det finns en viss osäkerhet med e-post som kommunikationsmedel, 
eftersom de inte vet när eller om meddelandet överhuvudtaget kommer att läsas av 
mottagaren/mottagarna. Detta uppfattar företagen som ytterligare ett dilemma. 
Utformningen är en annan viktig del vid kommunikation via e-post.  När inte 
meddelandet utformas korrekt från början, kan detta leda till att meddelandet måste 
förtydligas (det skickas fram och tillbaka mellan sändaren och 
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mottagaren) tills den andra förstår innebörden av meddelandet. Eftersom e-postens 
egenskaper inte uppfattas som tillräckligt tillförlitliga skickas inte all sorts information via 
detta media. De skickar till exempel inte lönefrågor, känsliga personalfrågor, avtal och 
juridiska dokument på grund av enkelheten att sprida denna information vidare. E-post 
kan i sig även anses vara opersonlig genom att den inte kan förmedla ålder, tonläge och 
styrka till skillnad från till exempel telefonen. Skulle fallet vara så att e-post används i stor 
utsträckning i organisationen finns det även en viss risk att de anställda blir mer anonyma. 
Då företag anser att e-postens fördelar, egenskaper eller dess dilemma kräver någon form 
av styrning skapas en e-policy som skall bidra till att kommunikationsverktyget används 
mer effektivt. När företag har utvecklat en e-policy är det alltså genom denna e-
postkommunikation styrs. 
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6. AVSLUTANDE DISKUSSION 
 
Detta kapitel innehåller våra egna reflektioner kring ämnesområdet och förslag till fortsatta studier. 
 
Kommunikation via e-post anses av företagen vara snabbt, enkelt och oberoende av tid 
och rum. Detta är de egenskaper som vi hävdar har lett till e-posten framgång som 
kommunikationsverktyg. Vidare menar företagen att det kan uppstå missförstånd när inte 
möten sker ansikte mot ansikte, eftersom ingen återföring (feedback) kan fås genom 
exempelvis tonläge och mimik. Vi anser att detta kan vara en av orsakerna till att onödig 
tid läggs ner på hantering av e-post eftersom meddelandet vissa fall måste förtydligas.   
 
Vi var övertygade om att företagen skulle uppleva mängden orelevanta e-
postmeddelanden de mottar som ett dilemma. Det förvånade oss att företagen inte 
uppfattar att de lägger ner särskilt mycket tid på hanteringen av orelevanta e-
postmeddelanden. De ansåg att denna process handlade om en marginell del av deras 
totala arbetsdag. De upplever dock att det tar onödig tid, men som tidigare nämnt trodde 
vi att det skulle handla om mer tid än vad verkligheten visade. 
 
Ytterligare något som förvånade oss var att de regler och riktlinjer som fanns i 
fallstudieföretagen inte var mer specifika utan mer av ett allmänt slag, exempelvis att de 
anställda inte får skicka e-postmeddelanden som innehåller någon form av 
diskriminering. Vidare trodde vi att användningen av e-post som kommunikationsmedel 
skulle vara hårdare styrd, även om det är ett relativt nytt kommunikationsverktyg har det 
ändå använts i organisationer i flera år. Eftersom det används i stor utsträckning inom de 
flesta företag idag anser vi att det borde ha utformats klara regler och riktlinjer för 
styrningen av kommunikation via e-post.  
 
När företag anser att e-postens fördelar, egenskaper eller dess dilemma kräver någon form 
av styrning skapas en e-policy på företaget för att göra kommunikationen via e-post mer 
effektiv. Då företag har utvecklat en e-policy är det alltså genom denna som de styr 
kommunikationen via e-post. Detta kan tyckas ganska självklart eftersom företag skapar 
självfallet inte några regler i de fall då de inte anser att det behövs, vilket var fallet hos 
Panalpina. Eftersom e-post för dem är en nödvändighet, för att kunna utföra sitt arbete 
tror vi att de kanske kan ha blivit lite ”blinda” för kommunikationsverktygets svagheter. 
Vi antar att så länge kommunikation via e-post inte upplevs som ett problem kommer 
företag inte heller att skapa någon form av styrning för e-postkommunikation. 
 
 
6.1 Förslag till fortsatta studier 

 
Vi har använt oss av ett system/aktörssynsätt under denna studie och studerat hur 
kommunikation via e-post styrs utifrån ett ledningsperspektiv. Förslag till fortsatta studier 
är att använda en multimetodologisk ansats för att jämföra de anställdas och ledningens 
syn på hur kommunikation via e-post styrs i dagsläget och hur den bör styras. Utifrån 
detta hade det varit intressant att skapa eller vidareutveckla en e-policy för den dagliga 
hanteringen av e-post, vilken sedan 
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förslagsvis skulle kunna implementeras på en specifik avdelning i en organisation.  
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BILAGA: Intervjuguide 
 
Detta är frågorna som har använts som underlag vid intervjuerna med företagen. 
 

1. Har Ni skapat någon policy inom företaget angående användning av e-post? 
Om ja, hur är den utformad? 
 

2. Finns det någon officiell eller inofficiell policy för användningen av e-post inom 
organisationen? 

 
3. Tycker Ni att det behövs någon styrning för användningen av e-post? 

 
4. Hur anser Ni att man skulle kunna styra kommunikation via e-post? 

 
5. Har Ni fått några rekommendationer hur Ni skall hantera e-post inom 

organisationen?  
 

6. Har Ni gått någon kurs om Ert e-post program? 
 
7. Anser Ni att det skickas e-post inom Er avdelning som inte är relevant? 

 
8. Anser Ni att det läggs för mycket tid/resurser på hanteringen av e-post inom Er 

avdelning? 
 

9. Hur mycket av denna tid uppskattar Ni går åt till att hantera orelevant (för 
företaget) e-post? 

 
10. Vilka problem anser Ni vara de mest påtagliga vid användningen av e-post? 

 
11. Vilka fördelar anser Ni att det finns genom att använda e-post som 

kommunikationsmedel på Er avdelning? 
 

12. Vad anser Ni är den största förändringen med införandet av e-post? 
 

13. Hur har den interna kommunikationen påverkats genom e-post? 
 

14. Anser Ni att e-post är ett bra alternativ för att upprätthålla personliga kontakter 
(kunder, kolleger)? 

 
15. Hur upplever Ni kommunikation genom e-post? Opersonlig/personlig? 

 
16. Anser Ni att medarbetarna blir anonyma i en organisation genom att e-post? 

 
17. Särskiljer Ni e-posten? Hur då? 

 
18. Hur ser fördelningen ut mellan externt och internt mottagna e-post 

meddelanden?  
 

19. Hur lång tid lägger Ni ner på att sortera vilka meddelanden som är viktiga? 
 

20. Slänger Ni e-post meddelanden utan att öppna dem? 
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21. Beaktar Ni era e-post system, tycker Ni att det uppfyller dess syfte? 
 
22. Vad anser Ni om säkerheten med e-post som kommunikationsmedel? 

 
23. Anser Ni att e-post är mer tidskrävande i förhållande till andra media? 

 
24. Uppskattningsvis, hur många e-postmeddelanden får Ni per dag? 

 
25. Hur mycket tid uppskattar Ni att Ni själv lägger ner på hantering av e-post per 

dag? 
 

26. Känner Ni att det är något som upplevs svårt med kommunikation med e-post? 
 

27. Vilken typ av information skickar Ni inte med e-post? 
 

28. Betraktar Ni e-post som ett meddelande eller brev? 
 

29. Har Ni några egna synpunkter/reflektioner som Ni skulle vilja lyfta fram 
angående e-post som kommunikationsmedel?  
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