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Abstract 
 
Because of its ubiquity and ease-of-use, e-mail is now used for intra- and inter-
organizational communication by all types of businesses and not-for-profits. Although 
there are many problems with e-mail, such as spam, viruses, and information overload, 
e-mail is taken for granted. In spite of the fact that a whole new generation of 
collaborative tools is now available, users still rely mainly on e-mail for day-to-day 
communication (Heide, 2002). In fact, people working together choose e-mail as a tool 
more than 9 times out of 10 (Levitt & Mahovald, 2002). It is therefore more vital than 
ever to address problems e-mail may cause in the workplace. 

The e-mail system as a tool for communication has a lot of advantages, but some 
of these advantages may turn into disadvantages in specific situations. The simplicity 
and rapidity of using e-mail, for example, may constitute too low an obstacle; messages 
may be sent that ought to be distributed through another medium or that should not be 
sent at all. 

The purposes of this study were to identify the role of e-mail from an intra-
organizational perspective and try to find out when e-mail is inappropriate to use. The 
goal was to give some recommendations to consider when using e-mail as a working 
tool. This paper proceeds from computer-mediated communication (Sproull & Kiesler, 
1995), through communication theory (Burgoon, Hunsaker & Dawson, 1994), to how 
emotions are communicated in e-mail (Burleson & Planalp, 2000), culminating finally 
in a case study. The basic research question was, what role does e-mail play in intra-
organizational communication and when is it inappropriate to use e-mail? 

To sum up the results, it is inappropriate to use e-mail when critical issues such 
as a person’s integrity or continued employment are concerned. To be able to 
understand this, it is important to have a feeling or knowledge about how people in 
general are likely to react to a given e-mail message, and specifically, how it will affect 
the employees in a particular organization. To gain this understanding, the processes of 
feedback and feedforward are important.  An internal discussion of ethical issues may 
develop a common understanding about the limitations of e-mail. Having this 
knowledge makes it easier for managers to form appropriate strategies for 
communicating specific types of information.  





Abstrakt 
 
Epost har utvecklats till att bli ett verktyg för kommunikation och information som idag 
tas för givet, såväl i privat- som arbetslivet. Nya möjligheter för samarbete bortom tids- 
och rumsgränserna har vuxit fram genom att eposten har blivit ett självklart 
arbetsredskap inom organisationerna och mellan organisationerna och deras 
intressenter. Detta trots olika rapporter om epostrelaterade problem som till exempel 
spam, flaming, virus, informationsöverflöd och bristande kunskaper om hur epost kan 
användas. 

Trots att en ny generation av elektroniska program för kommunikation idag 
finns tillgängliga är epost den applikation som individerna väljer i allt större 
utsträckning för sin dagliga kommunikation. Enligt flera rapporter är epost den 
vanligaste användningen av Internet och den som växer snabbast (se bland andra Heide 
2002 och Levitt & Mahovald 2002). Genom den snabba tillväxten av epost som 
arbetsverktyg är det viktigt att studera de negativa effekter som kan bli följden av den 
ökande epostanvändningen.  

Systemen för epost har flera fördelar men vissa av fördelarna kan också vändas 
till nackdelar. Snabbheten och enkelheten kan till exempel utgöra ett alltför lågt hinder 
och innebära att ett epostmeddelande skickas ut som borde ha distribuerats genom ett 
annat medium eller inte alls borde ha skickats. 

Syftet med denna studie var att undersöka vilken roll eposten kan ha inom en 
organisation och försöka identifiera vad det är som gör att epost ibland kan vara 
olämpligt att använda. Studien fokuserar chefers användning av epost. Arbetets bidrag 
består i att diskutera olämplig epostanvändning i ett teoretiskt – praktiskt perspektiv. 
Den teoretiska grunden utgörs av bidrag från olika vetenskapliga discipliner som 
Computer-mediated communication (Sproull & Kiesler 1995), kommunikationsteori 
(Burgoon, Hunsaker & Dawson 1994) och känslornas roll i epostkommunikation 
(Burleson & Planalp 2000). Teorierna utgjorde grunden för den fallstudie som 
genomfördes.  

Resultatet av studien visar att det kan vara olämpligt att använda epost när 
innehållet är av känslig natur genom att den påverkar en individs integritet i något 
avseende. För att förstå när detta är fallet är det viktigt att ha en känsla för och kunskap 
om hur människor kan tolka ett epostmeddelande. Detta kan uppnås genom att feedback 
och feedforward blir en naturlig del i den interna kommunikationen. Ytterligare en 
faktor som kan medverka till en ökad förståelse för hur människor reagerar och vilka 
reaktioner som kan uppstå, är att utveckla en gemensam förståelse i organisationen för 
dessa frågor genom en diskussion om tillämpad etik. Kunskap, inlevelseförmåga och 
etisk kompetens kan hjälpa chefer att använda olika strategier för att informera och 
kommunicera med sina medarbetare. 
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Technology has created a magnificent new 
world, bursting with opportunity. It has opened up a 
global knowledge-based economy and unchained 
people from their desks. We are all in its debt – and 
we’re never going back. But we cannot move forward 
successfully without preserving the human moment. 
The price we pay for not doing that is too high, for 
individuals and organizations alike. The human 
moment provides the zest and color in the painting of 
our daily lives; it restores us, strengthens us, and 
makes us whole. Luckily, as long as we arrange our 
lives properly, the human moment should be easy 
enough to preserve. All we have to do is take heed – 
and make it happen (Hallowell 1999:67).  
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1 Inledning  

            100 VID FÖRETAGET VARSLAS OM UPPSÄGNING 
                              Personalen informerad via mejl 
 
 

Rubriken, som återfanns i lokalpressen (Gotlands Allehanda 2002), blev startskottet till 
detta avhandlingsarbete då den väckte en undran om hur epost används i dagens 
organisationer och om det finns information som är olämplig att förmedla med hjälp av 
epost. Med min bakgrund från ett yrkesliv som till stor del har handlat om att informera och 
kommunicera förvånade det mig att det inte tycks finnas några restriktionen för 
användningen av epost internt i organisationer.  

Ett epostmeddelande som skapade stora problem för ett företag redogörs för i 
artikeln ”What really happens when you make an e-mail error?” författad av Zavoina 
(2003). Bakgrunden till meddelandet var att den verkställande direktören för ett företag 
verksamt inom den medicinska mjukvarubranschen, med en omsättning på 1,5 miljarder 
USD, konstaterade att parkeringsplatsen var ganska glest utnyttjad tidiga morgnar och sena 
eftermiddagar. Slutsatsen som den verkställande direktören drog var att personalen inte 
utnyttjade överenskommen arbetstid. Han skickade därför ett epostmeddelande till två av 
sina närmaste medarbetare och beordrade dem att göra något åt situationen. Om problemet 
inte var åtgärdat inom fjorton dagar skulle de ansvariga bli avskedade. Meddelandet 
uppfattades hotande, inte bara för cheferna, utan även för medarbetarna och deras 
anställningsvillkor. Meddelandet skickades vidare i organisationen och hamnade i sin 
helhet på Yahoos hemsida, långt utanför företagets kontroll. Detta ledde till att en 
finansanalytiker ifrågasatte företagets ledning och företagets aktiekurs gick därför ned med 
25 %. Zavoina (2003) anser att en policy för användande av elektronisk post är ett sätt att 
undvika liknande situationer. 

Bälter (1998) slår i sin doktorsavhandling fast att epost ansågs som ett lämpligt 
medium när innehållet var entydigt och inte var av en brådskande karaktär liksom 
information som var ”envägs”. Däremot fann Bälter att meddelanden som hade ett 
emotionellt innehåll, information som var oklar eller om risken fanns att det skulle uppstå 
en diskussion inte bör skickas som epost. Mellan dessa två poler finns en variation av olika 
ärenden där epost kan vara lämpligt eller olämpligt, men (Bälter 1998:177) påpekar ”Each 
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user must find his or her own balance among email and other means of communication, but 
one should be aware of the consequences and make this choice deliberately”.  

I en annan doktorsavhandling (Jansson 2005) konstateras att telefon och epost var 
de medier som användes mest i de studerade teamen. Medlemmarna i teamen ansåg att 
telefon och epost var mest pålitliga och också de medier som de var vana vid. Epost 
uppfattades dock i vissa avseende som problematiskt. Ett problem var gränsdragningen 
mellan formellt och informellt vilket gjorde att det ibland skickades epostmeddelanden som 
inte var tillräckligt väl genomtänkta. Jansson konstaterar att trots att epost nu har använts 
under relativt många år och människor har lärt sig att komma över epostens begränsningar 
krävs det en försiktighet från användarnas sida. Vidare fastläggs (Jansson 2005:161): 

It was also hard to decide the level of interactions, to not be too candid at the 
same time as making sure that the message was clear. Email proved to be a bad way of 
communicating requirements and suggestions, even though it seems to be straight 
forward information that should be able to be communicated easily electronically. The 
written word came across much harder and suggestions were easily interpreted as 
absolute truths or strict guidelines, especially between people that didn’t know each 
others. 

Det är dock viktigt att konstatera att system för epost har skapat nya möjligheter för 
samarbete bortom tid- och rumsgränserna och har därmed blivit ett självklart redskap för 
kommunikation och information inom organisationer och mellan organisationerna och dess 
aktörer. Trots olika rapporter i massmedia om epostrelaterade problem som spam, flaming, 
virus, informationsöverflöd och bristande kunskaper om hur epost kan användas, är epost 
något som vi idag tar för givet både i privat- och arbetslivet. 

Det är därför en viktig fråga, enligt min uppfattning, att i organisationerna diskutera 
hur systemen för epost skall utnyttjas, eftersom effektiv informationsbehandling är en 
förutsättning för organisationernas måluppfyllnad. Accepterandet av epost som ett 
hjälpmedel för information och kommunikation i och utom organisationen har gått fort. De 
tekniska möjligheterna att skicka epost fanns redan på 1970-talet, men först på 1990-talet 
kom antalet användare av epost att närma sig den kritiska massan som gjorde att dess 
etablering som ett kraftfullt arbetsverktyg blev odiskutabel. Teorin om den kritiska massan 
är utvecklad av Markus (1990) och bygger på tanken att ett kommunikationssystems värde 
för den enskilde användaren ökar med antalet användare. Anledningen till att det är viktigt 
med en kritisk massa av ett mediums användare, är att nyttan med mediet ökar ju fler 
användare som går att nå, genom att det då skapas en kedjereaktion av meddelanden och 
svar på dessa. 

Palme (1989) konstaterade att elektroniska postsystem förmodligen kommer att 
användas av hundratals miljoner individer inom några årtionden och att dessa system 
kommer att förändra människors och organisationers sätt att arbeta. Kommunikationen 
mellan människor med hjälp av tekniska hjälpmedel blir allt vanligare och länge saknades, 
enligt Palme, ett medium för kommunikation i gruppstorlekar mellan 8-1000 personer. 
Elektronisk post och liknande medier har möjliggjort en sådan kommunikation. 
Utmärkande för elektronisk post är, enligt Palme, att användaren skapar, skickar och tar 
emot meddelanden vid en dataskärm och att de meddelanden som sänds har en datastruktur 
som en dator kan hantera. 



3

Organisationernas anställda är idag sammanlänkande genom elektroniska nätverk. 
Detta innebär att det i princip går att nå alla samtidigt var de än befinner sig geografiskt, 
likväl som i vilken tidzon de är verksamma i. Effektiviteten i kommunikationen är trots de 
elektroniska systemen för meddelanden beroende av det informationsbeteende som 
kännetecknar de individer som arbetar inom ramen för organisationen. Ett tekniskt väl 
fungerande meddelandesystem är ingen garanti för en tillfredsställande kommunikation.  

Det som allmänt betraktas som fördelar med system för epost, till exempel 
möjliggör asynkron kommunikation, enkelheten, snabbheten, låga kostnader kan vändas i 
nackdelar. Asynkron kommunikation kännetecknas enligt Palme (1995:37) av att de som 
skriver och de som läser ett meddelande gör detta oberoende av varandra både vad avser tid 
och rum. Motsatsen är synkron kommunikation som är en dialog i realtid mellan två eller 
flera personer. Ett exempel på att fördelar kan vändas i nackdelar är att enkelheten och 
snabbheten kan utgöra ett alltför lågt hinder och ibland gör att information skickas ut som 
borde distribueras på annat sätt. Ett annat exempel är att skriva epostmeddelanden och att 
skicka dem är inte förenat med höga kostnader. Däremot kan det skapa kostnader hos den 
eller de som är mottagare av meddelandet eftersom det tar tid att läsa och eventuellt vidta 
åtgärder. Epost kan underlätta arbetet men kan också skapa onödigt arbete för mottagaren 
och ibland ge upphov till frågetecken om vad avsändaren förväntar sig av mottagaren. 

Epostmeddelanden kan skickas men det finns ingen garanti för att de som får 
meddelandet läser det eller tolkar det i enlighet med avsändarens intentioner. Mottagarna 
kanske läser meddelandet, men förstår det inte eller också förstår de men de håller inte 
med.  

Berghel (1997) konstaterade att det inte existerar konsensus när det gäller den bästa 
eller sämsta användningen av informationstekniken och frågar sig om det går att komma 
över informationsteknikens begränsningar. Andra studier har visat att människor ofta med 
framgång har en förmåga att gå runt teknikens begränsningar för att nå ett visst mål (Lea 
1992). 

1.1 Epostens genomslagskraft 
För de flesta människor i dagens samhälle associeras begreppet ”elektronisk 
kommunikation” med epost, vilket visar på epostens genomslagskraft. Epost är något som 
idag tas för givet och ibland glömmer vi kanske att det är knappt 10 år sedan Internet, och 
därmed elektronisk post, blev allmänt tillgängligt i samma takt som datortillgången i 
samhället ökade.  

Forskare vid University of California har försökt att uppskatta storleken på den 
information som skapas varje år (Lyman & Varian 2003). Ny information förmedlas genom 
fyra elektroniska kanaler – telefon, TV, radio och Internet. Den senaste studien gjordes 
2003 och omfattar det uppskattade informationsflödet i hela världen under 2002. Lyman 
och Varian (2003) kom fram till att det elektroniska flödet av ny information fördelar sig 
enligt följande: 
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Kanal 2002 Terabytes
Radio 3,488
TV 68,955
Telefon 17,300,000
Internet 532,897
Totalt 17,905,340

 
Tabell 1: Ny information fördelat på olika elektroniska kanaler 2002 (Lyman & Varian 2003). 

För att få en uppfattning om volymen som uttrycks i terabyte gäller enligt Lyman 
och Varian (2003) följande: 

 
”1 Terabyte: 50000 trees made into paper and printed. 
2 Terabytes: An academic research library. 
10 Terabytes: The print collections of the U.S. Library of Congress. 
400 Terabytes: National Climatic Data Center (NOAA) database.” 

 
Internet är den nyaste kanalen för informationsflödet och den kanal som växer 

snabbare än alla tidigare medier. Den uppskattade fördelningen på olika medier på Internet 
återfinns i tabell 2. Som framgår av tabellen utgör eposttrafiken drygt 80 % av det totala 
informationsflödet på Internet. 

Lyman och Varian (2003) hänvisar till International Data Corporation (IDC) som 
har beräknat att antalet epost i hela världen per dag uppgår till ca 31 miljarder under 2002. 
Antalet meddelanden år 2006 förväntas uppgå till det dubbla. Enligt Lyman och Varian får 
60 % av de anställda som har tillgång till epost 10 eller färre meddelande i genomsnitt varje 
dag 23 % får mer än 20, 6 % får fler än 50. 

Medium 2002 Terabytes
Fasta web-sidor
("Surface Web") 167

On-demand
web-sidor
("Deep Web")

91,850

E-post (original) 440,606

Chat 274

Totalt 532,897
 

Tabell 2: Ny information fördelat på olika medium på Internet 2002 (Lyman & Varan 2003). 

Informationsteknikens snabba utveckling har således medfört att tillgången på 
elektronisk information är obegränsad och det är möjligt att nå ut till många individer 
snabbt, oberoende av tid och rum. Informationshantering – på individuell nivå, företagsnivå 
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och kanske även på samhällsnivå – kan därför vara en av de största utmaningar vi står inför 
enligt Lyman och Varian (2000). 

1.2 Epostens roll – några antaganden 
Föreliggande arbete bygger på ett antal antaganden, som kan vara centrala för diskussionen 
om olämplig användning av epost. Individen sätt att förhålla sig till information, närma sig, 
använda och även välja bort – medvetet eller omedvetet – brukar benämnas, enligt 
Davenport (1997), informationsbeteende. Informationsbeteende handlar också, enligt 
Davenport, om hur individen modifierar, delar och lagrar information. Dessa aspekter av 
informationsbeteendet kommer inte att ingå i studien.  

För att nå ut med information i en organisation underlättar det att försöka förstå 
individens informationsbeteende. Den bakomliggande anledningen till varför det är viktigt 
att förstå individens informationsbeteende leder fram till det första antagandet. Elektronisk 
information, som epostmeddelande, påverkar individens meningsskapande processer och 
det är viktigt att den bidrar med förståelse på rätt sätt. Vad som är ”rätt sätt” beror 
naturligtvis på en rad faktorer vilket leder fram till det andra antagandet.  

Det andra antagandet är att information kan uppfattas på olika sätt beroende på hur 
individen tolkar denna, vilket kan antas bero på en rad faktorer. I figur 1 återfinns några 
faktorer som kan ha betydelse för individens meningsskapande processer och därför kan 
påverka hur epostmeddelanden uppfattas.  

����
 

 Reaktioner 

 
 Intentioner  

Kontext
Situation
Organisations- och
informationskultur

Val av medium
för kommunikation
och information

Personlighet
Värderingar
Erfarenheter

Personlighet
Värderingar
Erfarenheter

Relation

A

B

  

Figur 1: Faktorer som kan påverka hur epostmeddelanden uppfattas. 

Detta leder fram till det tredje antagandet som handlar om att information som av 
någon anledning uppfattas på ett annat sätt än vad som avsågs av den som skickade den, 
kan skapa problem i organisationen.  

Figur 1 är en förenklad modell av en organisation där epostmeddelanden med vissa 
intentioner skickas från person A till en person B som reagerar på något sätt. En central 
fråga i detta arbete är i vilken utsträckning intentionerna med ett epostmeddelande stämmer 
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överens med mottagarens reaktioner och om det inte finns någon samstämmighet vilka 
konsekvenser detta kan få. Arbetet avser att studera chefers användning av epost vilket kan 
förklara att det i modellen utgår ett epostmeddelande från ”toppen”. Modeller är alltid 
förenklingar av verkligheten och jag har medvetet ritat en klassisk hierarkisk organisation, 
eftersom det är en bild som de flesta känner igen och trots en strävan mot plattare 
organisationer är den klassiska, hierarkiska organisationen fortfarande vanlig. 

Frågan om vad som är lämpligt/olämpligt i fråga om epostanvändning kan ses ur 
flera perspektiv; organisationens, den som är avsändare och den som är mottagare. 
Organisationer har en övergripande målsättning och målet för den interna 
kommunikationen bör vara att fungera stödjande för att uppnå denna målsättning. Den som 
skickar eller mottar ett meddelande kan ha olika uppfattning om vad som är 
lämpligt/olämpligt. Avsikten med detta arbete var att försöka se om det finns ett generellt 
svar på frågan om det finns något som kan rubriceras som olämplig användning av epost 
inom ramen för en organisation.  

Epost kan användas mellan individ och individ, men också inom en grupp för att 
informera och kommunicera beroende på hur individerna väljer att använda systemen. 
Informationssystem för kommunikation och information har vuxit fram de senaste 
årtionden och beroende på hur organisationer använder de olika systemen blir resultatet av 
informativ eller kommunikativ karaktär. Oberoende om användandet av epost betraktas 
som en kommunikations- eller informationsprocess är en utgångspunkt för denna studie, 
som redan nämnts, att människor behöver information för att förstå det som händer inom 
ramen för organisationen. Informationen samlas in passivt eller aktivt, medvetet eller 
omedvetet och i någon mening bidrar nästan alltid insamlandet av information till en ökad 
kunskapsmassa oberoende av om det handlar om inlärande eller avlärande. 

Förutsättningen för att en kommunikation skall äga rum är att det i något avseende 
finns information att förmedla. Informationen – meddelandet – behöver inte vara skriftligt 
eller muntligt utan kan också förmedlas genom bilder, kroppsspråk och ljud. Information är 
en förutsättning för kommunikation, däremot förutsätter inte distribution av information att 
en kommunikationsprocess äger rum. Mänsklig kommunikation är något som pågår 
kontinuerligt på olika arenor. Vanligt är att man inom kommunikationsteorin delar upp 
arenorna beroende på vem som är aktör; individ (intrapersonlig kommunikation), mellan 
två individer (interpersonlig kommunikation), en mindre grupp (gruppkommunikation) 
eller en större grupp (masskommunikation). Mänsklig kommunikation kan till exempel 
handla om att förmedla ett budskap, påverka tankar och känslor, informera om en händelse 
eller kanske sälja en vara. Arbetet avser i första hand att studera den interpersonliga 
kommunikationen det vill säga kommunikationen mellan två individer där relationen är 
chef/medarbetare. 

1.3 Tankar, Känslor och Handling 
Individens tankar och informationshantering är en viktig förklaring till vårt sätt att hantera 
händelser i vår omvärld (Hellgren & Löwstedt 1997). Mellan den information som 
individen får och hennes beteende finns inga självklara samband. Individer väljer vilken 
information som skall uppmärksammas och hur den skall tolkas. Utan att utveckla en 
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kognitiv struktur skulle världen uppfattas som förvirrande och vi skulle ha svårt att 
orientera oss i tid och rum eftersom andras och egna handlingar skulle förefalla 
meningslösa. Människor betraktas i allt större utsträckning som aktiva medskapare av 
verkligheten. Intresset för hur olika stimuli påverkar beteendet är inte längre intressant utan 
fokus är i stället kognitiva processer och kognitiva strukturer vilka brukar beskrivas som en 
form av mentala bilder eller ”kartor” (Hellgren & Löwstedt 1997).  

Individen har begränsningar i förmågan att uppmärksamma information liksom 
elektronisk information har begränsningar. Utvecklingen inom informationstekniken har 
inneburit att elektronisk information används i allt större utsträckning både för operativt 
arbete och för att informera om förändringar i organisationen och dess omvärld. Troligt är 
att individens hantering av information i det operativa arbetet kan skilja sig från 
informationsbeteendet i mer kritiska situationer till exempel i en förändringsprocess i en 
organisation. Individen i organisationen behöver information för att kunna genomföra sitt 
operativa arbete, men också för att förstå vad det är som händer inom organisationen och 
dess omvärld i ett större perspektiv.  

Människors tankar och tänkande är en ständigt pågående intellektuell process men 
också en social process för att försöka förstå och skapa mening i ett sammanhang så kallade 
kognitiva processer, vilket inbegriper tänkande, varseblivning och minne. Eftersom vår 
hjärna har en enorm kapacitet att ta in information med hjälp av alla våra sinnen är 
tillgången på information inte den trånga sektorn utan förmågan att skapa uppmärksamhet 
enligt Davenport och Beck (2001). Deras definition av uppmärksamhet är (Davenport & 
Beck 2001:20): ”Attention is focused mental engagement on a particular item of 
information. Items come into our awareness, we attend to a particular item, and then we 
decide whether to act.”.  

Konkurrensen om uppmärksamhet är ett problem som känns igen i de flesta 
organisationer och är förmodligen en av anledningarna till att det är svårt att nå ut med 
information, eftersom individerna måste välja ut den information de uppmärksammar. Detta 
skapar ett gap dels mellan individens upplevda behov av information och tillgänglig 
information. Ett annat gap uppstår när de som är ansvariga för att relevant information 
kommer de anställda till del, informerar, men informationen inte når fram till mottagarna. 

Detta arbetes utgångspunkt är att individens verklighetsuppfattning är en social 
konstruktion (Guba & Lincoln 1994). Utgångspunkten innebär att tekniken i sig inte 
betraktas som aktiv. Tekniken kan påverka under förutsättning att människor inom en 
organisation fattar beslut om att den skall göra det. Huruvida utvecklingen blir den 
förväntade är en helt annan frågeställning.  

Samspelet mellan kognition och känsla i en organisatorisk kontext är ett område 
som fortfarande är outforskat enligt Fischer och Ashkanasy (2000). Den kognitiva 
organisationsteorin betonar tankarnas betydelse för handling och kritiseras av forskare från 
den psykologiska traditionen för att bortse från känslornas betydelse för tankar och 
handling. Känslor påverkar människors tänkande och handlingar likväl som tankar och 
handlingar påverkar känslor. Tankar, känslor och tolkningar av händelser är således 
ständigt föremål för förändring genom att de påverkar varandra kontinuerligt. Resultatet av 
tankarna och/eller känslorna kan resultera i en aktiv eller en passiv handling beroende på 
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individens personliga egenskaper, situationen och det sammanhang i vilket en händelse 
äger rum. I de fall där processen startar med en handling kan detta i sin tur ge upphov till 
känslor och tankar. Processen kan också starta med en tanke eller känsla och påverka 
individens handlande. 

Fischer och Ashkanasy (2000) har i sin artikel en sammanställning med förslag om 
forskning inom känslor och arbetsliv. Dessa förslag på intressanta forskningsområden 
presenterades vid en konferens 1998 - First Conference on Emotions and Organizational 
Life. Bland dessa förslag finns (1) Samspelet mellan känsla och tanke samt (2) Känslor och 
den meningsskapande processen. Falk (2000) ger också uttryck för detta behov genom att 
konstatera (s. 68) att ”Vi har hittills i anmärkningsvärt liten utsträckning diskuterat 
informationsteknikens konsekvenser och sociala gränser. Många förefaller omedvetna om 
vardagsanvändningens potentiella risker. Vi behöver sociala spelregler för att kunna umgås 
med informationstekniken.” 

1.4 Forskningsfrågor 
Utvecklingen av system för epost har berikat och underlättat vår tillvaro både privat och 
professionellt och har gjort det möjligt att, bland annat, nå ut till alla anställda var de än 
befinner sig – samtidigt. I detta kan ligga en frestelse att använda epost utan att tänka 
igenom om och på vilket sätt information skall distribueras och hur en 
kommunikationsprocess kan komma att utvecklas. Eftersom hindren för att nå ut med 
information är låga är det intressant att studera om det finns gränser för vad som kan vara 
olämpligt att informera om via epost.  

Problematiseringen resulterade i några reflektioner. För det första; går det att 
fastställa om det finns något som kan anses som olämplig användning av epost? För det 
andra; om det går att konstatera att det finns något som kan kategoriseras som olämplig 
användning av epost; vad är det i så fall som gör att vissa frågor bör avhandlas genom 
andra media än epost? Och för det tredje; vad kan vi som användare av epost tänka på för 
att undvika att det uppstår negativa effekter? 

Dessa reflektioner ledde fram till att tre forskningsfrågor formulerades som 
avhandlingen avsåg att besvara:  
Fråga 1 Hur används epost i en organisation idag?  
Fråga 2 Varför är det viktigt med en hög grad av samstämmighet mellan avsändarens 
intentioner och mottagarens reaktioner och hur kan den förbättras?  
Fråga 3 När bör inte epost väljas som medium för information och kommunikation? 

1.5 Syfte 
Syftet med denna studie var att undersöka vilken roll eposten kan ha inom en organisation, 
försöka identifiera vad det är som gör att epost kan vara olämpligt att använda samt ge 
förslag på hur negativa effekter av epostanvändning kan undvikas. 

1.6 Avgränsning 
Målgrupp, både i pilotstudien och i fallstudien, var chefer och deras användning av epost 
och chefer är självklart både mottagare och sändare av epost. I intervjuerna berördes i första 
hand chefernas roll som initiativtagare till epostmeddelanden där skillnaden mellan 
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intentioner med en viss information diskuterades utifrån de reaktioner som hade uppstått. 
Endast det interna flödet av epost inom organisationen har studerats. Anledningarna till att 
studien avgränsades till chefers användning av epost inom organisationer är framför allt tre:  

1) Mina personliga erfarenheter som informationsansvarig. 
2) Chefers speciella ansvar avseende information till medarbetarna.  
3) Medarbetarnas förväntningar på chefer som informationsgivare. 

1.7 Rapportens disposition 
Kapitel 1 är en introduktion till varför avhandlingens ämne är intressant att studera och 
diskussionen utmynnar i formulerandet av tre forskningsfrågor och syftet med 
avhandlingen. 
Kapitel 2 innehåller ett antal definitioner och språkliga reflektioner. 
Kapitel 3 innehåller en redogörelse för den forskningsansats som ligger till grund för detta 
arbete, hur datainsamlingen genomfördes samt en diskussion om kvalitativ forsknings 
kvalitet och begränsningar.  
Kapitel 4 tar upp den teoretiska grunden för avhandlingen och sammanfattas i en 
kommunikationsmodell. 
I kapitel 5 återfinns en beskrivning av resultatet från pilotstudierna och fallstudien. 
Kapitel 6 innehåller diskussion och analys av det material som har samlats in under arbetets 
gång och redogör för svaret på forskningsfrågorna. Diskussionen resulterar i fem slutsatser. 
Kapitlet innehåller också en kritisk reflektion om arbetets bidrag, förtjänster och brister. 
Slutligen finns en redogörelse för förslag på frågor som har fångat mitt intresse men inte 
har fått svar i detta arbete. 
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2 Definitioner och 
språkliga reflektioner 

2.1 E-mail, E-post eller epost 
Användningen av ordet e-post i löpande text är förenat med vissa svårigheter eftersom det 
svenska ordet för elektronisk post inte används lika självklart som det engelska e-mail. 
Under intervjuerna använde respondenterna orden e-mail, mail, maila och mailet. I 
avhandlingen används genomgående det svenska ordet epost även om det inte är helt enkelt 
att förändra mail, maila och mailet till ett motsvarande svenskt ord. I avhandlingen 
återfinns en variation av epost, epostmeddelande och elektronisk post. 

En fråga till Svenska språknämnden (online) lyder enligt följande: ”Heter det e-
mail, mejl eller e-post? Heter det maila, mejla eller skicka e-post?”. Svaret löd: 
”Språknämnden rekommenderar e-post. Det enskilda meddelandet kallas e-brev, e-
postmeddelande eller e-meddelande. Verbuttrycket är skicka e-post eller e-posta. E-post 
skickas till en e-postadress eller bara e-adress. Förleden e- för “elektronisk” kan utelämnas 
i sammanhang där det är helt klart vad som avses.” Enligt de språkliga konventionerna ska 
det vara ett bindestreck mellan e- och post eftersom e- står för en förkortning men i 
avhandlingen är bindestrecket utelämnat av praktiska skäl. 

2.2 Spam och flaming 
Spam definieras enligt Butler (2003:388) i korthet som oönskade epostmeddelande som går 
ut till många adressater. En mer teknisk definition är att elektroniska meddelande kan 
betraktas som spam om: 

• mottagarens identitet och sammanhang inte spelar någon roll eftersom meddelandet 
går ut till en stor grupp mottagare. 

• mottagaren har inte explicit accepterat mottagande av meddelandet. 
• meddelandet tycks ge sändaren en oproportionellt stor fördel jämfört med 

mottagaren. 
Flaming handlar enligt Alonzo och Aiken (2002) om att det kan uppstå så kallade ”flames” 
vid elektronisk kommunikation när människor i skydd av en relativ anonymitet skriver 
saker som de inte skulle förmedla i möten ansikte-mot-ansikte. 
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2.3 Information och kommunikation 
Ordet information kommer från det latinska ordet informatio vilket betyder bland annat 
förklarande, upplysande eller meddelande av upplysningar enligt Svenska Akademins 
Ordbok (2005). Information är en generell beteckning för det meningsfulla innehåll som 
överförs vid kommunikation i olika former. Ordet kommunikation kommer från latinets 
communicare, som betyder att något blir gemensamt (Svenska Akademins Ordbok 2005). 
Kommunikation handlar, enligt min uppfattning, om en dubbelriktad 
informationsöverföring som har som syfte att medverka i individernas meningsskapande 
processer. Information är viktig i kommunikationen, men all information uppfattas inte som 
meningsfull och ger därför inte upphov till att något blir gemensamt. I ett uppslagsverk (Sv. 
Nordstedts St.) står det att kommunikation handlar om “överföring av (själsligt eller 
intellektuellt) innehåll med hjälp av viss typ av meddelelsemedel” vilket tillför ytterligare 
en dimension det vill säga att det skall finnas ett innehåll – ett budskap – som skall föras 
över till den andra parten. ”Överföring” behöver inte uppfattas som ett mekaniskt 
överförande utan kan handla om att det finns en intention med en viss information som 
någon är angelägen att dela med sig av för att påverka omgivningen i något avseende. 

Eftersom information och kommunikation i detta arbete betraktas som två begrepp 
som hör nära samman återfinns båda begreppen i avhandlingen. Ibland förekommer 
naturligtvis en renodlad informationsöverföring där ingen direkt återkoppling är målet, 
medan informationen i andra situationer handlar om att skapa en dialog och 
kommunikation. Vilket som är fallet framgår inte alltid av sammanhanget och det som var 
tänkt som en envägs informationsspridning kan ge upphov till en dialog.  

2.4 Kanal/medium/medier 
I avhandlingen används både ordet kanal och medium (pluralis; media, medier). Orden ses 
här som synonymer och används när epost betraktas som en informationskanal det vill säga 
en kanal för informationsspridning och kommunikation. Medier eller medium kan användas 
i en vidare betydelse och återfinns oftare i den föreliggande texten. Skillnaden mellan kanal 
och medium är i detta arbete hårfin. Heide, Johansson och Simonsson (2005) konstaterar 
till exempel att när vi talar om medier är det vanligtvis tekniska eller elektroniska medier vi 
avser som tidningar, TV och Internet. De skriver vidare att (2005:135): ”Men även ord, röst 
och kroppsspråk innefattas i mediumbegreppet. All kommunikation mellan människor är 
medierad. Det krävs med andra ord något medium för att kommunikation ska komma till 
stånd”.  

2.5 Informationsbeteende/informationskultur 
Informationsbeteende och informationskultur är enligt Davenport (1997) två inbördes 
relaterade faktorer vilka kan ha en stor inverkan på informationsmiljön och som kan vara 
svåra att förändra. 

Davenports definition på informationsbeteende är, som tidigare nämnts, individens 
sätt att hantera information. Detta innefattar hur individen förhåller sig till information, 
närmar sig och använder den men även hur individen väljer bort information både på ett 
medvetet och på ett omedvetet plan. Informationsbeteende handlar dessutom enligt 
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Davenport om att hur individen modifierar, delar med sig och lagrar information. 
Organisationens sammantagna informationsbeteende, bra eller dåligt, utgör dess 
informationskultur. Informationskulturen bestämmer hur högt de inblandade värderar 
information, delar den över organisationens gränser, avslöjar den internt eller externt och 
utnyttjar den i sin löpande verksamhet.  

Det finns förmodligen fler faktorer som kan höra till informationskulturen, som till 
exempel val av media för information, hur väl behovet av feedback är tillgodosett allmänna 
spelregler om exempelvis innehåll och språkbehandling för informationsflödet.  

2.6 Intentioner/reaktioner 
Begreppet intentioner har nämnts tidigare i detta kapitel och med intentioner menas den 
avsikt eller det syfte som avsändaren av epostmeddelanden har. Syftet kan vara explicit 
eller implicit, det kan vara i hög grad medvetet men också något mer diffust och det är inte 
säkert att mottagaren uppfattar syftet över huvud taget. Reaktionen som kan uppstå är den 
effekt som blir följden av epostmeddelandet och en reaktion som är samstämmig med 
intentionen underlättar förmodligen kommunikationen. Vad som blir resultatet av ett alltför 
stort gap mellan intention och reaktion beror förmodligen på bland annat de faktorer som 
presenterades i figur 1. 
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3 Tillvägagångssätt 

I detta kapitel redogörs för avhandlingens metodologiska överväganden. Under arbetets 
gång har ett antal beslut fattats för att arbetet skall föras framåt. Vi är alla bundna av våra 
tidigare erfarenheter och föreställningar om hur världen är beskaffad vilket påverkar vår 
syn på vår gemensamma verklighet. I den mån att det är möjligt är det av värde om en 
författare kan erbjuda tydliga motiv för olika vägval i forskningsprocessen, så kallad 
snitsling enligt Frenckner (1986). Snitsling innebär att läsaren ges en möjlighet att följa 
vägen från fråga till svar och därmed kunna bilda sig en uppfattning om frågeställningen är 
relevant, metodvalet riktigt och svaren rimliga. För att kunna genomföra en studie måste 
forskaren ta ställning till en rad frågor. Kan forskningsfrågorna besvaras genom en 
kvantitativ eller kvalitativ metodansats? Vilken tidigare kunskap det vill säga teoretisk 
referensram skall ligga till grund för arbetet? Vilka fallföretag är lämpliga att närma sig 
med de frågor arbetet har? Vilka tekniker är lämpliga att använda för insamlandet av data? 
Hur skall data bearbetas för att utgöra ett kunskapsbidrag?  

Avhandlingens empiriska arbete grundar sig i huvudsak på en fallstudie inom en 
kommunal förvaltning. Fallstudien bygger på ett antal intervjuer med representanter för 
ledningen för att få en inblick i följande frågor: Vilken information distribueras via de 
elektroniska kanalerna? Förekommer diskussioner om vilken information som ska 
distribueras elektroniskt? Vilka erfarenheter har respondenterna av felval av 
informationskanal? Vilka reaktioner uppstod? 

3.1 Modell för avhandlingsarbetets genomförande 
Genomförande av arbetet med en vetenskaplig avhandling handlar om att följa en bestämd 
tradition. Friheten att välja hur arbetet ska genomföras är därför delvis begränsad vilket 
innebär att vägen fram till färdigt resultat ser ganska lika ut från arbete till arbete.  

Avhandlingens väg från undran fram till färdig avhandling har sammanfattats med 
hjälp av en figur som återfinns på nästa sida (figur 2). Bilden skall inte tolkas som om varje 
steg leder ett steg framåt i processen. En mer komplett figur av processen skulle innehålla 
ett antal pilar som går tillbaka till tidigare stadium i arbetet. Mer kunskap och erfarenheter 
gör att det som på ett tidigt stadium var självklart blir mindre självklart och det krävs ett 
eller flera steg tillbaka. Detta brukar liknas vid en iterativ process där arbetets 
framåtskridande går i en cyklisk rörelse. Vid sidan om figuren finns också en tidsaxel 
inritad för att det ska gå att få en uppfattning om hur lång tid arbetet tog. Efter figuren finns 
i ord processen beskriven från undran till färdigt arbete. 
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Figur 2: Forskningsprocessen från undran till färdig avhandling. 

3.2 Förförståelse och undran 
Forskning kan ha olika filosofiska perspektiv som utgångspunkt enligt bland annat Guba 
och Lincoln (1994). Ett är det socialkonstruktivistiska perspektivet, som bygger på att 
verkligheten ses som en social konstruktion, baserad på tidigare erfarenheter och 
producerad i ett socialt sammanhang. Verkligheten är relativ, beroende av sin kontext och 
hela tiden föremål för förändring. Målet är att vid en bestämd tid och i en speciell kontext 
studera och i förlängningen tolka hur individer konstruerar verkligheten.  

Det socialkonstruktivistiska perspektivet (Guba & Lincoln 1994) stämmer också väl 
överens med den syn på människor som präglade den socionomutbildning som jag 
avslutade i mitten på 1970-talet. Efter utbildningen arbetade jag som socialassistent och 
kurator under några år för att därefter fortsätt min yrkesbana med personalarbete inom 
offshoreindustrin under 1980-talet. Jag var ansvarig för tjänstemannarekryteringen och 
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rekryterade i samarbete med närmaste chef mer än 100 kvalificerade tjänstemän. 
Kompetensutveckling för olika målgrupper var en annan viktig arbetsuppgift. Vid en senare 
tidpunkt kom avvecklingsarbete att bli en tung uppgift där jag var ansvarig för den 
information som gick ut till samtliga anställda för att därefter ha chefsansvar för 50 
uppsagda tjänstemän. 

Avhandlingens forskningsfrågor har således sin grund i mina erfarenheter från ett 
långt arbetsliv där viktig information förmedlades av närmaste chef, genom 
personaltidningen, fysiska anslagstavlor eller genom att information skickades ut i 
pappersform. Efter magisterexamen 1998 i data- och systemvetenskap, inspirerad av 
informationsteknikens möjligheter, tackade jag ja till en anställning som projektledare för 
ett förändringsprojekt med en projektbudget på 9,6 miljoner inom en statlig förvaltning. Jag 
förväntade mig att förankring av nya idéer och arbetsformer skulle underlättas med hjälp av 
bland annat system för epost.  

Med facit i hand kan konstateras att svårigheterna att nå ut med information var 
större 1998, än när jag var ansvarig för den information som berörde en uppsägning av 900 
anställda 1986. Anledningarna till detta är flera som exempelvis vad informationen handlar 
om, vem den berör och vilken angelägenhetsgrad innehållet anses ha av den som är 
mottagare. I arbetet med information till personalen i det företag som skulle minska sin 
personalstyrka med 900 personer, berörde informationen personligen samtliga anställda och 
det var förmodligen den viktigaste faktorn för att informationen uppmärksammades i så hög 
grad. I det andra fallet berörde informationen tredje part, det vill säga de som var 
organisationens kunder. Projektet var en arbetsmarknadspolitisk åtgärd som konkurrerade 
med andra åtgärder och dessutom i sin förutvarande form hade fungerat likadant under ett 
antal år. Försöken till förändring av verksamhetens innehåll konkurrerade med 
handläggarnas väl förankrade syn på verksamheten och styrningen från centrala dekret. För 
projektet fanns mål som var högt ställda jämfört med de tidigare resultaten och 
projektgruppen hade därför en helt annan målsättning än handläggarna. Sammantaget blev 
resultatet att det var svårt att få uppmärksamhet för den nya målsättningen.  

I samband med att tiden i det tidigare nämnda projektet närmade sig sitt slut 
anställdes jag som adjunkt på Högskolan på Gotland och påbörjade min forskarutbildning 
2001. Först under 2002 klarnade forskningsfrågorna som ligger till grund för detta arbete. 
Att vara adjunkt och forskarstuderande innebär att, liksom alla mina tidigare arbeten, krav 
ställs på att jag som individ hela tiden kommunicerar. Vem jag kommunicerar med, hur jag 
kommunicerar, vad jag kommunicerar, vilka behov de andra individerna i 
kommunikationen har och med hjälp av vilka media jag kommunicerar varierar, men 
kommunikation är alltid kärnan i mitt arbete.  

Mina personliga erfarenheter har lärt mig att det inte finns några självklara svar på 
vissa frågor utan att det mesta beror på sammanhanget och på de individer som befinner sig 
där vid en viss tidpunkt. Denna insikt gör det både lättare och svårare att hävda att ett 
resultat av en forskningsprocess är sant. Det kan vara sant i en kontext under vissa 
omständigheter men inte i andra. Trots att min förförståelse präglas mycket av ”det beror 
på” kunde jag inte låta bli att fundera över om inte användningen av epost borde ha vissa 
begränsningar. 



18

3.3 Teorins roll 
Under arbetets gång har ett omfattande arbete lagts ner på att finna litteratur och referenser 
som kunde användas för att belysa de uppställda forskningsfrågorna. Information har sökts 
i olika litteratur- och artikeldatabaser. För artiklar har använts ScienceDirect, Absco, 
ABI/Inform och för böcker har använts Högskolans katalogsystem, Stockholms 
universitetsbibliotek samt KB:s system LIBRIS.  

Målet för litteratursökningen var att finna flera teorier, som kunde ge förklaringar 
till varför det i vissa situationer kan vara olämpligt att välja epost som medium för 
information och kommunikation. Teorierna ligger till grund för analysen och slutsatserna 
som återfinns i kapitel 6. Att använda flera teorier stöds bland annat av Walsham (1995) 
som anser att det finns en risk med att använda enbart en teori som underlag för 
datainsamlingen. Det är då lätt att viktiga aspekter inte uppmärksammas eftersom fokus är 
inställt på något annat.  

De valda teorierna sammanfattades i en modell för kommunikation som utgick från 
Laswells (1948) enkla modell: ”Vem säger vad i vilken kanal till vem med vilken effekt?” 
(se figur 5). Den modell som blev resultatet av den teoretiska genomgången visar en 
betydligt mer komplex bild av en kommunikationsprocess (se figur 10). 

Pilotstudien och fallstudien genomfördes i ett försök att pröva teorierna, men också 
för att se nya mönster som kunde utgöra grunden till en ny teori. Vanligtvis väljer en 
forskare som genomför fallstudier en av rollerna för teorin, det vill säga antingen pröva 
teori eller också att försöka konstruera ny teori (Merriam 1994). Tidigare forskning kan 
prövas genom att hypoteser ställs upp som sedan prövas. Forskningsfrågorna i detta arbete 
uppstod som ett resultat av de teoretiska studierna och de utgjorde grunden för det 
empiriska arbetet varvid teorierna i första hand prövades. Det är också viktigt att betona att 
min förförståelse ändrades i takt med att nya kunskaper inhämtades.  

Ett problem under arbetets gång var att värdera forskningsresultat som redovisade 
olika resultat och att kunna ta ställning till hur detta påverkade föreliggande arbete. I den 
mån det var nödvändigt för detta arbete att ta ställning för eller emot, har strävan varit att 
efter en redogörelse för de motstridiga resultaten, diskutera hur de olika resultaten kan 
påverka detta arbete. 

3.4 Problemformulering och forskningsfrågor 
Varför kan användningen av epost vara ett problem i vissa sammanhang? Är det ett 
problem? För vem kan det vara ett problem? Hur kan olämplig användning av epost 
studeras? 

Problematiseringen brukar leda till att problemformuleringen blir klar och de 
formulerade forskningsfrågorna i sin tur förutsätter att en viss teknik för datainsamling 
förefaller som den lämpligaste. Problemformuleringen resulterade i ett antal preliminära 
frågor som utvecklades med den valda teoretiska referensramen som bakgrund. Den valda 
referensramen bygger på litteraturstudier och är förknippad med kumulativitet. Det vill säga 
att forskningsprocessen är en påbyggnad av tidigare forskning och förutsätter kunskap om 
vad som tidigare har gjorts inom det område som avses att ”beforskas”. Frågorna som 
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utvecklades under denna process kom att, genom en pilotstudie och ytterligare studier av 
befintlig kunskap, att förvandlas till utvecklade frågor som användes i en fallstudie. 

Ibland kan det vara en fördel att välja flera olika metoder för att säkerställa 
resultatet, så kallad triangulering. Denzin (1970), bland andra, ser triangulering som ett 
tillvägagångssätt där flera olika observatörer, teoretiska perspektiv, metodologier och källor 
till information kombineras.  

Forskningsfrågorna har formulerats om ett antal gånger eftersom ny kunskap hela 
tiden kräver en anpassning. De frågor som inledningsvis formulerades visade sig vara 
ointressanta när frågan belystes genom teoretiska studier, de olika praktiska studierna och 
genom diskussioner med kollegor och andra som visade intresse för arbetet. Att 
forskningsfrågorna omformuleras är inte ovanligt eftersom det är svårt att ställa rätt frågor 
från början. En anpassning av forskningsfrågorna flera gånger är en del av den iterativa 
processen som kännetecknar ett avhandlingsarbete.  

3.5 Metodreflektion och genomförande av pilotstudien 
Tidigare konstaterades att när problematiseringen är klar brukar ett antal forskningsfrågor 
kunna formuleras, vilka i sin tur pekar på att en viss teknik är lämplig för att få tillgång till 
information från en undersökningsmiljö. Valet av teknik för datainsamlingen var dock inte 
självklart utan en rad frågor behövde diskuteras innan arbetet kunde påbörjas. Hur är det 
möjligt att studera ett fenomen som är komplext? Kan fenomenet studeras genom en form 
av verklighetstroget experiment eller är intervjuer en framkomligare väg? Var och i vilket 
sammanhang kan fenomenet studeras? Vem kan bidra med att besvara forskningsfrågorna, 
det vill säga vilket urval av respondenter kunde tänkas vara det optimala? Vilka frågor skall 
ställas för att få ett rimligt svar?  

Mina erfarenheter från arbetet med magisteruppsatsen bidrog med viktiga 
erfarenheter. Uppsatsen hade rubriken ”E-post och Informationsstress - om information 
overload på individ- och gruppnivå”. Den empiriska undersökningen genomfördes i tre 
olika organisationer - ett tillverkningsföretag, ett konsultföretag och en offentlig 
förvaltning. Eftersom epost var i fokus även i magisteruppsatsen användes epost för att 
ställa ett begränsat antal frågor för att öka svarsfrekvensen. Två viktiga lärdomar har jag 
tagit med mig från detta arbete. Det första är att i studier av allmänna fenomen, som epost 
och informationsstress, är det ingen större skillnad på respondenternas svar om hänsyn tas 
till organisationens verksamhet. Det andra är att svarsfrekvensen, även om epostenkäter 
används, blir betydligt högre om respondenterna är personer till vilka jag som undersökare 
har en personlig relation. 

Dessa erfarenheter tillsammans med de obligatoriska doktorandkurserna i kvalitativ 
och kvantitativ metod utgjorde grunden till planeringen och genomförandet av 
datainsamlingen.  

3.5.1 Datainsamling pilotstudie 1 

Det första försöket till datainsamling genomfördes under hösten 2002 då sex respondenter 
valdes ut för att de förväntades vara positiva till att besvara ett antal frågor om epostens roll 
i organisationen. Respondenterna företrädde olika branscher, båda könen var representerade 
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och åldern varierade mellan 40-60 år. Frågorna återfinns i bilaga 1 och för att ställa och 
besvara frågorna användes epost. Svarsfrekvensen var 100 % vilket får tillskrivas 
urvalsmetoden, det vill säga jag vände mig till personer som jag förväntade mig få ett svar 
av eftersom de ingår i mitt personliga kontaktnät. Respondenterna gav sin syn på epostens 
användning i organisationen och fem av de sex respondenterna var chefer med 
personalansvar.  

3.5.2 Datainsamling pilotstudie 2 

Med utgångspunkt från resultatet från pilotstudien formulerades 99 ”Epostmeddelanden” – 
en form av attitydenkät där en studentgrupp (47 personer) fick ta ställning till hur de skulle 
reagera om de fick samma meddelande i ”verkligheten”. Studenterna ombads tänka sig in 
ett scenario där de arbetade på ett medelstort företag. Det är fredag eftermiddag och 
arbetsdagen går mot sitt slut. När de är på väg att stänga av datorn får de ett 
epostmeddelande från sin chef och kan inte låta bli att öppna och läsa det. Frågan som 
studenterna skulle besvara var hur de trodde att de skulle reagera på ett visst 
epostmeddelande. Svarsalternativen fördelades på en skala från +5 till –5 med 0 som ett 
utslag för att meddelandet var neutralt, det vill säga inte gav upphov till en förmodad 
känslomässig reaktion. I rutan som följer finns tre exempel på innehållet i de 
epostmeddelanden som studenterna skulle ta ställning till.  
 
Epostmeddelande 1 
att den sedan många år generellt fastlagda semesterperioden under juli månad måste flyttas eftersom företaget 
har fått nya order som innebär att full produktion måste upprätthållas även under sommaren. (Du har planerat 
en längre utlandsvistelse under juli) 
+5 +4 +3 +2 +1  0 –1 –2 –3 –4 –5 
Epostmeddelande 2 
att du kommer att omplaceras eftersom din tjänst kommer att upphöra. 
+5 +4 +3 +2 +1  0 –1 –2 –3 –4 –5 
Epostmeddelande 3 
att ett varsel kommer att läggas med påföljande uppsägningar. Detta kommer att drabba ca 10 % av 
personalen. 
+5 +4 +3 +2 +1  0 –1 –2 –3 –4 –5 

 
I hälften av de 99 epostmeddelanden gav meddelandet, enligt studenterna, upphov 

till en negativ känsla och i de tre exemplen var medelvärdet omkring –3,5. I efterhand kan 
konstateras att enkäten hade ett antal brister. En uppenbar brist var att det inte framgick om 
respondenterna reagerade på själva epostmeddelandet eller om reaktionen berodde på 
mediavalet det vill säga att informationen kom som ett epostmeddelande. En central fråga 
var om mediavalet hade någon betydelse för reaktionen. Följdfrågan blev därför om 
reaktionen skulle ha blivit en annan om chefen hade valt ett annat medium för 
kommunikation. Eftersom denna fråga inte ställdes i enkäten valde jag att inte använda mig 
av resultatet.  

Frågan om vad studenterna egentligen besvarade hade kunnat bli belyst genom så 
kallade fokusgrupper. Fokusgrupper är en forskningsteknik där ett antal individer samlas 
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runt ett specifikt ämne och diskuterar detta tillsammans med en forskare (Bloor et al 2000). 
Det specifika ämnet i det här fallet skulle ha varit hur studenterna tänkte när de besvarade 
enkäten. Vid en upprepning av studien är det tänkbart att efter varje meddelande lista 
samtliga tillgängliga media för informationsöverföring i en organisation. Respondenterna 
skulle för varje meddelande få ta ställning till hur de skulle uppfatta meddelandet beroende 
på mediaval. Detta skulle göra det möjligt att få fram vilken betydelse valet av media hade 
för en visst meddelande. 

3.6 Metodreflektion och datainsamling fallstudie 

3.6.1 Datainsamling fallstudie 

Efter de genomförda pilotstudierna fattades ett beslut att genomföra en eller flera fallstudier 
eftersom forskningsfrågorna handlade om hur ett aktuellt fenomen kunde förklaras. Senare, 
i kapitel 4 och 6, finns en diskussion som visar att kommunikationsprocesser kan vara 
komplicerade och något som vi tampas med, mer eller mindre, hela dagarna och det är 
därför svårt att få kontroll över en specifik kommunikationsprocess. Detta sammantaget 
utgör grunden för beslutet att genomföra en fallstudie vilket stöds av Yin (1994). 
Elektronisk kommunikation är i högsta grad en social process och berör interagerande 
mellan individer. Enligt Yin (1994) är det lämpligt med en fallstudie när följande villkor är 
uppfyllda: (1) Forskningsfrågorna handlar om hur eller varför, (2) Det studerade fenomenet 
går inte att kontrollera och (3) Aktuella händelser fokuseras. Yin (1994) definierar 
fallstudier som en empirisk undersökning där ett fenomen studeras som ryms inom det som 
vi betraktar som ”det riktiga livets” sammanhang, men gränsdragningen mellan kontext och 
fenomen inte är helt tydligt. En fallstudie ger forskaren djupgående insikter om en viss 
situation och hur de inblandade personerna tolkar denna genom att målet är att upptäcka 
och inte bevisa och studien ligger på processen och kontexten (Merriam, 1994).  

Eftersom kontexten förmodades vara betydelsefull för synen på epostens gränser var 
den ursprungliga planen att genomföra ett antal intervjuer med företrädare för två 
organisationer varvid två organisationer valdes ut. Den ena var en kommunal förvaltning 
och den andra ett aktiebolag. 

Den fallstudie som följde, genomfördes inom en kommunal förvaltning inom 
Gotlands kommun under 2004. Ett första samtal med förvaltningschefen genomfördes 
redan våren 2003, men det dröjde ett år till nästa intervju. Den väg som föreföll vara 
framkomligast var att intervjua ett antal chefer som dagligen förväntas använda epost som 
ett arbetsverktyg. Förvaltningschefen rekommenderades sex chefer inom förvaltningen för 
ytterligare intervjuer. Totalt intervjuades 7 personer inom Barn- och utbildnings-
förvaltningen varav 5 respondenter var rektorer.  

De djupintervjuer som genomfördes kan karaktäriseras som semistrukturerade det 
vill säga intervjun utgick från ett antal i förväg fastställda frågor. Intervjuerna fick mer 
karaktären av ett samtal där svaren ibland ledde ifrån frågorna, men samtalet hölls ändå 
inom ramen för användningen av epost. Samtalen hade karaktären av en reflektiv dialog där 
både intervjuaren och den intervjuade spelade en viktig roll för det tankeutbyte som var 
avsikten med intervjuerna. Intervjuerna bandades i samtliga fall och skrevs ut i sin helhet, 
vilket enligt Merriam (1994) är den mest idealiska grunden för en analys. I en djupintervju 
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ingår tre faser input, analys samt output och definieras av Banaka (1981:12) enligt följande: 
”insamlande av tillräckligt mycket av rätt sorts information (input) för en grundlig analys 
(analys) i avsikt att kunna dra korrekta slutsatser om IP:s (IP = intervjupersonen dvs. 
respondenten, min anmärkning) beteende under vissa givna betingelser (output).” 

Frågorna som ställdes var en utveckling av dem som ställdes i pilotstudien och 
återfinns i bilaga 1. Innan intervjuerna skickades frågorna ut med hjälp av epost till 10 
personer för att få deras syn på om frågorna var möjliga att besvara. Frågorna justerades 
något efter det att hänsyn hade tagits till de synpunkter som framkom. 

Det var svårt att i intervjusituationen få respondenterna att erinra sig konkreta 
exempel på epost som hade skapat problem i organisationen. Ett sätt att få fram konkreta 
exempel kunde ha varit att skicka ut frågorna i förväg. Ett annat sätt var att återkomma till 
respondenterna efter en tid och fråga om de har kommit på några exempel. En sådan 
förfrågan gjordes, men gav inte mer information. Respondenterna hade i princip samma 
allmänna uppfattning om vad som bör och vad som inte bör avhandlas via epost. Samtliga 
respondenter var i arbetsledande ställning och kanske svaren hade fallit ut på ett annat sätt 
om intervjuer hade genomförts med personalen inom de olika rektorsområdena. För att 
komplettera de svar som framkom vid intervjuerna studerades också den dokumentation 
som finns om kommunikation och information inom Gotlands kommun i allmänhet och den 
information som finns speciellt om Barn- och utbildningsförvaltningen. 

Efter att ha slutfört intervjuerna inom BUF och jämfört med svaren i pilotstudien 
konstaterades att svaren inte uppvisade någon variation. Eftersom respondenterna i 
pilotstudien representerade näringslivet drogs slutsatsen att en mättnad i intervjusvaren 
hade uppnåtts. Tidigare finns beskrivet den undersökning som genomfördes i samband med 
en magisteruppsats och där det konstaterades att svaren från de tre olika 
undersökningsmiljöerna inte skilde sig åt. Resultatet var förvånande eftersom ett antagande 
i studien var att det skulle påverkas av organisationernas målsättning och 
organisationskultur. När variationen i svaren även denna gång uteblev fattades beslutet att 
fallstudien skulle kompletteras med de svar som framkommit pilotstudien i stället för att 
genomföra fler fallstudier. 

3.7 Analys 
Analys av ett kvalititativt undersökningsmaterial är ofta förenat med vissa svårigheter 
eftersom det finns få etablerade metoder att använda (Merriam 1994). En forskare startar en 
kvalitativ forskningsprocess utifrån att antal frågor för att sedan under processens gång 
förändra dessa frågor. Det som blir slutprodukten i en fallstudie beror på den information 
som samlats in.  

Analysarbetet pågår dessutom kontinuerligt under arbetets gång och Merriam 
(1994) beskriver tre nivåer av analysen. Den första analysnivån är den deskriptiva nivån där 
den insamlade informationen återges strukturerad i en berättande form. Den andra 
analysnivån innebär att tolkningen av informationen utgår från någon form av kategorier 
eller teman. På den tredje analysnivån omformas kategorierna till en teori som i ett bredare 
sammanhang kan förklara olika fenomen. Oberoende av på vilken nivå som analysarbetet 
befinner sig förutsätter det att forskaren har en strategi för att skapa mening i sitt material 
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vilket kan göras på flera olika sätt. För att skapa mening i informationen i detta arbete blev 
resultatet att materialet sammanställdes i en berättelse om epostanvändningen inom Barn- 
och utbildningsförvaltningen. Berättelsen användes sedan för att se om det gick att 
identifiera några mönster som kunde används för att besvara forskningsfrågorna. 

Medvetet har därför en tämligen rik fallbeskrivning valts och citat har använts där 
det har funnits lämpliga sådana för att åskådliggöra olika fenomen och synpunkter. Skolans 
värld är dessutom en miljö som för de allra flesta är bekant, vilket i detta sammanhang kan 
var en fördel eftersom det finns en tyst kunskap hos läsaren.  

Den teoretiska referensramen har fått ett större utrymme än vad som ursprungligen 
var avsett. Anledningen till detta var svårigheterna att få fram svar som på ett nyanserat och 
heltäckande sätt kunde ge svar på forskningsfrågorna. En lösning på detta problem var att 
försöka hitta svar i teorin som kunde förklara och exemplifiera där informationen som 
framkom vid intervjuerna inte var tillräcklig. Arbetet har präglats av en process där 
sökandet efter mönster och sammanhang i olika teorier har varit utgångspunkten för att 
sedan i intervjuerna få dessa mönster och sammanhang belysta ifrån en praktisk synvinkel.  

3.8 Kvalitet i forskningsprocessen 
Vad som avses med kvalitet i forskning beror på den forskartradition som finns inom olika 
vetenskapliga discipliner. Den kvantitativa metodtraditionen betonar vikten av 
generalisering det vill säga att de resultat som forskningen genererar kan gälla även andra 
situationer eller personer än de som studerats eftersom kvantitativ forskning bygger på ett 
stickprov som skall representera en hel population. Om det inte går att generalisera till en 
större population är forskningens resultat ointressanta.  

Två begrepp förekommer i samband med diskussionen om generaliserbarhet. Det 
ena begreppet är validitet. En vanlig definition på validitet är att de data som har 
framkommit i undersökningen mäter det som de är avsedda att mäta. I 
experimentsammanhang brukar det också talas om extern validitet det vill säga att de 
resultat som framkommer i ett experiment även gäller utanför experimentsituationen.  Den 
inre validiteten, som är vanligare vid kvalitativa undersökningar, handlar om trovärdigheten 
det vill säga att forskaren beskriver hur en undersökning är genomförd, i vilken 
utsträckning som deltagarna kan påverka resultatet samt någon form av triangulering för att 
säkerställa resultaten. Inre validitet är också kopplat till forskarens förmåga till objektivitet.  

Det andra begreppet som förekommer i samband med diskussionen om 
generaliserbarhet är reliabilitet. Ett undersökningsresultat anses ha hög reliabilitet när en 
upprepad studie uppnår samma resultat. Ett av de mest grundläggande dragen i kvalitativ 
forskning är målsättningen att se eller uttrycka händelser, handlingar, värden och normer 
med någon annans ögon (Bryman 1995). Detta leder till att den information som samlas in 
oftast är mångfacetterad och kan leda fram till flera olika tolkningar. Undersökningarna 
görs i en viss kontext vilket leder till att de kvantitativa kraven på hög validitet och 
reliabilitet inte nödvändigtvis uppfylls.  

I en artikel av Klein och Myers (1999) diskuteras ett antal principer för 
genomförande och utvärdering av tolkande fallstudier inom området informationssystem. 
Principerna är fundamentala vilket inte innebär att de är obligatoriska, men de kan hjälpa 
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forskarna att systematiskt designa olika undersökningar. En annan följd är att principerna 
kan hjälpa en forskare att försvara sitt arbete.  

Den första är den fundamentala principen om den hermeneutiska cirkeln enligt 
Klein och Myers (1999) som använder Gadamer (1976) som referens. Eftersom 
originaltexten av Gadamer (1976) är svårtillgänglig har jag valt Klein och Myers tolkning 
av Gadamers diskussion om den hermeneutiska cirkeln. Principen om den hermeneutiska 
cirkeln är grunden till all tolkande forskning och också en metaprincip på vilken de andra 
principerna utvecklats. Den hermeneutiska cirkeln innebär att vi får en förståelse för 
helheten genom att betrakta delarna och hur de samverkar. Det omvända gäller också; vi 
kan betrakta helheten för att se hur delarna samverkar och i en växelverkan mellan dessa 
två synsätt kan vi få en ökad förståelse. Vad som är helhet och vad som kan betraktas som 
delar är inte givet utan beror på studiens syfte och utveckling.  

Om diskussionen om helhet och delar förs över till detta arbete är det inte heller här 
självklart vad som är helheten och vad som är delarna. Sammanhanget det vill säga den 
fysiska undersökningsmiljön, Barn- och utbildningsförvaltningen, kan stå för helheten. I 
denna miljö verkar ett antal medarbetare som tillsammans arbetar mot gemensamma mål, 
men som också har sina egna mål inom ramen för verksamheten. Användningen av epost 
generellt kan utgöra en helhet, medan varje epostmeddelande som diskuterades i 
undersökningen kan utgöra en del. Samtliga befintliga teorier (helheten) som på olika sätt 
tillhandahåller förklaringsmodeller som kan användas för att genomföra analysen och dra 
slutsatser kan ställas i relation till de teorier som har valts ut (delarna). I dessa exempel på 
helhet och delar har under arbetets gång fokus flyttats mellan detaljer, situationer, 
infallsvinklar etc. för att se vad dessa har för betydelse för helheten  

Den andra principen fokuserar kontextualiseringen. En viktig faktor att belysa är hur 
mening skapas i olika kontext och därför skall det sociala och historiska sammanhanget 
klargöras för att läsaren skall förstå hur de aktuella frågeställningarna i en viss situation har 
vuxit fram. Människor är inte passiva utan aktiva medskapare av sin fysiska och sociala 
realitet. Eftersom individerna skapar sin verklighet förändras denna hela tiden, något som 
måste tas i beaktande vid analysen. I kapitel 5 som redovisar undersökningsresultatet har 
medvetet försökts ge en bakgrund till verksamheten genom att återge de dokument som 
skall vara ledstjärnor i arbetet inom förvaltningen. Redovisningen är också ganska detaljrik 
i ett försök att beskriva hur olika media för information används. Berättelsen handlar därför 
inte bara om epost även om det är epost som är i fokus i denna avhandling. 

Den tredje principen handlar om interaktionen mellan forskaren och subjektet och 
betonar vikten av att forskaren måste ställa sig till kritisk till vilket inflytande hon har haft 
på det insamlande materialet. Både forskaren och de individer som ingår i studien tolkar 
händelser och påverkar därför utvecklingen. Jag är väl medveten om att när jag ställer mina 
frågor och får en dialog med respondenterna händer något. Självklart påverkar jag de 
intervjuade av den enkla anledningen att frågorna, som jag har formulerat, är bärare av 
mina värderingar även om jag försöker förhålla mig neutral vid frågetillfället. Min 
förförståelse och undran har genererat frågor som jag är intresserad av och vill ha svar på. I 
och med det för jag över mitt intresse för den problematik som jag ser, till dem som jag 
intervjuar.  
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Den fjärde principen försöker beskriva hur långtgående abstraktion och 
generalisering är möjlig inom kvalitativ forskning. För att detta skall vara möjligt krävs att 
den andra och tredje principen ställs i relation till allmänna, teoretiska koncept som 
beskriver mänsklig förståelse och sociala handlingar. Jag har inga svårigheter att se att det 
går att generalisera resultatet av detta arbete eftersom svaren på åtminstone den andra och 
tredje forskningsfrågan tenderade att bli generella och allmänmänskliga. Svaren på 
forskningsfrågorna ger ett praktiskt bidrag som jag ser det och steget till abstraktion blir 
därför stort. 

Den femte principen pekar på vikten av ett dialogiskt resonemang förs genom en 
analys av det som är motsägelsefullt mellan den teoretiska förförståelse som har legat till 
grund för studiens design och de resultat som framkommer. Denna princip kräver en 
kontinuerlig revision av forskarens tidigare kunskap. Jag har i inledningen till detta kapitel 
beskrivit avhandlingsarbete som en iterativ process där jag hela tiden har fått gå tillbaka i 
och med att jag har kommit i kontakt med nya studier och teorier. Denna process har pågått 
hela tiden och fortsätter förmodligen även sedan detta arbete är avslutat och ett nytt 
påbörjas.  

Den sjätte principen handlar om nödvändigheten att som forskare vara medveten om 
att deltagarna förmodligen tolkar samma situation på olika sätt. För att skapa en förståelse 
för det studerade fenomenet krävs en analys av vad de olika berättelserna står för. 
Naturligtvis behöver det inte förekomma en rad olika berättelser utan deltagarna kan vara 
överens om tolkningen av en situation. Principen handlar om att det är viktigt att ha en 
medvetenhet om att det kan var möjligt att få en rad olika tolkningar av samma fenomen. 
Jag har inte sett att olika tolkningar av samma situation har varit ett problem i denna studie. 
Självklart har vi olika syn på hur vi skall informera och kommunicera i en organisation. 
Dessutom ser vi inte de tekniska möjligheterna med samma ögon vilket framkom ganska 
klart i intervjuerna. Att vi har olika syn på samma fenomen är inte ett problem som jag ser 
det utan är något som berikar den verklighet vi delar.  

Den sjunde och sista principen handlar om misstänksamhet mot möjliga ensidiga 
tolkningar och systematiska förvrängningar från deltagarna. Motiven till eventuella 
förvrängningar kan vara av olika karaktär, men kräver en klarsynt misstänksamhet från 
forskarens sida för att resultatet inte skall påverkas. Det fenomen som jag studerade var inte 
på något sätt hotande för deltagarna eftersom vi förde en diskussion på ett allmänt plan. 
Risken finns naturligtvis att jag inte fick kännedom om krisartade händelser som hade blivit 
ett resultat av felval av medium. Det finns å andra sidan en möjlighet att 
epostanvändningen inte innebar några svåra ställningstaganden om vad som kan betraktas 
som lämpligt och olämpligt. 

Klein och Myers (1999) inleder med att skriva att den hermeneutiska cirkeln är en 
förutsättning för de andra principerna. I detta perspektiv är det viktigt att se hur de olika 
principerna medverkar till att skapa en helhet. Om en forskare bortser från någon princip 
skall detta inte ske godtyckligt utan vara ett resultat av noggranna överväganden. 
Principerna kan inte användas som en checklista eftersom beroende på hur arbetet utvecklas 
kommer dessa att påverkas på olika sätt. Klein och Myers (1999:79) hävdar att: 
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We therefore conclude this section by reiterating the point that the whole story 
resulting from the application of the individual principles is greater than the sum of the 
parts i.e., the separate application of each principle. Interpretive researchers need to 
write an account that is not only interesting, but also plausible and convincing. Our 
suggested set of principles is designed to help interpretive researchers improve the 
plausibility and cogency of their accounts. 
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4 Epost, kommunikation 
och meningsskapande 
processer  

Vad kännetecknar god kommunikation? Vad utmärker god elektronisk kommunikation? 
Hur kan diskussionen om god kommunikation påverka användningen av epost? Med god 
kommunikation avses i detta arbete att kommunikationen har alla de nödvändiga 
egenskaper som krävs för att den ska medverka i individernas meningsfulla 
meningsskapande processer.  

Fokus i avhandlingen flyttas mellan allmän kommunikationsteori, elektronisk 
kommunikation och epostkommunikation. Kommunikationsteori berör all mänsklig 
kommunikation och några aspekter har valts ut som kan anses vara speciellt viktiga för 
kommunikation med epost. Elektronisk kommunikation är ett vidare begrepp än 
epostkommunikation och innebär alla former av kommunikation med hjälp av elektroniska 
medier. Trots det kommer diskussionen ibland att handla om elektronisk kommunikation i 
stället för enbart epost eftersom det finns vissa faktorer som förenar olika elektroniska 
medier. Med elektroniska medier avses program för chatt, diskussionsgrupper och 
elektroniska anslagstavlor. 

Utgångspunkten i den teoretiska diskussionen är att tanke, känsla och handling 
påverkar varandra i en ständig pågående dynamisk process. Vi är inte alltid medvetna om 
vad det är som styr vårt handlande. En ökad kunskap om hur känslor och tankar påverkar 
den kommunikativa processen kan lägga en grund för effektiv epostkommunikation. Figur 
3 är en övergripande bild av hur olika teorierna i detta kapitel utgör en helhet runt tre 
begrepp - tanke, känsla och handling. Det finns ingen knivskarp gräns mellan vilka teorier 
som behandlar de olika områdena inom tanke, känsla och handling eftersom teorierna ofta 
är gränsöverskridande.  
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Figur 3: Teorivalet kopplat till tanke, känsla och handling samt de frågor som har varit vägledande 
för innehållet i föreliggande kapitel. 

4.1 Hur kan kommunikationsteorin hjälpa oss att bli bättre på att 
kommunicera med epost? 

4.1.1 Kommunikationsteori 

Kommunikationsteori är ett omfattande vetenskapligt område där forskare på olika sätt har 
försökt beskriva den komplicerade processen som mänsklig kommunikation innebär. 
Förutsättningen för att en kommunikation skall äga rum är att det i något avseende finns ett 
behov att förmedla något som inte behöver vara skriftligt eller muntligt. Kommunikation 
kan också handla om att genom bilder, kroppsspråk, ljud med mera förmedla något. 

Intressant att studera är hur människan fungerar som informationsbehandlare. Hård 
af Segerstad (1982) konstaterar att tekniken har förlängt våra sinnen och gör det därför 
möjligt för oss att både samla in och bearbeta en obegränsad mängd information. Det är 
dock den mänskliga hjärnan som till sist måste behandla informationen, värdera den och 
fatta ett beslut om en handlingsstrategi. Människor har behov av och förmåga till 
meningsskapande processer för att ge struktur åt världen och Hård af Segerstad (1982:11) 
skriver: ”[…] såväl den inre som den yttre, och att med andra utväxla kunskaper och 
erfarenheter är grunden för den mänskliga kulturen.”. 

Hård af Segerstad (1982) anser att människan är utrustad med ett effektivt system 
för informationsbehandling där den viktigaste beståndsdelen är språket. Systemet för 



29

informationsbehandling har tre uppgifter: (1) motta och förmedla information (2) 
sammanställa och producera information samt (3) samt styra (kontrollera) organismen och 
omvärlden. Människor vill uppnå olika mål och anpassa sig till omgivningen och systemet 
för informationsbehandling hjälper människor med detta.  

För att vi skall kunna beskriva verkligheten behöver vi modeller. Mänsklig 
kommunikation är komplex och komplexa samband kräver komplexa modeller. Ett sätt att 
beskriva epostkommunikation är att göra en teknisk, schematisk beskrivning av hur 
systemet för epost fungerar, men Gärdenfors (1996) skriver att det är viktigt att förstå att 
informationen finns i två världar. Den ena världen är den tekniska och den andra är 
människans värld och självklart har informationen i det två världarna inte samma karaktär. I 
den tekniska världen kan informationen matematiskt beskrivas och mätas till skillnad från 
mänsklig kommunikation som inte går att beräkna. Information i ett nätverk eller i en dator 
är inte alltid information för människor likväl som information för människor ibland inte 
går att koda och strukturera för att använda i tekniska system.  

För att förstå hur människor hanterar information är studier av hur vi använder oss 
av ord och analysera språkets mening, vårt samspel och hur vi återkopplar av vikt 
(Gärdenfors 1996). Vi lever i en kontext och vår tillvaro är beroende av relationer till andra 
människor där kommunikationen är basen för relationerna, basen för vår identitet och en 
förutsättning för möten med andra människor. Vi både meddelar oss och delar med oss av 
ord, men också av upplevelser, tankar, känslor och värderingar. Kommunikation handlar 
om information men också om påverkan där tanke och känsla är viktiga för att vi skall få 
vår identitet bekräftad. I kommunikationen visar vi hur vi reagerar på den person – hur vi 
upplever han eller henne – vi talar med.  

Gärdenfors (1996) definierar kommunikation som en process där två eller flera 
personer skickar meddelanden till varandra. I processen ingår samtidigt att de visar hur de 
påverkar och påverkas av varandra, vilken uppfattning de har om sig själva och situationen 
och också hur de definierar innehållet i meddelandet. Vardaglig kommunikation handlar 
därför i liten utsträckning om att förmedla fakta. Gärdenfors (1996:25) skriver att ”den 
viktigaste skillnaden mellan den mänskliga världen och den tekniska är att mänsklig 
information inte uppstår förrän användaren tolkar bitströmmen.”. Tolkningen innebär ett 
aktivt sökande av meningen i informationsflödet. Information kan också uppstå utan att 
någon information skickas helt enkelt genom att utebliven information också ger upphov 
till en meningsskapande process.  

Vi lär oss som barn att kommunicera men denna färdighet är inget vi lär en gång för 
alla utan är en process av avlärande och inlärande som pågår hela livet. Att se 
kommunikation som en process innebär att (Burgoon, Hunsaker & Dawson 
1994:11):”communication has no easily defined beginning or end; it is dynamic and not 
static; when one stops the process, communication ceases to exists”. 
Kommunikationsprocesser handlar om ett ömsesidigt utbyte där olika aktörer förändrar sina 
roller beroende på situationen och om ett element ändras kommer de andra elementen också 
att påverkas. Kommunikation handlar om att påverka någon annan och därför är det viktigt 
att förstå kommunikationens känslomässiga natur (Burgoon, Hunsaker & Dawson 1994). 
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All kommunikation skapar inte en känslomässig reaktion, men känslomässiga reaktioner 
förekommer. 

Kommunikation är personlig till sin natur, det vill säga, vårt sätt att kommunicera är 
personligt. Ord är viktiga i kommunikationen eftersom de är symboler för något som vi 
försöker säga för att skapa en gemensam mening. Meningen i ett meddelande finns inte i 
orden utan i personen som skrev det och handlar om avsikten med de valda orden och all 
kommunikation syftar till att skapa en gemensam mening (Burgoon, Hunsaker & Dawson 
1994:14) och ”It is impossible to separate self from the communication process because all 
our experiences, attitudes, and emotions are involved and will affect the way we send and 
interpret messages.”. 

4.1.2 Vad menas med kommunikation? 

Det finns flera definitioner på vad som menas med kommunikation beroende på vilken 
forskare som studeras. Ett antal punkter är dock forskarna inom området överens om; 
kommunikation är en dynamisk process, en form av bytesaffär som påverkar både sändare 
och mottagare, en personlig, symbolisk process som kräver en form av kod för att fungera. 
Oenigheten handlar ofta om avsikten med kommunikationen och gränserna för vad som 
skall anses som kommunikation. Burgoon, Hunsaker och Dawson (1994) har sammanfattat 
sin syn på kommunikationsprocesser i en bild (se figur 4). 

Källan har en avsikt
att kommunicera
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avsikt att

kommunicera

Mottagaren uppfattar
avsikten att

kommunicera
Kommunikation Tillskriven

kommunikation
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kommunicera

Kommunikations-
försök

Passivt
beteende

 

Figur 4: Kommunikation och avsikt (fritt översatt efter Burgoon, Hunsaker & Dawson 1994 s. 21). 

I de fall där både källan och mottagaren har avsikten att kommunicera föreligger 
självfallet en kommunikation. Frågan är vad som händer när någon av parterna eller båda 
inte har en avsikt att kommunicera? Är det då möjligt att tala om kommunikation? 
Burgoon, Hunsaker och Dawson (1994) benämner de fall då källan inte har en avsikt att 
kommunicera, men mottagaren förväntar sig någon form av kommunikation eller tror att 
källan försöker kommunicera, som ”tillskriven kommunikation”. Det andra fallet benämns 
”kommunikationsförsök” det vill säga i de fall då mottagaren inte har för avsikt att 
kommunicera. Då ingen av parterna har en avsikt att kommunicera talar forskarna om 
”beteende”. Ett exempel på det senare kan vara två människor som möts men inte har för 
avsikt att uppmärksamma varandra. 

Samtliga de tre sist nämnda fallen kan i elektronisk kommunikation skapa problem 
eftersom de också signalerar något till den andra parten och därför skulle kunna betraktas 
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som en form av kommunikation. Om dessa exempel på olika former av kommunikation 
översätts till elektronisk post är det mer relevant att i sammanhanget använda begreppen 
initiativtagare och respondent än källa och mottagare. Initiativet till kommunikationen kan 
göra att även om respondenten svarar på ett meddelande kan initiativet fortfarande ligga 
kvar hos den som skickade det ursprungliga meddelandet. Om ett elektroniskt meddelande 
skickas och initiativtagaren förväntar sig en reaktion och den uteblir kan detta betraktas 
som ett ”kommunikationsförsök”. Om respondenten förväntar sig ett epostmeddelande och 
inget meddelande kommer kan detta benämnas ”tillskriven kommunikation”. För att det 
skall uppstå en konflikt, i det senare fallet, är det rimlig att utgå från att denna förväntan i 
något avseende är orealistisk. Behovet av information och kommunikation har en tendens 
att, i många organisationer, vara större än tillgänglig tid och energi.  

Ett vanligt problem med epost är att svarsfrekvensen vanligtvis är låg och det som 
var en invitation till kommunikation skapar inte den förväntade reaktionen och följderna av 
detta kan variera beroende på hur viktigt svaret är för initiativtagaren. I en organisation 
finns ofta en varierande syn på vad som är viktigt och de anställda kan ha olika 
uppfattningar om verksamhetens övergripande mål och individens egna arbetsuppgifter i 
relation till detta vilket kan påverka responsfrekvensen. Om ingen av parterna är 
intresserade av att kommunicera och därför inte tar något initiativ behöver det inte innebära 
att kommunikationssituationen är problemfri. I epostkommunikation kan ytterligare några 
problemsituationer uppstå som till exempelvis om det uppstår tekniska störningar som gör 
att epostsystemet inte fungerar eller om användarna är ovana vid epost och därför undviker 
att använda epost.  

4.1.3 En enkel kommunikationsmodell (Laswell 1948) 

Tidigare konstaterades att vi behöver modeller för att beskriva verkligheten. Med tanke på 
de olika alternativen i figur 4 kan det underlätta att försöka använda en modell för 
kommunikation för att förstå vad det är som händer i en viss situation.  

En enkel
kommunikationsmodell

� Vem
� säger vad
� i vilken kanal
� till vem och
� med vilken effekt?

 

Figur 5: Kommunikationsmodell (Laswell 1948). 

Kommunikationsmodeller är ofta komplicerade eftersom de ska beskriva ett 
komplext fenomen. Ibland behövs det flera modeller för att beskriva ett komplext samband 
eller också väljs en enkel modell som kan byggas ut efter behov. En mycket enkel 
kommunikationsmodell finns återgiven i figur 5 (Laswell 1948). 
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4.1.4 En modifierad kommunikationsmodell (1) 

I figur 6 är Laswells kommunikationsmodell modifierad eftersom kanalvalet – epost – är en 
förutsättning i denna avhandling och också kompletterad med begreppen källans intention 
och mottagarens reaktioner vilka introducerades i det första kapitlet.  

En modifierad
kommunikationsmodell (1)

� Vem
� säger vad
� med vilka intentioner
� via epost
� till vem och
� vilken reaktion uppstår?

 

Figur 6: Kommunikationsmodell, modifierad (1). 

4.1.5 Källans roll  

Vilken roll de olika aktörerna har i en kommunikationsprocess är inte alltid entydigt 
(Burgoon, Hunsaker & Dawson 1994) eftersom vi sänder och tar emot information 
kontinuerligt. Författarna anser att det ändå är intressant att studera aktörerna ur två roller 
eftersom det är bra att reflektera över hur andra människor ser på oss när vi försöker 
kommunicera. En viktig fråga att ställa är hur källan påverkar mottagaren. Studier har 
enligt Burgoon, Hunsaker och Dawson (1994) visat att situationen är viktig likväl som 
vilken avsikt sändaren har med sitt meddelande. Källan bedöms av mottagaren utifrån en 
mer eller mindre objektiv bedömning av trovärdighet som utgår från mottagarens syn på 
källans kompetens. Burgoon, Hunsaker och Dawson (1994) diskuterar i detta sammanhang 
begrepp som karisma och karaktär vilka ofta grundar sig på rent subjektiva uppfattningar. 

Trovärdighet är således något vi har i ögonen på mottagaren och Burgoon, 
Hunsaker och Dawson (1994) anser att trovärdigheten är kopplad till fenomen som vi har 
svårt att rå på som kön, ålder, ras och socioekonomisk status. Vissa personer har vad vi 
brukar kalla karisma, ett ord som vi har svårt att närmare precisera vilket inte hjälper den 
som vill förbättra sin kommunikation. Vidare skriver Burgoon, Hunsaker och Dawson 
(1994) att kompetens är det mest avgörande när vi bedömer källans trovärdighet speciellt i 
situationer då källan skall informera eller påverka. Människor med kompetens söks ofta 
upp för att kommuniceras med. Huruvida någon är kompetent eller inte avgörs bland annat 
av utbildningens längd, tillgång till relevant information eller direkt erfarenhet av det som 
är av intresse. Även om vi inte vet vilken kompetens en person har, bestämmer vi oss för 
nivån på kompetensen ändå, enligt Burgoon, Hunsaker och Dawson (1994) och en viktig 
fråga är hur det är möjligt att förbättra upplevd kompetens. Vi har enligt forskarna lättare 
att förändra vårt sätt att bedöma en persons kompetens om någon annan, än den vars 
kompetens vi försöker bedöma, berättar något om den andre personen.  
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När vi kommer till karaktär hamnar vi i ett utpräglat subjektivt bedömande enligt 
Burgoon, Hunsaker och Dawson (1994). Ibland får vi en uppfattning av karaktären vid vårt 
första möte med en annan person, ibland har vi med oss den när vi träffar en människa 
första gången. Författarna anser att det är svårt att påverka mottagarens uppfattning om en 
persons karaktär. En lugn person betraktas ofta som trovärdig under förutsättning att 
situationen är av den arten att ett lugnt förhållningssätt är adekvat, men det finns situationer 
där ett överdrivet lugn minskar trovärdigheten. Källor som uppfattas som trevliga av 
mottagaren har större inflytande, men även här måste det finnas en balans mellan graden av 
extroverthet eftersom det är möjligt att gå över en gräns där inflytandet minskar. 

Hur vi uppfattar källan förändras över tiden enligt Burgoon, Hunsaker och Dawson 
(1994). Vi kan också ha med oss en uppfattning om en källas trovärdighet genom att 
”ryktet har gått före henne” så kallad initial trovärdighet. Under själva kommunikationen 
kan uppfattningen om källans trovärdighet förändras eftersom vi hela tiden tar in både ord 
och kroppsspråkets signaler. Motsatsen till initialtrovärdighet är terminaltrovärdighet det 
vill säga när kommunikation är avslutad. Denna terminala trovärdighet tar individen med 
sig som initial trovärdighet om en ny kommunikation äger rum. Vi kan också få 
information från andra som gör att vi ändrar uppfattning. Beroende på om vi byter ämne för 
vår dialog eller inte kan trovärdigheten förstärkas eller inte. På grund av den så kallad halo-
effekten kan vi föra över vår positiva uppfattning om en person från ett område där vi 
uppfattar honom mycket trovärdig, till ett område där han inte har någon kunskap. 

Likhet/olikhet påverkar kommunikationen på två sätt enligt Burgoon, Hunsaker och 
Dawson (1994). För det första avgör det vem som kommunicerar med vem och för det 
andra avgör det hur framgångsrik kommunikationen blir. När vi kan välja, väljer vi att 
kommunicera med dem som är lika oss. Graden av effektiviteten har att göra med graden av 
likhet. Om två personer med tämligen lika attribut diskuterar ett ämne som de inte är 
överens om kommer de förmodligen att kommunicera tämligen effektivt eftersom de har en 
gemensam grund att stå på.  

För att uppnå en effektiv kommunikation bör källan se till de delar som är lika och 
betona dessa, konstaterar därför Burgoon, Hunsaker och Dawson (1994). Vad som är 
relevant och irrelevant är inte detsamma för alla människor vilket gör detta svårt. Om en 
person som är mycket olik oss själva, men besitter kunskap/kompetens inom ett område 
som vi är intresserade av, kan vi överse med olikheterna. Likhet och olikhet måste betraktas 
i skenet av vad kommunikationen har för syfte. I lärande situationer kan till exempel 
olikheter underlätta. Det finns flera sätt att kompensera för olikhet. Det effektivaste sättet är 
en frekvent interaktion vilket öppnar möjligheten för att den andra personen skall framstå 
som tydligare, varvid våra känslor kanske blir positivare och därmed känslan av likhet. Ett 
annat sätt är att utveckla förmågan till empati, det vill säga att försöka sätta sig in i hur den 
andra människan känner det. Ett tredje sätt är att öka feedbackgraden för att källan skall få 
mer information om hur mottagaren tänker och känner. 

4.1.6 Mottagarens roll 

Mottagaren har, liksom sändaren, en aktiv roll i kommunikationsprocessen enligt Burgoon, 
Hunsaker och Dawson (1994) eftersom mottagaren deltar i att besluta om vilka ämnen som 
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kommuniceras och djupet på interaktionen. En viktig aspekt är också att mottagaren 
bestämmer hur stor uppmärksamhet sändaren och meddelandet får.  

En ömsesidig anpassning mellan sändare och mottagare är centralt för att 
kommunikationen skall bli effektiv, konstaterar Burgoon, Hunsaker och Dawson (1994). 
Alla individer har en uppsättning personliga drag som är unika för den individen. Beroende 
på hur dessa ser ut bör kommunikationen genomföras på olika sätt vilket är svårt att uppnå i 
praktiken. Förutom demografiska faktorer som ålder, kön och etnisk härkomst är det av 
värde att försöka fastställa psykologiska särdrag enligt Burgoon, Hunsaker och Dawson 
(1994) eftersom dessa är relativt stabila över tiden och påverkar kommunikationsbeteendet 
i hög grad. Individens grad av till exempel självaktning, aggressivitetsnivå och starka 
övertygelser påverkar i vilken utsträckning han eller hon påverkas av ett meddelande. 
Mottagarens förmåga att lyssna är en annan viktig faktor och att lyssna handlar både om 
fysiologiska och psykologiska mekanismer och kan delas in i att höra, att förstå och att 
komma ihåg vad som har sagts.  

För att mottagaren skall lyssna krävs det motivation och människor har förmåga att 
skapa motivation hos sig själva som gör att de blir bättre på att lyssna (Burgoon, Hunsaker 
& Dawson 1994). Ett viktigt bidrag från mottagaren är feedback det vill säga att ge 
sändaren respons på ett meddelande. Feedback gör det möjligt för sändaren att komplettera 
och korrigera ett meddelande och är inte en ensidig process som går från mottagaren till 
sändaren utan en process som är ömsesidig. Utan feedback kan vi inte utbyta idéer, testa 
nya teorier eller lära oss något om varandra och feedback är centralt i all mänsklig 
kommunikation. 

Kommunikationsprocessens effektivitet är således beroende av individuella faktorer 
(Burgoon, Hunsaker & Dawson 1994). Kommunikation handlar om meningsskapande 
processer mellan individer och dessa processer är alltid en kompromiss. Språket utgör 
plattformen för kommunikation men de individuella tolkningarna av ord och uttryck kan 
utgöra en grund för missförstånd likväl som då språket inte ses som abstrakt utan verkligt. 
Språket är symboler för verkliga fenomen och skall därför betraktas som abstrakt. ”[…] 
there is no inherent relationship between the form of the word and its meaning” skriver 
(Burgoon, Hunsaker & Dawson 1994:102).  

4.1.7 En modifierad kommunikationsmodell (2) 

Vad som skall anses som kommunikation är, som tidigare har diskuterats, inte självklart. 
Det finns situationer där den ena parten anser att de kommunicerar under det att den andra, 
av olika anledningar, inte anser att det pågår en kommunikation. När två människor möts 
och de väljer att inte se varandra är det möjligt att tala om att det pågår en form av 
kommunikation även om den är ordlös och kanske även omedveten. Kommunikationen 
påverkas av hur vi som källa och mottagare ser på varandra och vilka roller vi har. 
Diskussionen om trovärdighet och likhet/olikhet har relevans även i kommunikationen med 
epost. Burgoon, Hunsaker och Dawson (1994) pekar också på vikten av feedback för en 
ökad förståelse mellan parterna. Om hänsyn tas till diskussionen i detta avsnitt behöver den 
tidigare modifierade enkla modellen för kommunikation modifieras ytterligare (se figur 7). 
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En modiferad
kommunikationsmodell (2)

� Vem
� i vilken funktion som
� har vilken relation till och
� syn på mottagaren
� säger vad
� i vilken situation och
� med vilka intentioner
� via epost
� till vem
� i vilken funktion och
� i vilken situation som
� har vilken relation till och
� syn på källan och
� vilken reaktion uppstår och
� hur fungerar systemen för feedback?

 

 Figur 7: Kommunikationsmodell, modifierad (2). 

Den enkla kommunikationsmodellen har nu kompletterats med flera dimensioner; 
funktion som handlar enbart om formell status, relation som kan handla om formell relation 
men också om en informell relation och slutligen vilken syn de två individerna har på 
varandra. Systemen för feedback är också viktiga att beakta. Redan nu kan konstateras att 
det som från början var en enkel modell för kommunikation har utvecklats till en 
komplicerad modell.  

4.2 Varför är kommunikation med epost speciell?  

4.2.1 Introduktion CMC 

Computer Mediated Communication (CMC) är ett samlingsbegrepp för mänsklig 
kommunikation med hjälp av elektroniska medier. En klassisk definition är ”CMC is 
communication that takes place between human beings via the instrumentality of 
computers.” (Herring 1996:1). Detta avsnitt är en introduktion till ämnet CMC och de 
forskare som hänvisas till är främst Sproull och Kiesler (1995). Eftersom epost ingår som 
en del i CMC kan en introduktion till frågan om varför kommunikation med epost är 
speciell med fördel starta med en allmän introduktion i ämnet dator-medierad 
kommunikation.  

Utbyte av elektronisk information kan liksom allt utbyte av information skapa nya 
relationer och också påverka existerande relationer (Sproull & Kiesler 1995). 
Organisatoriskt liv kännetecknas ofta av att människor har bråttom, människor är på olika 
ställen och informationen är inte alltid där den skall vara. Genom målmedvetna försök att 
styra och reglera informationen kan informationstekniken bidra till positiva effekter på det 
som Sproull och Kiesler (1995) beskriver som den första nivån, det vill säga på 
effektiviteten. Den andra nivåns effekter, det vill säga effekter på det sociala systemet, är 
minst lika viktiga att beakta, betonar Sproull och Kiesler (1995). Historiskt sett har 
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människor betonat effektivitetsvinsterna och underskattat hur tekniken kommer att påverka 
det sociala systemet. Enligt Sproull och Kiesler (1995) kan epost påverka en organisations 
arbetssätt genom att förändra rollerna i organisationen. De nämner som exempel att 
individer som behöver mer betänketid för att få fram sina idéer har fördelar när de använder 
epost framför när de deltar i traditionella möten. Genom sin asynkrona karaktär har epost 
stora fördelar jämfört med exempelvis telefon, där 70 % av alla samtal misslyckas genom 
att den person som söks inte går att nå. Många telefonsamtal kräver egentligen ringa 
interaktion utan det handlar ofta om att lämna enklare meddelanden där epost väl uppfyller 
de krav som ställs enligt Sproull och Kiesler (1995). 

Det är vanligt att förespråkare av datorbaserad kommunikation antar att elektroniska 
meddelande tas emot på samma sätt som ett meddelande som förmedlas på annat sätt enligt 
Sproull och Kiesler (1995). De anser att detta är missledande eftersom ”samma” 
meddelande förändrar mening beroende på med vilket medium det förs fram. Välbekanta 
kommunikationssituationer har normer och konventioner för lämpligt uppförande. Om 
situationen inte är välbekant för oss finns det tre strategier att ta till för en adekvat 
anpassning: instruktioner, erfarenhet och förmågan att avläsa ledtrådar i situationen enligt 
Sproull och Kiesler (1995). Teknologiska landvinningar som skapar nya sociala situationer 
gör att traditionella förväntningar och normer förlorar sin makt och människor måste hitta 
nya sätt att förhålla sig. 

Budskapet i Lees (1992) antologi om kontextens betydelse är, att det i första hand är 
viktigt att diskutera de sociala, interaktiva processer som pågår mellan invidiver, grupper, 
organisationer och olika sociala system. Först efter denna diskussion kan frågan ställas hur 
samhället påverkas av utvecklingen inom informationstekniken. Därmed kommer försöken 
att bestämma hur olika system för CMC påverkar vår kommunikation och vad det har för 
konsekvenser i skymundan enligt Lee (1992). Fulk, Schmitz och Schwarz (i Lea 1992) 
pekar på att användningen av CMC är ömsesidigt beroende av det sammanhang i vilket det 
används. Handlingar är en del av ett sammanhang och handlingarna i en kontext och CMC 
har dubbla roller som påverkar orsak och verkan på ett oberoende sätt. Kontexten påverkar 
det kommunikativa beteendet och kontexten förändras genom beteendet. Lamb och Peek 
(1995) har identifierat några situationer som bör avhandlas med hjälp av något annat 
medium än epost eftersom epost kännetecknas av brist på kontext och därför kan ge upphov 
till missförstånd. Följande situationer kräver förmodligen andra media än epost enligt Lamb 
och Peek (1995): När avsändaren vill beskriva en situation som handlar om känslor eller är 
känslomässigt laddat samt när innehållet är skrämmande eller ovänligt. 

Att försöka identifiera både tankar och känslor vilka tillsammans påverkar 
individens informationsbeteende är därför av betydelse för en effektiv kommunikation. För 
att förstå detta, anser Fulk, Schmitz och Schwarz (i Lea 1992), att vi måste se individen 
som en aktiv part som påverkar den datormedierade kommunikationen och inse att 
kontexten inte är något statiskt utan något dynamiskt. Kontexten har en historia, ett nu och 
också en framtid vilket påverkar beteendet. I detta sammanhang är det viktigt att 
människor, ofta framgångsrikt, har en förmåga att kringgå teknikens begränsningar (Lea 
1992). Resultatet, verkligheten, handlar mer om människors förmåga att genomföra det de 
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vill än är präglat av teknikens begränsningar. Meningen i informationen finns inte i 
mängden information som utbyts utan i de sociala processerna enligt Lea (1992). 

4.2.2 Epostens textkaraktär, flyktighet och kommunikationsrytm 

Datorbaserad kommunikation är en ny social situation vilken därför kräver en social 
anpassning enligt Sproull och Kiesler (1995). De anser att det finns två anledningar till att 
det är lätt att glömma bort eller ignorera sina läsare och skapa en minskad social 
medvetenheten. Det ena är elektroniska meddelandes textkaraktär och det andra är den 
upplevda flyktigheten som förknippas med elektroniska meddelanden vilket enligt Sproull 
och Kiesler (1995) skapar en relativt ostrukturerad kommunikationssituation.  

Sproull och Kiesler (1995) relaterar till andra studier som visar att när ett 
meddelande enbart består av text fokuserar människor på orden i meddelandet. Från 
mottagarens sida ser alla epostmeddelande likadana ut vilket kan skapa en känsla av 
anonymitet. Avsändaren som individ ”döljs” och detta kan göra att de känner mindre 
empati, mindre delaktighet och blir mindre påverkade av sociala konventioner. Känslan av 
epostens flyktighet kan göra att människor förlorar den mentala bilden av sina 
kommunikationspartners vilket kan göra att epostmeddelanden betraktas som ointressanta. 
Följden kan bli att människor inte bryr sig om vad de skriver och inte heller bryr sig om hur 
deras meddelanden tas emot enligt Sproull och Kiesler (1995). 

Epostens textkaraktär och flyktighet kan å andra sidan göra att människor kan känna 
sig mindre blyga inför varandra och skapa en ökad öppenhet enligt Sproull och Kiesler 
(1995). De anser också att de sociala skillnaderna kan minska jämfört med situationer där 
individerna möts ansikte-mot-ansikte. Ett exempel, som redan har nämnts, är att människor 
som känner sig mindre fysiskt attraktiva eller har svag röst kan göra sig hörda i det 
elektroniska rummet där människors kompetens och förmåga kan bli erkänd oberoende av 
deras position eller utseende. Ett annat exempel är att elektroniska intervjuer kan skapa en 
känsla av ett samtal ”mellan fyra ögon” vilket gör att respondenterna kan vara villiga att 
avslöja mer än vid vanliga möten eller pappersenkäter.  

Känslan av flyktighet kan också medverka till att språket som används i 
elektroniska forum påverkas enligt Sproull och Kiesler (1995). Allmänt anses språket i 
epostsammanhang vara mer likt det talade språket än det skriftliga. Frågan är om språket 
påverkas, hur det i så fall påverkas och om det påverkas, vilken inverkan det har på 
kommunikationen. Mallon och Oppenhaim (2002) har undersökt i vilken omfattning det 
nya språkbruket som vuxit fram genom epostens etablering, som verktyg både i det 
professionella arbetet och i andra sociala situationer, påverkar kommunikationen. De 
konstaterar att språket har påverkats och att detta kan vara en källa till missförstånd och att 
en standard för kommunikation med epost kan vara värdefull även om en sådan standard 
måste vara flexibel. Speciellt viktigt är det att diskutera detta i affärssammanhang enligt 
Mallon och Oppenhaim (2002). Lika viktigt är det att diskutera hur språket påverkas av 
valet av medium i ett mer generellt perspektiv vilket innefattar såväl affärsrelaterade 
relationer som relationer inom organisationen. Om språket påverkas och avviker från det 
som normalt använts i ett socialt sammanhang kan det uppstå hetsiga diskussioner, det vill 
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säga det som brukar kallas för flaming. Flaming är ett intressant fenomen som kommer att 
diskuteras i nästa avsnitt. 

Ord är viktiga i kommunikationen eftersom de är symboler för det vi avser att säga 
när vi försöker skapa en gemensam mening. Burgoon, Hunsaker och Dawson (1994) 
skriver att meningen i ett meddelande inte finns i orden utan i personen som skrev 
meddelandet. För att förstå hur människor hanterar information är det viktigt att studera hur 
vi använder oss av ord och analysera språkets mening, vårt samspel och hur vi återkopplar 
enligt Gärdenfors (1996). Gärdenfors konstaterar också att kommunikation är 
utgångspunkten för vår identitet och det är i kommunikationen vi möter andra människor.  

En distinktion som förmodligen kan göras är skillnaden mellan professionell och 
personlig elektronisk kommunikation, där den privata kommunikationen kan vara ledigare 
och närmare talspråket än kommunikation i professionella sammanhang. Eftersom detta 
arbete avser att belysa intra-organisatorisk kommunikation är slutsatsen att det är viktigt att 
tänka igenom det som skrivs, oberoende om vilket medium för kommunikation som väljs 
inom organisationen. En studie om det elektroniska språkets användning som vänder sig till 
olika generationer kan eventuellt ge resultatet att den yngre generationen har skapat en 
annan tradition vid elektronisk kommunikation än de som är äldre. Detta innebär, i så fall, 
inte att denna tradition skulle vara en sämre form av kommunikation. 

Människors erfarenhet av elektronisk kommunikation utgår oftast från användning 
av epost för att sedan utökas med annan elektroniskt kommunikation skriver Kolb (i Ess 
1996). Kolb menar att kommunikationen kommer att påverkas inte bara genom de texter 
och bilder som skickas fram och tillbaka och tar upp bland annat kommunikationens rytm 
som en viktig faktor som kan inverka på kommunikationen.  

Trots att epost är ett medium som bygger på text har det blivit allmänt accepterat att 
epostmeddelanden har en känsla och stil som påminner om talat språk enligt Kolb (i Ess 
1996). Vanligtvis är epostmeddelanden korta och diskussionen utvecklas i en serie av korta 
meddelanden snarare än i längre uttalanden. Anledningen till att epost uppfattas som 
”levande” är den snabba rytm som epost möjliggör. Vid formulering av ett meddelande 
behöver inte sändaren fundera igenom om det som skrivs är väl genomtänkt på alla punkter, 
eftersom mottagaren kan ställa frågor om det är något som är oklart. Dessa frågor kan sedan 
snabbt besvaras och kanske upptäcker båda parter något helt oväntat under processens 
gång. Kolb (i Ess 1996) skriver vidare att detta kan jämföras med den långsammare rytmen 
för vanlig postgång. En ännu långsammare kommunikationsrytm återfinns i exemplet med 
artiklar i tidningar där en artikel eller en bok kan ge upphov till inlägg från läsare. I de 
senare fallen kan svarstiden utsträckas till år men responsen är i dessa fall oftast betydligt 
mer genomtänkt och genomarbetad.  

Kolb (i Ess 1996) konstaterar vidare att epost erbjuder fokus och snabba svar. Om 
ett skrivet brev blir liggande en månad är det inte särskilt allvarligt till skillnad från ett 
obesvarat epostmeddelande som kan signalera att relationen har upphört. Meddelandet är 
till stor sannolikhet inaktuellt och andra saker har hänt som gör att det inte går att ta upp 
diskussionen. Den rytm som epost möjliggör uppmuntrar vissa beteendemönster och 
undertrycker andra. I stället för långa meningar med argument som presenterar en 
övergripande bild av det vi vill uttrycka använder vi oss ofta av korta ”punkt-för-punkt” 



39

uttalande. Texten påminner mer om en animerad diskussion men tillåter inte att vi ställer 
krav på total uppmärksamhet förutom under kortare perioder enligt Kolb (i Ess 1996). 

De relaterade studierna pekar på, enligt min uppfattning, epostens möjligheter men 
då de utfördes för drygt 10 år sedan har känslan av flyktighet och epostens snabba rytm 
kommit i skymundan av flera anledningar. Vi har som användare brister, tekniken har 
brister och andra möjligheter att kommunicera har utvecklats. Användarnas brister kan till 
exempel vara otillräckliga kunskaper om hur epostssystemet fungerar, för många 
inkommande epost, dåliga rutiner för läsande av epost, oklarheter om hur epostssystemet 
skall användas. Tekniska brister kan till exempel vara svårigheter att stoppa spam och virus 
på ett effektivt sätt. Volymen epost har också ökat generellt vilket gör att människor har 
svårt att hinna med att besvara all inkommande epost. Detta har således inget med den i de 
första styckena nämnda begränsningarna det vill säga epostens textkaraktär, flyktigheten 
och kommunikationsrytmen att göra. Alternativa möjligheter att kommunicera elektroniskt 
som upplevs snabbare har utvecklats. Allt detta sammantaget kan göra att användarna av 
epost inte upplever den flyktighet som olika forskare tidigare i utvecklingen såg som ett 
problem.  

Epostens textkaraktär och känsla av flyktighet kan skapa en ökad öppenhet som kan 
leda till att människor inte bryr sig om vad de skriver och inte heller bryr sig om hur 
meddelandet tas emot vilket kan leda till något som brukar kallas flaming. 

4.2.3 Flaming 

Elektronisk kommunikation är ofta relativt anonym, som nämndes i föregående avsnitt. 
Anonymiteten kan göra att människor skriver saker som de aldrig skulle säga ansikte-mot-
ansikte vilket kan ge upphov till negativa emotionella reaktioner. Det finns olika 
anledningar till att fenomen flaming uppstår och forskningen inom området har pekat på 
olika motiv såsom ämne, deltagarnas relation, kulturella och sociala aspekter. 

Sproull och Kiesler (1995) förklaring till varför flaming kan uppstå är att språket 
som används vid datormedierad kommunikation ibland är ganska burdust och steget från 
korthuggna och bryska meddelanden till att skicka tillmälen är inte långt. En konsekvens av 
denna brist på social information kombinerat med den upplevda flyktigheten kan göra att 
människor förlorar rädslan för socialt ogillande. Många har också, enligt Sproull och 
Kiesler, en föreställning om att de måste ta till ett ”starkare” språk för att göra sig hörda i 
elektroniska sammanhang. Det finns de som anser att fenomenet flaming kan skapa 
extrema handlingar och inte stanna vid elektroniska ord.  

Organisationer är ofta olika tillåtande i fråga om vad som accepteras och vad som 
inte accepteras, men det är inte vanligt att detta finns explicit uttalat. Det är fullt möjligt att 
uttrycka sin personlighet i en text, oberoende om denna är elektronisk eller i pappersform, 
men det krävs en medvetenhet om hur detta skall gå till för att önskvärt mål skall uppnås. 
Flaming handlar om att göra sitt budskap tydligt och detta kan också leda till att en individs 
personlighet framstår påtagligt, medvetet eller inte enligt Sproull och Kiesler (1995). De ser 
också att flaming kan ses som ett försök att påverka i en kommunikationsprocess. Alonzo 
och Aiken (2004) genomförde en studie där de undersökte i vad mån personliga drag var en 
avgörande faktor för att flaming skulle uppstå. De kom bland annat fram till att en person 
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som söker sensation ofta använder sig av flaming, att flaming kunde vara stressreducerande 
och ett sätt att kontrollera andra. Flaming var också ett sätt att fördriva tiden, ett sätt att roa 
sig som män (68 %) använde sig av i betydligt större utsträckning än kvinnor (32 %). 

4.2.4 Epostens påverkan på organisationen 

På 1960-talet spekulerades det i hur organiseringen av verksamheter skulle komma att 
påverkas genom utvecklingen av informationstekniken. I början av 1990-talet kunde det 
konstateras att datorerna inte hade påverkat organiseringen i någon större utsträckning 
enligt Sproull och Kiesler (1995). Dock konstaterar Sproull och Kiesler (1995) att 
datornätverk kan möjliggöra organisatoriska experiment som tidigare var helt omöjliga och 
lyfter fram tre omständigheter. För det första skapar datornätverken ett ökat organisatoriskt 
oberoende, för det andra är datornätverken en lösning på problemet med de anställda som 
inte är fysiskt närvarande och därför kan uppfattas som inte delaktiga i organisationens 
dagliga verksamhet och för det tredje skapar datornätverken dynamiska strukturer. 

Ur ett organisatoriskt perspektiv är det viktigt att olika enheter är medvetna om 
varandra och att det finns ett större sammanhang i vilket samtliga anställda verkar. 
Telefonen och kaffepausen brukar hjälpa till att överbrygga kortare avstånd. Epost kan 
brygga över även stora fysiska avstånd, konstaterar Sproull och Kiesler (1995), och kan 
därför inte bara användas för att skicka rutininformation utan kan också användas för att 
förmedla anställdas aktuella tankar. Ibland är människor för upptagna för att tala om vad de 
själva håller på med eller hålla sig orienterade om vad andra arbetar med fortsätter Sproull 
och Kiesler (1995) vilket kan skapa problem i en organisation. I vissa organisationer 
försöker de anställda åtgärda detta problem genom att skicka ut kopior av dokument i ett 
försök att skapa nätverk inom organisationen och genom nätverken öka informationsflödet. 
Risken är uppenbar, skriver Sproull och Kiesler (1995), att resultatet inte blir det som 
avsetts eftersom det är svårt att göra en bedömning om ett dokuments angelägenhetsgrad 
om den anställde inte har kontakt med andra avdelningar.  

Alla organisationer har någon form av hierarki och moderna organisationer är 
vanligtvis organiserade för att lättare kunna lösa rutinartade ärenden under det att mer 
komplicerade arbetsuppgifterna kan bli lidande konstaterar Sproull och Kiesler (1995). 
Tillskapandet av elektroniska grupper kan vara ett sätt att lösa de mer komplicerade 
arbetsuppgifterna bland annat genom att det är lättare att skapa en mer flexibel struktur i en 
elektronisk grupp än i en fysisk arbetsgrupp. Beroende på arbetsuppgiften kan den 
elektroniska gruppen struktureras på olika sätt.  

Om utvecklingen går det inte att säga något konkret, fortsätter Sproull och Kiesler 
(1995), förutom att den förmodligen kommer att ha djupgående konsekvenser. Det finns ett 
antal frågor som är en utmaning för nutida chefer. Hur skall en chef förhålla sig till en 
person som ingår i 10 olika ”mjuka” strukturer? Var kommer en sådan persons lojalitet att 
ligga? Hur skall organisationen presenteras när den ser olika ut för olika personer och 
varierar från dag till dag? Den stora utmaningen kommer att vara att föreställa sig hur 
utvecklingen kommer att bli och skapa nya sätt att arbeta i dessa strukturer. 

En organisation som skapar nya relationer lägger inte bara till sätt att förhålla sig till 
en oförändrad bas eftersom människor i nätverksorganisationer förändras (Sproull & 
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Kiesler 1995). De kommer att se på organisationen på ett annat sätt och karaktären på 
organisationen och på ledarskapet kommer att förändras. Den mentala bilden av 
organisationen kommer att vara mer genomtänkt genom att tillgången till information ökar 
och detta kan påverka identiteter och lojaliteter. Ett organisationsschema kommer att var 
omodernt innan det är tryckt och distribuerat genom nätverksorganisationens mjuka 
struktur och dynamiska och flexibla relationer fortsätter Sproull och Kiesler (1995). Chefer 
kommer inte att känna till varje medarbetare i detalj utan blir mer av en strategisk 
koordinator. Skapandet och vidmakthållande av relationer är därför viktigt och en 
medvetenhet om tekniken i sig skapar inte dessa relationer.  

Sproull och Kiesler (1995) presenterar ett antal principer som kan underlätta 
samarbetet i de nya relationerna;  

(1) Se människor som människor,  
(2) Alla skall ha tillgång till andra människors kunskap och information,  
(3) Skapa olika forum där människor kan jobba tillsammans och  
(4) Skapa policies och belöningar som uppmuntrar till utbyte av information.  
Den första principen handlar enligt Sproull och Kiesler (1995) om att skapa ett 

nätverk för människor och inte för användare. Det är viktigt att uppmuntra människor att 
kommunicera via nätverket för att de vill kommunicera och ser tekniken som en 
möjliggörare.  

Den andra principen handlar om synsättet att alla människor har något att erbjuda 
och att nätverket har något att erbjuda alla människor. Det är därför viktigt att alla har 
tillgång till samma nätverk och samma utrustning. Det skall vara lätt att utbyta information 
eftersom värdet av elektronisk kommunikation till stor del har att göra med snabb och 
informell kommunikation.  

Den tredje principen handlar om att bygga och underhålla olika forum utgår från 
antagandet att människor behöver arbeta kollektivt men att behovet att arbeta kollektivt 
varierar beroende på arbetsuppgiftens karaktär. Gruppkommunikation är nödvändig men 
inte alla virtuella forum skall definieras i förväg utan skapas dynamiskt vid behov.  

Den fjärde principen handlar om att motivera människor att kommunicera via 
nätverket och det kan uppnås både med hjälp av tekniska och mänskliga medel fortsätter 
Sproull och Kiesler (1995). Mjukvara kan till exempel medverka till att inlägg och 
meddelande automatiskt skickas till den som har gjort inlägget för att denne skall veta att 
det som skrivs också läses. Människor i organisationen som anses ha hög status kan föregå 
med gott exempel och elektroniska bidrag kan belönas och normerna i organisationen bör 
vara sådana att människor uppmuntras att kommunicera via nätet.  

Det är också viktigt att tänka på att nätverket och dess tekniska tillämpningar inte är 
för komplicerade för användaren. Nätverk kan också skapa problem genom att det bl.a. 
förser allt fler med mer information varvid fler konflikter skapas i organisationen. Vanligt 
är också att vissa människor i organisationen får för mycket information och andra får för 
lite. Ett annat problem som Sproull och Kiesler (1995) pekar på är att, eftersom elektronisk 
kommunikation ger en möjlighet till snabb feedback, förväntar sig många att 
responsen/handlingen som följer på ett inlägg skall vara omedelbar.  
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De positiva och negativa följderna av epost är inte helt tydliga konstaterar Edenius 
(1996). Den frigörelse i tid och rum som användningen av epost möjliggör stämmer inte 
överens med resultaten från en undersökning som Edenius genomförde. Studien visar att 
användandet av epost är förenat med ett antal moraliska regler eller dygder. En god 
användare skall vara aktiv i nätverket, uttrycka sig kort och sakligt, tänka efter och 
formulera sig väl och inte använda hårda ord. Aktivitet i nätverket innebär bland annat att 
epostanvändarna förväntas svara på epost, vilket gör att de som lever upp till detta krav 
hamnar i en situation där de bryter mot dygden att vara aktiva eftersom de i längden inte 
kan besvara alla epostmeddelande. Dessa dygder eller moraliska regler styr organiserandet 
kring elektronisk post och medverkar inte till den förväntade frigörelsen. Edenius (1996) 
konstaterar också att de tekniska möjligheterna kan slå tillbaka mot användarna genom att 
de ibland kan bli osäkra på vilka som kommer att läsa deras meddelande och hur 
meddelandet kommer att uppfattas.  

Kommunikation i elektronisk post bygger på skriftspråket. Det är därför viktigt att 
noga formulera det budskap som skall framföras anser Edenius (1996) vidare. Språket 
måste, om det skall förstås förankras i såväl tid och rum. Förankras inte språket kan 
elektroniska meddelanden uppfattas som slarvigt formulerade eller svårförståeliga. Behovet 
av ramar för kommunikationen är viktigt enligt respondenterna i den genomförda 
undersökningen, men Edenius (1996) konstaterar att en väsentlig del av meddelanden går 
utanför ramarna. Kravet på aktivitet i nätverket skapar krav på spontanitet vilket går stick i 
stäv med kraven på eftertanke och välformulerade meddelanden vilket kan ses som en 
paradox. En aspekt av de elektroniska meddelandesystemen handlar, enligt Edenius (1996) 
om en mytisk värld där det slås fast att användarna måste vara försiktiga och återhållsamma 
när de använder systemet. En annan mytisk idé är att alla är ständigt kontaktbara fast det är 
kognitivt omöjligt. Den sista aspekten handlar om makt där aktiviteten hålls uppe av en 
känsla att vara övervakad vilket skapar osäkerhet och misstro. Rädslan att hamna utanför 
och därigenom missa viktig information är också viktigt i sammanhanget och kan göra att 
människor skapar en hög aktivitet i epostssystemet. 

Datorbaserad kommunikation är ett viktigt arbetsredskap i de flesta organisationer 
och Bälter (1998) konstaterar i sin avhandling att epost är den mest spridda 
datortillämpningen. Bälters studie visar att användningen har avigsidor, dels beroende på 
det stora informationsflödet och dels för att systemen för epost är för komplicerade för 
oerfarna användare, samtidigt som de erfarna användarnas behov inte tillgodoses. En annan 
studie genomfördes av Heide (2002) som konstaterade, i en avhandling om intranätets 
betydelse för kommunikation och lärande, att eposten uppfattades som en av de viktigaste 
informationskällorna. Orsakerna till detta fann Heide i respondenternas uppfattning att det 
var svårt att hitta information på intranätet, att epost gav transmissionsvinster i form av 
enkelhet och bekvämlighet bland annat genom att epost är ett mindre rikt medium och 
därför är det lätta att komma över motståndet att initiera kommunikationen. Heide (2002) 
konstaterar också att möjligheten till asynkron kommunikation är viktig och att epost kan 
utnyttjas strategiskt genom sin brist på kommunikativa ledtrådar. 

En organisation består oftast av en kärna av medarbetare och ett antal mer eller 
mindre perifert anställda. Perifert anställda kan skapa problem för organisationen dels 
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genom att de inte vet vad som pågår i organisationen – ett informationsproblem – och dels 
för att de inte bryr sig – ett motivationsproblem (Sproull & Kiesler 1995). Elektronisk 
kommunikation kan vara ett sätt att lösa båda dessa problem enligt Sproull och Kiesler 
(1995). Att få ett elektronisk meddelande via epost kan påverka de anställdas attityder till 
organisationen genom att de blir mer förenade med organisationen både genom information 
och känslomässiga band. Tolkningsprocessen ger en bild av den andra personen och genom 
att läsa elektroniska meddelanden kan anställda få relationer till andra anställda. 

Sproull och Kiesler (1995) har i en studie visat att elektronisk post ökar 
engagemanget och konstaterade att mängden epost förutsade hur engagerad en person var. 
De fann att det varken var mängden epostmeddelande som en person fick eller känslan av 
att veta vad som pågår i organisationen som förutspådde engagemanget, utan det som var 
avgörande var hur många epostmeddelande en person skickade.  

Även perifert anställda har chefer och de flesta chefer talar mer än de lyssnar 
fortsätter Sproull och Kiesler (1995). Att ge människor en röst är viktigt i vår kultur och att 
ge människor en möjlighet att tala om sin mening kan skapa problem för chefer. Att lyssna 
till vad de perifera människorna har för åsikter är kanske inte det som en chef prioriterar? 
Det finns tre problem med att låta människor få göra sin röst hörd enligt Sproull och Kiesler 
(1995). Det första handlar om logistik där hanterandet av synpunkterna både är tids- och 
kostnadskrävande. Det andra handlar om att perifert anställda ibland är tystlåtna och 
misstänksamma och kanske rent av fientliga vilket gör det svårt att ta hand om 
informationen. Det tredje handlar om att ledningen kanske inte vill höra vad de perifera 
människorna har att säga och att de kanske också drabbas av informationsöverflöd om 
ledningen försöker ta till sig allt som alla vill ha sagt.  

Men bortsett från detta konstaterar Sproull och Kiesler (1995) att epost erbjuder en 
möjlighet att öka kommunikationen från lägre till högre nivåer i organisationen och lösa 
logistikproblemet genom att öka flödet av information från perifert anställda. Anställda kan 
skicka meddelande när det passar dem utan att vänta på ett tillfälle att träffa chefen. 
Anställda som har svårt att göra sin stämma hörd kan ha lättare att uttrycka sig via epost. 
Det kan vara lättare att framföra något som är negativt via epost än att tala om det ansikte 
mot ansikte. Via epost påminns inte individerna på samma sätt om statusskillnader som vid 
ett personligt möte vilket kan göra det lättare att uttrycka sin åsikt. 

Nästa fråga som Sproull och Kiesler (1995) ställer sig är om ökad elektronisk 
kommunikation också påverkar prestationen för perifert anställda. Frågan är fortfarande 
obesvarad då det inte finns några studier som kan konstatera om det förhåller sig på det 
sättet eller inte. Även om trivseln på arbetsplatsen ökar innebär det inte automatiskt att 
nöjda anställda är synonymt med produktiva anställda. Det finns också en tendens att den 
som väl har börjat samla på sig information har svårt att sluta, vilket innebär att individerna 
samlar på sig betydligt mer information än vad som behövs och drabbas kanske därför av 
informationsöverflöd. 

I figur 8 är den tidigare presenterade kommunikationsmodellen kompletterad med 
det som kännetecknar epost enligt genomgången i detta avsnitt. 
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En modiferad
kommunikationsmodell (3)

� Vem
� i vilken funktion och
� i vilken situation som
� har vilken relation till och
� syn på mottagaren
� säger vad
� med vilka intentioner

� via epost

Karakteristiskt
Asynkron kommunikation
Textbaserad
Flyktighet
Snabb kommunikationsrytm
Avsaknad av kommunikativa
ledtrådar
Uttalade och outtalade krav på
användarna
Påverkan på
organisationsstruktur och
maktstruktur
Kostnadseffektivitet

� till vem
� i vilken funktion och
� i vilken situation som
� har vilken relation till och
� syn på källan och
� vilken reaktion uppstår och
� hur fungerar systemen för feedback?

 

Figur 8: Kommunikationsmodell, modifierad (3) 

4.3 Varför är det viktigt att ha kunskap om individens meningsskapande 
processer? 

4.3.1 Introduktion meningsskapande och varseblivning 

Meningsskapande (eng. sensemaking) är något som har nämnts i de tidigare avsnitten och 
som är något mycket centralt för människor. Vad är då meningsskapande och hur går det 
till? Vid studier av människors meningsskapande processer är det viktigt att förstå att 
världen inte är konstant och att information är en produkt av mänsklig observation och inte 
existerar oberoende av människor. Informationen är därför begränsad och subjektiv. Att 
uppmärksamma ett meddelande kräver att vi varseblir det och kan synkronisera det med 
våra tidigare erfarenheter. En lång rad faktorer påverkar varseblivningsförmågan som är 
begränsad och individens unika perceptionsförmåga gör att olika individer inte tolkar 
samma meddelande på samma sätt.  

Människor måste varsebli ett meddelande för att kunna reagera på det enligt 
Burgoon, Hunsaker och Dawson (1994). En lång rad faktorer påverkar 
varseblivningsförmågan såsom fysiologiska brister, psykologiska eller fysiologiska behov, 
kulturell bakgrund etc. Det är vanligt idag att vi får för mycket information och att 
svårigheterna att sålla kan vara en trång sektor. Uppmärksamhet i en informationsrik 
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omgivning kan vara en bristvara. I en organisation där behovet att nå ut med information är 
viktigt kan det i vissa fall vara svårt att nå alla. Uppmärksamhet och varseblivning är 
nyckelbegrepp i allt arbete där informationsöverföring är en viktig del. 

Idag finns ett underskott på uppmärksamhet, enligt bland andra Davenport och Beck 
(2001). Detta gör att det finns risk för att nyckelinformation missas, att tiden för reflektion 
minskar och i och med att individerna har problem att fokusera är det svårt att behålla 
andras uppmärksamhet. Tillgången på information är inte längre den trånga sektorn utan 
förmågan att få uppmärksamhet. Medvetenhet övergår till uppmärksamhet först när 
informationen når tröskeln för mening i våra hjärnor. Genom upplevelsen av mening skapas 
således en potential för handling enligt Davenport och Beck (2001). 

Den som är intresserad av att styra uppmärksamheten måste förstå hur den 
mänskliga naturen påverkar vårt mentala fokus. Davenport och Beck (2001) skriver att den 
viktigaste funktionen för att uppnå uppmärksamhet är inte att ta in viktig information utan 
förmågan att sålla och filtrera informationsflödet som är en del av vårt liv. Faktum är att vår 
hjärna har en enorm kapacitet att ta in information med hjälp av alla våra sinnen. Problemet 
är att vi bara kan utföra en eller två saker samtidigt. Vi har, enligt Davenport och Beck 
(2001), utvecklat en flaskhals när det gäller att fokusera på information och flaskhalsen gör 
att vi endast kan fokusera på en begränsad mängd information. Nödvändigheten att 
fokusera är en överlevnadsstrategi som har utvecklats i en evolutionär process. Den finns 
risk för att den utbredda användningen av informationstekniken bidrar till 
informationsöverflöd och resulterar i brist på uppmärksamhet.  

I inledningen till boken ”Tankens företag – kognitiva kartor och meningsskapande 
processer i organisationer” skriver Hellgren och Löwstedt (1997) att individen ges en 
begränsad betydelse i vetenskapliga arbeten om företag. De anser att för att förstå företaget 
måste vi förstå att människors tankar och tänkande har betydelse för hur företaget 
utvecklas. Synsättet om rationella beslut har fått vika för fokus på den sociala process som 
ständigt pågår för att individerna skall kunna skapa mening i det som sker i och utanför 
organisationen. Enligt den kognitiva organisationsteorin studeras kognitiva processer på 
flera nivåer från individ- till branschnivå.  

Tooby och Cosmides (1997) har visat att den mänskliga hjärnan består av ett antal 
kognitiva moduler som aktiveras i olika situationer. Vilka kognitiva moduler en människa 
har är individuellt och de kognitiva modulerna kan också förändras över tiden. Ofta kan 
flera kognitiva moduler bli aktiverade och en modul får övertaget och ger upphov till en 
reaktion varför ett meddelande kan uppfattas på olika sätt av människor då variationen av 
kognitiva moduler är mycket stort. Detta innebär att vi kan ha svårt att förutse vilken 
reaktion som kan förväntas på bland annat epostmeddelande. 

4.3.2 Teorier om sensemaking 

Hellgren och Löwstedt (1997) ställer frågan vad det är som skiljer sensemaking från 
begreppet tolkning. De gör distinktionen att sensemaking handlar om hur människor 
kommer fram till det som de skall tolka vilket innebär att sensemaking är en del av en 
aktivitet eller en process under det att tolkningen kan vara en produkt. Sensemaking handlar 
om att konstruera och skapa och mindre om att utforska omgivningen. 
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Två representanter för sensemaking är B. Dervin och K. E. Weick som båda har 
arbetat fram modeller för hur meningsskapande processer går till. Modellerna har vissa 
likheter men kompletterar också varandra. Teorierna togs inte fram för att studera 
användningen av informationstekniken, men har visat sig vara applicerbara även här.  

Meningsskapande processer är som tidigare nämnts viktiga i sociala processer och 
en förutsättning för individens förståelse av omgivningen och centrala i all mänsklig 
verksamhet. Sensemaking handlar i allmänhet om hur människor skapar mening för att 
förstå den värld de lever i och i synnerhet om hur behov av information uppstår och hur 
informationen används i den meningsskapande processen.  

4.3.3 Sensemaking enligt Dervin (1983, 1998) 

Oberoende på vilken nivå (inom individen, mellan individer, i grupper, i organisationer, i 
samhället) kommunikationen sker är teorin om sensemaking användbar enligt Dervin 
(1983). 

Dervins modell för sensemaking bygger på tre koncept. Det första begreppet är 
situation där det kontextuella sammanhanget i tid och rum där mening skapas. Det andra är 
gap som närmast kan beskrivas i termer av informationsbehov eller frågor som människor 
har för att orientera sig i en viss kontext. Det tredje är användning/nytta som har att göra 
med hur individen använder den nyskapade meningen och i vilken utsträckning den bidrar 
positivt eller negativt i skapande av verkligheten. 

Sensemaking enligt Dervin (1983) utgår från följande antaganden:  
• Verkligheten är inte konstant eller absolut utan diskontinuerlig och kännetecknas av 

”gap”  
• Information är en produkt av mänsklig observation och inte något som existerar 

oberoende av människor.  
• I och med att informationen är en produkt av mänsklig observation är den också 

begränsad och subjektiv.  
Anledningen till att den är begränsad har fyra orsaker. Den första är människans 

fysiologi som innebär att vi inte kan uppmärksamma vissa saker som andra arter kan. Den 
andra är att vi finns i ett visst rum, vid en viss tid vilket stänger oss ute från det som händer 
på andra ställen. Den tredje är att vi bär med oss vårt förflutna och tenderar att tolka det 
som händer i nuet med utgångspunkt från våra tidigare erfarenheter. Den fjärde och sista är 
vår olika syn på framtiden. Beroende på vart vi tror att vi är på väg kommer vi att välja att 
fokusera på olika information. 

Utgående från antagandena ovan kan, enligt Dervin (1983) slutsatsen dras att 
informationssökande inte kännetecknas av ett passivt överförande av meddelande utan 
handlar om en skapande aktivitet – där individen skapar mening. Sensemaking fokuserar på 
individernas användning av andras och egna observationer för att konstruera verkligheten 
för att de skall få vägledning om hur de skall handla. Sensemaking förutsätter att 
informationsbeteendet är mottagligt för förändringar i omgivningen vilka ger mandat att 
förändra beteendet för att kunna överbrygga de nya gap som uppstår. Ett av mänsklighetens 
grundläggande villkor är att vi lever i en verklighet som kännetecknas av gap i olika 
avseende och vi drivs att fylla i dessa gap som kan handla om både tid och rum. Studier 
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inom ramen för sensemaking tar hänsyn inte bara till tankar och idéer utan även känslor och 
drömmar eller som Dervin uttrycker det (1998:42): ”Sensemaking assumes that the entire 
human package – body, mind, heart, soul – is simultaneously verbed, constantly evolving 
and becoming, and intricately intertwined.” 

Teorin om sensemaking enligt Dervin letar efter mönster för hur människor skapar 
mening snarare än stödjer tanken med en mekanistisk input-output relation. Sensemaking 
utgår från att individer lever i ett visst rum vid en viss tidpunkt och utgår från att det finns 
generella mönster för meningsskapande som möjliggör förutsägelse och förklaring. 
Sensemaking äger rum i en viss situation, i en viss kontext och är bundet i den förflutna, 
nutiden och framtiden i både tid och rum. Problemet är att, när kommunikation och 
informationsflödet studeras i en organisation vid en viss tidpunkt, har vi en tendens att bli 
mer påverkade av det förflutna. Detta beror på att de flesta organisationer är statiska 
konstruktioner vars reaktionsmönster passar bäst in på det som redan har hänt. För att råda 
bot på denna stelhet konstaterar teorin om sensemaking att det är nödvändigt med en 
”cirkulerande verklighet” det vill säga att väga in då – nu – sedan.  

Dervin (1998:36) skriver att sensemaking är en metodologisk ansats att disciplinera 
mångfaldens ”kakofoni och komplexitet utan att försöka göra den homogen”. Sensemaking 
kan översättas till meningsskapande i betydelse att vi behöver ny kunskap och ge plats åt ny 
kunskap genom avlärande av tidigare kunskap för att förstå vad som händer i vår 
omgivning. Dervin skriver vidare att information utgör både produkten och näringen i 
denna process.  

4.3.4 Sensemaking enligt  Weick (1979, 1985, 1995) 

Weick (1995) bygger sin teori om sensemaking kring sju begrepp. Det första begreppet är 
retrospektivt det vill säga vår uppfattning om det som händer formas retrospektivt och vi 
vet inte vad det är som händer förrän det har hänt. Sensemaking pågår hela tiden och är 
inget som startar vid en viss tidpunkt. För att förstå hur individen skapar meningsfulla 
helheter är det nödvändigt att dela upp meningsskapande flöden i avgränsade processer 
eller strukturer för att därigenom hitta de ledtrådar som utgör en röd tråd i skapandet av 
verkligheten. En undersökning av hur flöden i en organisation avbryts är en grund för 
studier av meningsskapandet. Känslor är en viktig del i den retrospektiva processen.  

Det andra begreppet är identitet; individen har ett behov av identitet och att se 
tillvaron som meningsfull. Vi skapar vår identitet bland annat genom att försöka förstå vår 
omgivning och vi har en uppsättning identiteter som dels är baserade på personlighet men 
också på situationen som vi använder för att skapa mening i vår tillvaro. Identiteten är 
viktig för frågorna: Vem är jag? Vilka är vi som grupp?  

Det tredje begreppet är ledtrådar; vi väljer ut några ledtrådar som vi placerar in i 
vår redan existerande föreställningsram för att förklara vad det är som har hänt. Vi letar 
efter något som vi känner igen och som vi kan sortera in det vi erfar i vår redan befintliga 
världsbild och som vi därigenom kan göra explicit och dela med oss av till omgivningen. 

Det fjärde begreppet är social process. Meningsskapande är en social process som 
görs i en omgivning och utgår från vissa antagande om hur verkligheten är konstruerad. 
Meningsskapande är med andra ord en konsekvens av en social process där våra 
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uppfattningar inte är en produkt av våra egna tankar utan något som sker i en växelverkan 
med vår omvärld vilken utgörs av andra människor.  

Det femte begreppet är antagande. Sensemaking förutsätter att individen gör 
antaganden och därigenom skapar objekt och blir på detta sätt en del av den omgivning som 
de delar med andra samtidigt som de aktivt skapar den.  

Det sjätte begreppet är rimlighet och bygger på att människor letar efter rimlighet 
snarare än riktighet. Anledningarna till att vi gör det är många. Dels är meningsskapande en 
subjektiv aktivitet och dels har vi inte tillgång till all den information som krävs för att nå 
fram till något som är helt korrekt utan vi får nöja oss med en rimlig förklaring.  

Det sista och sjunde begreppet handlar om att vi fokuserar på vissa signaler det vill 
säga vi urskiljer lättare strukturer och signaler som är enkla och välkända och använder i 
första hand dessa i meningsskapandet. Vad vi fokuserar på för tillfället har att göra med i 
vilket sammanhang vi befinner oss och vem vi är tillsammans med. 

Weick (1985) skriver att människor använder en variation av metoder för att skapa 
mening i det som händer omkring dem. En metod är handling; människor gör något för att 
se vad som händer och lär sig av händelsen. Genom handlandet utvecklas vår intuition och 
själva handlandet är därför ett viktigt redskap. I interaktionen med maskiner/datorer är 
perception och intuition den viktigaste inputen som människor bidrar med för att lösa 
problem. Att skapa förutsättningar för individen att handla möjliggör meningsskapande 
processer.  

En annan metod är triangulering/jämförelse; människor lär sig av en händelse 
genom att jämföra olika källor. De måste få sina perceptioner bekräftade på olika sätt för att 
därigenom kunna lita på sitt omdöme och skapa mening i händelserna.  

En tredje metod är samhörighet; människor lever i ett socialt sammanhang. Andras 
tolkningar av vad de ser är viktiga för det egna meningsskapandet. En gemensam bild är 
viktig – en socialt konstruerad realitet – är nödvändig för att skapa en solid bild av ”vad 
som verkligen hände”. Människor söker denna gemensamma bild i både allmänna 
förhållanden i organisationen och i specifika frågor.  

Ytterligare en metod är övervägande; människor behöver tid för reflektion. Genom 
reflektionen kan individen formulera idéer och dra slutsatser. Förståelseprocessen innebär 
att oklara samband klargörs, oviktiga detaljer glöms bort, händelser tolkas i ljuset av 
tidigare händelser och kvar är en förenklad användbar input. Graden av meningsfull 
reflektion, som i och för sig är en långsam process, men tar ändå mindre tid än meningslös 
aktivitet och påverkar djupet av mening i en händelse.  

Den sista metoden är konsolidera – befästa; Människor lär sig av en händelse när de 
kan placera in den i ett sammanhang. Att konsolidera bitar och stycken till ett kompakt, 
meningsfullt mönster kräver vanligtvis att individen kan se bortom bitarna och delarna för 
att förstå vad de kan ha för betydelse.  

4.4 Varför skulle epostmeddelanden från en chef uppmärksammas på ett 
speciellt sätt? 

Hur ser makt- och beroendeförhållanden ut i organisationen? Vilka formella eller 
informella regler finns när det gäller information och kommunikation? Vem är aktiv i 
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nätverket och vem är det inte? Vilken typ av kommunikation premieras i organisationen? 
Detta är frågor som kan ställas för att få svar på frågan om varför epostmeddelanden från en 
chef skulle uppmärksammas på ett speciellt sätt. 

Datorbaserad kommunikation förändrar kontrollen över informationsflödet i 
organisationen och därmed maktförhållanden, skriver Sproull och Kiesler (1995). 
Människor undviker helst att dela med sig av information om det påverkar deras 
maktposition. Investeringar i informationstekniken har gjorts för att öka informationsflödet 
och denna första-nivåns effekt (se avsnitt 4.2) som var målet lyckas ofta. Intressant är att 
det uppstår en andra-nivåns effekt också genom att allt fler människor får tillgång till mer 
information vilket kan förändra maktförhållandet i organisationen. Självklart kan detta 
skapa problem i organisationer som tidigare har styrts av en liten grupp människor och som 
nu kan tappa kontrollen och risken finns att dessa försöker ta tillbaka makten på något vis 
enligt Sproull och Kiesler (1995). Öppen kommunikation kan leda till oövervakad 
informationsspridning genom att anställda avslöjar mer om företaget än vad ledningen är 
intresserad av. 

Social kontroll är mer subtilt än formell kontroll och är intimt förknippat med 
deltagande (Sproull & Kiesler 1995). Trivseln tycks öka ju mer deltagande det är i 
organisatoriska affärer. På lägre nivåer i organisationen kan det ibland uppstå friktion när 
den sociala kontrollen ökar. Intressant är att kontrollen ökar för vissa grupper av anställda i 
och med utvecklingen inom elektronisk kommunikation och minskar för andra grupper. Till 
den förra gruppen hör till exempel utesäljare som genom att de numera kan vara ständigt 
uppkopplade är utsatta för mer kontroll än de var tidigare. Till den andra gruppen hör 
kontorsanställda som jobbar hemifrån och därmed inte omedelbart kontrolleras av 
omgivningen på samma sätt som ett traditionellt arbete på ett kontor. Behovet av kontroll är 
fortfarande stort vilket är en faktor som gör att hemarbete inte förekommer i större 
utsträckning enligt Sproull och Kiesler (1995). 

Flödet av rutininformation och information som berör en speciell situation och har 
karaktären av att vara icke-rutin ställer olika krav på informationsprocedurerna (Sproull & 
Kiesler 1995). Ett problem vid design av olika procedurer för informationsflöden kan vara 
individernas ovillighet att rutinmässigt dela med sig av informationen. Orsakerna till detta 
kan vara flera, till exempel kan informationen vara personligt värdefull, känslig eller 
strategisk. Ett annat problem är när det inte i förväg går att kategorisera informationen som 
kan vara typisk i situationer som är okända eller oklara. Vi är också låsta vid vårt 
personliga sätt att strukturera tillvaron vilket kan hindra oss från att hitta det som vi letar 
efter. En tredje brist är att procedurer för rutininformation kan bli för viktiga och att följa 
rutinerna kan bli viktigare än att få jobbet gjort. Informell kommunikation kan vara ett sätt 
att delvis brygga över problemen. 

”Är det någon som vet något?” är en vanlig fråga i en organisation enligt Sproull 
och Kiesler (1995). Frågan kan idag nå långt bortom den traditionella fikapausen eller 
korridoren och rykten kan få en alltmer långtgående spridning. Många har varken tid eller 
lust att svara på frågorna, men tillräckligt många bemödar sig om att ge ett svar vilket 
innebär att det är lönt att ställa frågor. Vid en ökad elektronisk kommunikation kommer det 
att finnas mer information som individerna kan använda och kortsiktigt kan detta vara tids- 
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och energikrävande. Informationsflödet kan också skapa nya möjligheter för grupper av 
människor som tidigare inte hade tillgång till information i samma utsträckning som de har 
idag. 

En annan aspekt av makt i en organisation är chefers val av olika medier för att 
informera i organisationen. Markus (1994) fann att chefer medvetet kan välja epost när de 
vill undvika social interaktion, samtidigt som de aktivt försökte undvika att det uppstod 
negativa reaktioner i relationen med sina medarbetare. I studien fick användarna inom ett 
stort amerikanskt företag besvara ett antal frågor om vilket medium de skulle använda i en 
rad olika situationer. Markus (1994:144) konstaterar:  

[…] many people at HCP believed that the technology allowed them to avoid 
personal contact if they choose to do so, and they frequently selected electronic 
communication in situations imbued with negative emotions. […] they did worry about 
the effects that using email might have on relationships they knew they must preserve, 
especially those with their subordinates. In addition, they feared the ability of others to 
make trouble for them by forwarding their messages to third part. 

Resultatet av den oro som cheferna upplevde blev att, för att undvika negativa 
konsekvenser av epostmeddelanden, krävdes ett antal telefonsamtal till underställd personal 
för att lyssna om det fanns negativa signaler. När ett meddelande skulle formuleras, som 
innehöll ett känslomässigt negativt innehåll, krävdes dessutom att cheferna lade ner mycket 
tid för att formulera det ursprungliga epostmeddelandet ifall mottagaren skulle skicka det 
vidare. 

I de flesta situationer där kommunikation pågår finns socialt identifierade strukturer 
som handlar om vem som har makt över vem enligt Burgoon, Hunsaker och Dawson 
(1994). Ett exempel är en anställningsintervju vilken bygger på en viss struktur som 
påverkar både relationen och kommunikationens mönster. Makt har att göra med beroende 
och graden av beroende är viktig för kommunikationen. Både sändare och mottagare har 
mål med kommunikationen och beroende på vilka alternativ som finns för att nå dessa mål 
kommer den strukturella maktbalansen att variera. Makt/beroendefaktorerna kan vara i 
balans vilket benämns som ett ömsesidigt makt/beroendeförhållande. När relationen 
förändras, förändras den strukturella maktbalansen likväl som genom kommunikation 
mellan människor. 

Om det finns en balans kan man tala om ett ömsesidigt makt/-beroendeförhållande i 
vilket en person tillskriver en annan person att denna har makt (Burgoon, Hunsaker och 
Dawson 1994). Även om det finns ett beroendeförhållande är mottagaren också aktiv i 
kommunikationsprocessen eftersom mottagaren kan bestämma vilka ämnen som skall 
kommuniceras och hur djup interaktionen blir. En annan faktor, enligt Burgoon, Hunsaker 
och Dawson (1994), är att mottagaren bestämmer hur stor uppmärksamhet sändaren och 
meddelandet får. En förutsättning för att kommunikationen skall bli effektiv är en 
ömsesidig anpassning mellan källan och mottagaren. 

För att en person skall ha makt måste mottagaren uppleva att personen har makt. 
Makt består av olika komponenter enligt Burgoon, Hunsaker och Dawson (1994). En 
sändare kan ta med sig ett antal personliga resurser som kan betraktas som maktattribut in i 
en kommunikation som till exempel hälsa, prestige, utbildning, psykisk styrka eller 
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information. I vilken utsträckning dessa utgör maktattribut eller inte beror på vem som är 
inblandad i kommunikationen. I all interaktion har mottagaren unika fysiska, psykologiska 
och sociala behov som påverkar kommunikationsprocessen och synen på maktattributen. 

Dessa komponenter av makt, det vill säga sändarens resurser och mottagarens 
behov, leder fram till fem olika typer av makt i en kommunikation (Burgoon, Hunsaker och 
Dawson (1994):  

• Belönande makt; denna kan vara konkret som löneförhöjningar eller mer abstrakt 
som beröm och lovord. 

• Tvingande makt; handlar om makten att utdela bestraffningar om inte mottagaren 
tillgodoser sändarens begäran. Tvingande makt kan också handla om att hålla 
tillbaka belöningar. Tvingande och belönande makt är i princip lika verksamma men 
har olika konsekvenser för den fortsatta kommunikationen eftersom sändarens roll 
förändras i mottagarens ögon. 

• Refererande makt; ”gör detta för mig” handlar om att mottagaren vill identifiera sig 
med källan och om denna inte gör det fungerar inte detta maktutövande. Att utöva 
denna form av makt kan ha negativa följder i en organisation då sändaren byter 
arbetsuppgifter och den nya chefen inte har någon refererande makt över de 
anställda. 

• Expertmakt; sändaren innehar expertkunskap som mottagaren accepterar. I detta 
sammanhang finns det anledning att skilja på expertmakt och informatoriskt 
inflytande. Det senare handlar om att dela med sig av viktig information som 
mottagaren känner igen, kan ta till sig och detta skapar en drivkraft för agerande. En 
individ som är expert på ett område behöver inte nödvändigtvis vara expert på ett 
annat område. Den som utger sig för att även förstå något annat ingående, kan 
riskera att rollen som expert får sina fläckar. Expertrollen kan skapa problem då 
mottagaren inte vågar ha motstridiga åsikter som senare kan visa sig vara rätt. 

• Legitimerad makt; mottagaren anser att sändaren har rätt att påverka dem. Med 
vissa roller följer makt som till exempel läraren gentemot eleven. Den allmänna 
synen på legitimerad makt kan förändras med tiden. Den förutsätter också att 
mottagaren accepterar den rådande ordningen. 
Detta avsnitt om varför ett epostmeddelande från en chef skulle uppmärksammas på 

ett speciellt sätt avslutas med en kort redogörelse för resultatet i en doktorsavhandling. 
Simonsson (2002:31) syfte med sin forskning var att ”skapa en ökad kunskap om 
kommunikationen mellan chef och medarbetare i en organisation med moderna 
ledarskapsambitioner”. Resultaten från denna undersökning kan förmodligen användas i de 
flesta organisationer eftersom det är rimligt att anta att organisationer i allmänhet har 
ambitioner att utöva ett modernt ledarskap.  

Dialogens roll ansågs viktig i den undersökning som genomfördes, men när 
problem uppstod definierades dessa i termer av teknik och struktur vilket pekar på en 
klassisk transmissionssyn på kommunikation enligt Simonsson (2002). Lösningen återfinns 
i själva flödet av information även om mängden information utgjorde ett problem mer än en 
tilltagande komplexitet i informationsinnehållet. Två begrepp som Simonsson anser vara 
honnörsord i det moderna ledarskapet är individens meningsskapande och vikten av dialog 
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vilket inte transmissionssynen omfattar. Medarbetarna vill ha information direkt ifrån 
chefen och Simonsson (2002:232) konstaterar att  

Personlig kommunikation innebär större möjligheter än exempelvis 
datormedierad kommunikation att skapa förståelse för mångtydig, komplex 
information. Det somliga medarbetare efterfrågar är också tolkad och förädlad 
information snarare än saklig, ”neutral” information. Många chefer tycks dock vara 
ovilliga att ta på sig denna ”förädlande” uppgift. Somliga inser inte behovet, medan 
andra är rädda att de med egna värderingar och tolkningar ska förvanska budskapet. 

4.4.1 Avslutande synpunkter 

Makt- och beroendeförhållandena kan vara viktiga i diskussionen om lämplig och olämplig 
användning av epost eftersom den anställde är i någon form av beroendeställning till sin 
chef. Utgångspunkten i detta arbete var chefers information/kommunikation till sina 
medarbetare och att denna relation ställde andra krav på informationsflödet än 
informationsflödet mellan medarbetarna. Initiativtagaren, i det här fallet chefen, är den som 
är ansvarig för att relevant information går ut på rätt sätt och är också den som är ansvarig 
för att skapa möjligheter till en öppen kommunikation. Den anställde har också 
skyldigheter i detta sammanhang. Ett antagande i detta arbete är att det finns gränser för 
vilken information som skall gå ut via epost och anledningen till det handlar, bland annat, 
om den makt som den ansvarige innehar.  

4.5 Vad har teorin om mediers rikhet för implikationer för användningen av 
epost? 

Det avsnitt som följer tar upp teorin om mediers rikhet vilken har sitt ursprung från studier i 
mitten av 1980-talet. Den har följts av ett antal undersökningar som har kommit till andra 
resultat än upphovsmännen bakom teorin, Daft och Lengel, gjorde. Några av de studier som 
har kommit fram till andra resultat finns redovisade i detta avsnitt.  

Teorin om mediers rikhet (IRT, Information Richness Theory) bygger på tanken att, 
beroende på hur väl ett medium för information reducerar mångtydighet och klargör 
dubbeltydighet, desto större rikhet har informationskanalen enligt Daft och Lengel (1984). 
Valet av medium i en organisation är därför av central betydelse för den framgångsrika 
organisationen. I figur 9 är ett antal medium för information inlagda i en hierarkisk ordning 
beroende på (1) Graden av möjlighet till feedback (2) Utnyttjad kommunikationskanal (3) 
Källa samt (4) Språk.  

Mötet ansikte-mot-ansikte anses vara det rikaste mediet eftersom det är möjligt att 
ge omedelbar feedback vilket innebär att mottagaren kan kontrollera att det som uppfattas 
är korrekt. Situationen präglas också av att mottagaren har tillgång till en rad andra 
ledtrådar som exempelvis kroppsspråk, ansiktsuttryck och tonfall. När människor träffas 
ansikte-mot-ansikte används också det naturliga språket vilket i sig är mycket rikt på 
nyanser. I telefonsamtalet saknas de visuella ledtrådarna, men för övrigt är det möjligt att få 
en rik bild av informationens innehåll. Skriftliga dokument (med undantag för chatt) skapar 
en långsam feedbackprocess, saknar visuella och auditiva ledtrådar. Språket kan i och för 
sig vara naturligt men är ändå begränsat till det som står i brevet eller dokumentet. 
Personligt adresserade brev eller dokument anses något rikare än gruppförsändelser. Lägst 
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rikhet har formella numeriska dokument till exempel datautskrifter eftersom de saknar i 
stort sett allt det som gör information rik. 

HögstaAnsikte-mot-ansikte

Telefon

Skriftliga personligt
adresserade dokument
(brev, memo)

Skriftliga oadresserade
dokument
(bulletiner, dokument)

Medium för
information

Informationens
rikhet

Moderat

Hög

Lägsta

Låg

Numeriskt format
(datautskrifter)

E-post

Intranät

Chat

�

Figur 9: Medium för kommunikation och informationens rikhet (efter Daft & Lengel 1984, 
kompletterat med chat, epost och intranät). 

Det finns således ett antal faktorer som påverkar graden av rikhet (Daft & Lengel & 
Trevino 1987): 

• Feedback; möjligheten till återkoppling ger utrymme för frågor och omedelbara 
korrektioner. 
• Flera signaler; användning av flera signaler stimulerar olika sinnen, 
till exempel fysisk närvaro, tonläge, kroppsspråk men även bilder, ljud etc. är 
viktiga signaler. 
• Språkvariation; kan vara viktig beroende på vilken information som meddelandet 
innehåller. Siffror är entydiga under det att mer komplicerade frågeställningar 
kräver ett naturligt språk. 
• Känslor; ett meddelande som genomsyras av känslor har större genomslagskraft. 
Teorin om mediers rikhet beskriver vikten av att valet av medium måste ställas i 

relation till vilket mål som vill uppnås. Komplexa frågeställningar kräver följaktligen rika 
medier för informationsförmedling. Den rikaste informationen kan erhållas vid en 
diskussion ansikte-mot-ansikte eftersom ett fysiskt möte uppfyller de fyra kraven ovan. Ju 
mer avgränsad och klar informationen är desto enklare medium kan användas.  

Utvecklingen inom informationstekniken har medfört att nya medier hela tiden 
växer fram. Dessa kan i princip placeras in någonstans i den befintliga skalan. Epost och 
intranät kan inte enligt teorin om mediers rikhet anses vara ett rikt medium. I figur 9 är 
epost och intranät inplacerat bredvid ”moderat” respektive ”låg”. Epost kan dessutom 
placeras under ”låg” när meddelandet har karaktären av grupputskick. 

I en artikel av Panteli (2002) presenterades resultat från en studie där epost 
studerades utifrån Dafts och Lengels teori och där framkommer att epost är ett rikare 
medium än vad som har konstaterats i tidigare studier. I de studerade organisationerna 
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fanns det sociala ledtrådar i de skickade meddelanden som hjälpte mottagarna att avgöra 
statusskillnader i organisationen. För att minimera den negativa inverkan är det viktigt att 
chefer är medvetna om att det finns sociala ledtrådar i epostmeddelanden för att inte deras 
epostkommunikation skall innebära en begränsning av epost som medium. 

Resultatet i undersökningen visar bland annat på att, hur texten är formulerad och 
vad som inte sägs utgör ledtrådar ur vilka det går att dra mer vidgående slutsatser än vad 
själva meddelande i sig möjliggör. Trots att epost är ett medium som alla har tillgång till i 
organisationerna kan detta faktum i sig inte minska kommunikationsbarriären. Däremot 
inbjuder användandet av epost till en mer avspänd kommunikation vilket kan uppmuntra 
till informell kommunikation mellan olika hierarkiska nivåer. Studien genomfördes i en 
akademisk miljö och Panteli (2002) ställer frågan om resultatet är generaliserbart till andra 
miljöer. Svaret på den frågan är, enligt Panteli, att användningen av epost speglar 
organisationens traditionella maktbalans och därmed kan resultaten från denna 
undersökning prövas även i miljöer som inte är akademiska. 

I en tidigare studie av Rowe och Struck (1999) konstaterades att epost tycktes vara 
mer relaterat till relationsorienterade värden än till uppgiftsorienterade värden. I valet 
mellan olika media för kommunikation fann Rowe och Struck att det var sammankopplat 
med den inom organisationen rådande kulturen. Denna slutsats kan vara en förklaring till 
att inte Daft och Lengels teori om mediernas rikhet (IRT) alltid är stabil i olika 
organisationer. För att kunna förklara olika val av media anser Rowe och Struck att det 
behövs en ansats som också tar hänsyn till det sociala sammanhanget. 

Carlson och Zmud (1999) studerade om individens uppfattning om epost 
influerades av deras kunskap om och erfarenhet av användningen av olika epostsystem. De 
var mest intresserade av individens erfarenheter, deras kunskap om ämnet, 
kommunikationspartners och organisatoriskt sammanhang. Kunskap om hur epost kan 
användas var en viktig faktor för att individen skulle uppfatta epost som ett rikt medium 
som kunde användas för olika slag av kommunikation och dessutom möjliggjorde snabb 
feedback. Erfarna användare var också de som fick ut mest av epostkommunikationen. 
Carlson och Zmud konstaterade att fyra faktorer avgjorde mediets rikhet. För det första 
ansågs epost rikt om informationen kom i rätt tid. För det andra ansågs epost rikt om 
individen anpassade sina meddelande så att de uppfyllde kraven hos båda parter. För det 
tredje var förmågan att kommunicera känslor, attityder eller formaliteter av stor vikt för 
mediets rikhet. Och slutligen var epost ett rikt medium om det inkluderade ett varierat, 
subtilt och associativt språk. 

Teorin om mediers rikhet beskriver vikten av att valet av medium måste ställas i 
relation till vilka mål som vill uppnås. Komplexa frågeställningar kräver således rika 
medier för informationsförmedling. Exempel på frågor som inte är komplexa är 
inventarieförteckningar och närvaroredovisning vilka är lätta att presentera utan att det 
uppstår tvetydigheter. Rapporter som innehåller kvantitativa data kan distribueras med de 
minst rika medierna. Frågeställningar som rör strategiska mål, anställdas motivation och 
liknande uppfattas som abstrakta och vaga och kan var svåra att tolka. För att förstå dessa 
frågor – för den meningsskapande processen – är det nödvändigt att använda ett rikt 
medium.  



55

Det är vanligt att förespråkare av datorbaserad kommunikation antar att elektroniska 
meddelande tas emot på samma sätt som ett meddelande som förmedlas på annat sätt. 
Sproull och Kiesler (1995) anser att detta är missledande eftersom ”samma” meddelande 
förändrar mening beroende på genom vilken kanal det förs fram. Välbekanta 
kommunikationssituationer har normer och konventioner för hur vi förväntas bete oss. Om 
situationen inte är välbekant finns tre strategier att ta till för en adekvat anpassning: 
instruktioner, erfarenhet och förmågan att avläsa ledtrådar i situationen. Teknologiska 
landvinningar som skapar nya sociala situationer gör att traditionella förväntningar och 
normer förlorar sin makt och människor måste hitta nya sätt att förhålla sig. 

Eftersom olika medier har olika rikhet kan en chef aktivt välja epost för att undvika 
social interaktion. Om epost väljs för att chefen befarar att det som skall kommuniceras 
kommer att väcka en oönskad debatt och vill undvika social interaktion finns risken för en 
kortsiktig vinst, då den situation som försökte undvikas i stället skapar ännu starkare 
reaktioner och mer tid och energi tas i anspråk än vad som var nödvändigt. Markus (1994) 
pekade på konflikten som skapas när chefer väljer epost för att undvika social interaktion 
samtidigt som de aktivt försöker undvika negativa konsekvenser i relation till sina 
medarbetare. Om en debatt är målet kan epost vara ett utmärkt medium då 
epostmeddelanden kan stimulera till ett ökat engagemang i olika frågor och medföra att en 
fråga blir mer allsidigt diskuterad och belyst. En medvetenhet om vad det är som vill 
uppnås är viktig för val av medium. 

Den första punkten i teorin om mediers rikhet tar upp feedback. Burgoon, Hunsaker 
och Dawson (1994) betonar att feedback är centralt i all mänsklig kommunikation och är 
grunden till att vi kan utbyta idéer, testa nya teorier och lära oss något av varandra. 
Feedback gör det möjligt att korrigera eller komplettera ett meddelande och är ett viktigt 
bidrag till människors motivation i en kommunikationsprocess.  

Epost har, som tidigare diskuterats, en rytm som möjliggör snabb feedback under 
förutsättning att epostens medvetet används som ett snabbt medium. Detta kräver att båda 
parterna i kommunikationsprocessen, enligt min uppfattning, är överens om vad som 
förväntas av dem och att de lever upp till de regler för kommunikation som är 
överenskomna. Feedback kan göra att vi förändrar uppfattning om den som vi 
kommunicerar med och det kan vara rimligt att anta att feedback är mindre viktig om de 
kommunicerande parterna känner varandra väl. 

Det är vanligt är att uppfattningen om den andra partens trovärdighet förändras med 
tiden och att denna förändring är beroende av både ord och kroppsspråkets signaler. När det 
gäller epost finns orden som bärare av den andres idéer och också personlighet vilket 
självklart påverkar bilden av den andra parten. Tidigare diskuterades ordens betydelse, det 
vill säga, i brist på andra ledtrådar får orden en större betydelse. Detta kan göra att vi 
uppfattar ledtrådar i texten som hjälper oss att skapa en bild av vår kommunikationspartner.  

En annan reflektion som kan göras är att människor är aktiva aktörer som utför olika 
sociala handlingar för att uppnå ett mål. En social handling är till exempel att sända ett 
meddelande som har en viss mening inom en viss kontext, enligt till exempel Ngwenyama 
och Lee (1997), som kom fram till att epost därför kan vara rikare än vad tidigare studier 
har visat. Kontexten kan skapa en mening hos meddelandet för dem som till exempel 



56

arbetar inom en viss verksamhet, en mening som en person som står utanför inte uppfattar 
på samma sätt och kontexten bidrar därför till att ge epostmeddelanden större rikhet än vad 
Daft och Lengel har hävdat.  

4.6 Vilken roll spelar känslor och sinnesstämningar för produktion och 
konsumtion av epostmeddelanden? 

I detta avsnitt redogörs för ett antal studier som pekar på känslorna och sinnesstämningens 
betydelse i den elektroniska kommunikationen. En viktig samhällelig förändring som har 
påverkat studierna av emotioner är informationsteknikens genombrott som vid sidan av 
teknisk funktionalitet även på något sätt kan fånga känslorna i meddelanden (Cacioppo & 
Gardner 1999). Forskningen inom detta område är ännu i sin linda, men Cacioppo och 
Gardner förespår ett ökat intresse för dessa frågor eftersom det idag är relativt klarlagt att 
känslor, tankar och beteende är sammantvinnade. Dessutom är den fysiska miljön en viktig 
faktor, vilket innebär att resultatet av känslor och tankar visar sig i en viss kontext.  

Känslor är relativa och beroende på en lång rad faktorer. En känsla av smärta kan 
till exempel upplevas på ett sätt i en situation och på ett helt annat sätt i en annan. Cacioppo 
och Gardner (1999) hänvisar till annan forskning som visar att objektiva 
levnadsomständigheter endast påverkar känslan av välbefinnande till 10 %. Individens 
personliga mål är en annan viktig faktor för vilken känsla en belöning väcker. Om 
belöningen ligger i linje med individens mål väcker den en starkare känsla än om den inte 
gör det. Vidare har det konstaterats att kognitiva belöningar kan ha större betydelse för 
vissa känslor än andra. 

Enligt Burleson och Planalp (2000) är känslor en viktig del i epostmeddelanden och 
påverkar också produktionen av epostmeddelanden. De utvecklar tre anledningar till att 
känslor och produktion av meddelande är sammankopplade och drar följande slutsatser 
(2000: 221): ”(a) Emotions and moods are important influences on cognitive processes 
underlying message production; (b) emotion is expressed as the content of the messages; 
and (c) emotion knowledge is used to manage emotional state of others.” Burleson och 
Planalp försöker belysa hur avsiktliga och oavsiktliga uttryck för känslor kan förenas. 
Andra viktiga frågor som de tar upp är hur känslor påverkar vårt sätt att kommunicera och 
vad är det som gör att vi reagerar känslomässigt på olika sätt samt hur känslor och tankar 
interagerar.  

Den första frågan som ställs i artikeln är hur känslor påverkar processen att skapa ett 
meddelande. Burleson och Planalp (2000) gör en distinktion mellan känsla och 
sinnesstämning. Känslan är mer avgränsad eller kopplad till ett specifikt objekt, relativt 
avgränsad i tid och ofta tämligen intensiv. Sinnesstämningen är mer allmän och diffus, 
mindre intensiv, mer livaktig och inte kopplad till en speciell provocerande händelse. 
Känslor skapar en beredskap för handling vilken inte alltid kommer till uttryck utan kan 
tryckas undan.  

Personlighetsdrag påverkar känslor och sinnesstämning men forskningen inom 
området kan ännu inte förklara hur. Däremot visar forskningen att individer med social 
ångest (Burleson & Planalp 2000) drabbas av störningar i sin förmåga att uppmärksamma 
alldenstund de letar efter faror i den kommunikativa processen. Eftersom de flesta sociala 
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situationer inte är förknippade med några större risker innebär det att dessa individer lätt 
förlorar fokus. Individer med social ångest har en tendens att själva generera förstärkande 
feedback genom vilken ångestnivå vidmakthålls och även förvärras enligt Burleson och 
Planalp. En känsla av att misslyckas kan innebära att individen inte handlar adekvat – och 
misslyckas. Ångest påverkar också kognitiva processer som till exempel störningar i 
arbetsminnet vilket i sin tur påverkar den kommunikativa processen. Ångest är inte den 
enda faktorn som påverkar kommunikationsbeteendet konstaterar Burleson och Planalp 
(2000). Rädsla, förlägenhet, ilska och depression påverkar också liksom glädje och andra 
positiva känslor har en inverkan. Ännu så länge finns ingen forskning som visar på vilket 
sätt dessa känslor påverkar kommunikationen.  

Sinnesstämningen har också visat sig inverka på produktionen av meddelanden. 
Forgas (1995) har visat att lyckliga/förnöjda individer är mer säkra, ambitiösa och 
hjälpsamma och de sätter högre upp högre mål, överskattar sannolikheten att lyckas och tar 
gärna moderata risker. För individer som är dystra till sinnes gäller motsatsen. Båda 
tillstånden, antingen personen är lycklig eller dyster, påverkar produktionen av 
meddelanden. Lindsey (1996) och Motley och Camden (1985) har visat att 
sinnesstämningen också påverkar ordvalet i meddelandet oberoende om det är skriftligt 
eller muntligt. Sinnesstämningen påverkar även omfattningen av meddelandet och hur 
personlig det är utformat (Cunningham 1988). Burleson och Planalp (2000) summerar att 
både känslor och sinnesstämning påverkar produktionen av meddelanden, men att det krävs 
mer specifika modeller för att kunna undersöka fenomenet vidare.  

Den andra fråga som ställs av Burleson och Planalp (2000) i artikeln är hur känslor 
kommuniceras till andra. De konstaterar för det första att känslor kommuniceras med 
kroppen och med ord. Kroppsuttrycken för känslor är ofta spontana, men kan till viss del 
kontrolleras. Verbala uttryck är lättare att kontrollera även om det kan vara svårt att 
uttrycka sig precist och korrekt. Forskningen inom området har inte kommit fram till hur vi 
koordinerar emotionella ledtrådar. Men (Burleson & Planalp 2000:236) skriver: ”Ordinary 
people […] seem to have more trouble isolating cues than coordinating them, as is apparent 
when watching the facial expressions and gestures of someone on the phone or when trying 
to read an emotionally charged e-mail without imaging vocal inflections.” 

Förutom att känslor kommuniceras med kroppen och med ord påverkas de också av 
den sociala situationen. Forskning har, enligt Burleson och Planalp (2000), visat att 
beroende på publiken varierar känslouttrycken eftersom det krävs en social anpassning av 
hur känslorna visas. Samhället tränar individerna i vilka känslomässiga uttryckssätt som är 
acceptabla i specifika situationer. Vad som är acceptabelt beror på de sociala 
konventionerna som varierar i olika kulturer och grupper. Människor kan också manipulera 
genom att medvetet uttrycka känslor och på så sätt få kontroll över en situation för egen 
vinning skull. Antingen kan de maskera känslor eller också kan de simulera känslor för att 
nå egna mål. En god bedragare måste till exempel kunna dölja sina känslor och i stället visa 
de känslor som är passande för situationen. 

Vi antar ofta att känslan föregår uttrycket för känslan, men forskning har visat att 
känslorna skapas och formas när vi uttrycker dem, fortsätter Burleson och Planalp (2000). I 
vissa yrken krävs ett professionellt sätt att hantera sina egna känslor och genom att till 



58

exempel uppvisa ett lugn i en stressad situation kan individen trots att den ursprungliga 
känslan är stress faktiskt känna ett lugn.  

Den tredje frågan som ställs av Burleson och Planalp (2000) i artikeln är hur 
individens kunskap om känslor påverkar försöken att påverka andras känslor. Alla 
människor har både som individ och som medlem i grupper och kulturella sammanhang en 
kunskap om vad känslor är och också en uppfattning om hur de går att påverka. Intressant 
ur forskningssynpunkt är, enligt Burleson och Planalp, hur denna kunskap uttrycks, vad den 
innehåller och hur den är organiserad. Ännu så länge har dessa fenomen bara studerats i 
begränsad omfattning skriver Burleson och Planalp (2000). Generella aspekter har varit 
föremål för studier under det att individuella skillnader i kunskap om känslor ännu är ett 
tämligen outforskat område. Det finns enligt Burleson och Planalp goda grunder att anta att 
dessa individuella strukturer påverkar produktionen av meddelanden och hänvisar till 
forskning (Fehr & Baldwin 1996). Fehr och Baldwin har visat att minne, omdöme och 
slutledning angående andra individer påverkas av vilken kunskap om känslor som individen 
besitter, det vill säga vi bemöter andra med utgångspunkt från kunskap. Individernas 
kapacitet att förstå en annan persons känslor har varit föremål för forskning och det har 
visat sig att förmåga att dra slutsatser, förstå och förutse andras känslor är en viktig faktor 
för social kompetens och kommunikation. Valet av medium för meddelandet är också av 
stor vikt. 

Brief och Weiss (2002) sammanfattar i en artikel hur forskningen om 
organisatoriskt beteende och känslor har utvecklats från 1930-talet. Arbetstillfredsställelse i 
ett brett perspektiv var fokus för studier under en lång rad år under det att de känslomässiga 
effekterna av tillfredsställelse i arbetet har studerats först under de senaste åren. Studier har 
visat att känslor visar sig i arbetsresultatet framför allt när det gäller samarbete och 
kreativitet. Brief och Weiss anser att forskningsfältet fortfarande är fullt av utmaningar 
eftersom det finns en rad orsaker till individens känslor och sinnesstämningar.  

Faktorer som är svåra att påverka inom en organisation är exogena faktorer som 
ligger utanför organisationen kontroll det vill säga personliga och privata omständigheter. 
Människor har också individuella variationer i sitt känsloliv vilket även de ligger utanför 
organisationens kontroll. Brief och Weiss (2002) relaterar till forskning som har visat att 
dessa variationer är en frukt av livsstil, sociokulturella och biologiska faktorer. 

Endogena faktorer är till exempel händelser som är förknippade med stress, 
ledarskap, arbetsgruppens sammansättning, fysisk miljö samt system för belöning och 
bestraffning. Brief och Weiss (2002) hänvisar till forskning som visar att chefer har en stor 
inverkan på sina medarbetares känsloliv (Georg 1996:84): ”Leaders who feel excited, 
enthusiastic, and energetic themselves are likely to similarly energize their followers, as are 
leaders who feel distressed and hostile likely to negatively activate their followers.”. En rad 
olika studier har senare visat på samma resultat men metoderna att undersöka samband 
mellan ledarskap och medarbetarnas känslor är fortfarande begränsade enligt Brief och 
Weiss (2002).  
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4.7 En modell för att förstå vad det är som påverkar sändarens intentioner 
och mottagarens reaktioner i epostkommunikation 

I de föregående sex avsnitten presenteras en rad teorier som representerar flera 
vetenskapliga discipliner och som kan bidra med en förståelse för kommunikation med 
epost.  

I det första avsnittet introducerades Laswells (1948) enkla kommunikationsmodell 
”Vem säger vad i vilken kanal till vem och med vilket resultat” kommunikation vilken 
sedan har utvecklats i tre steg. För att sammanfatta hela detta kapitel är 
kommunikationsmodellen (se figur 10) ytterligare modifierad och har därmed förvandlat 
den enkla kommunikationsmodellen till en oerhört komplicerad modell. Trots 
komplexiteten är modellen användbar i den fortsatta diskussionen om olämplig användning 
av epost i en organisation. 

En modiferad kommunikationsmodell (4)

� Vem
� i vilken organisation som
� präglas av vilken organisations- och informationskultur och
� i vilken funktion och
� i vilken situation och som
� påverkas av vilka känslor och vilken sinnestämning och
� har vilken föreställningsram om "verkligheten" genom sitt
� perspektiv på då - nu - sedan och som
� har vilken relation till och
� syn på mottagaren och
� säger vad
� med vilka intentioner

� via epost

Karakteristika
Asynkron kommunikation
Textbaserad
Flyktighet
Snabb kommunikationsrytm
Avsaknad av kommunikativa ledtrådar
Uttalade och outtalade krav på
användarna
Påverkan på organisationsstruktur och
maktstruktur
Kostnadseffektivitet

� till vem
� i vilken organisation som
� präglas av vilken organisations- och informationskultur och
� i vilken funktion och
�  i vilken situation som
� påverkas av vilka känslor och vilken sinnestämning och
� har vilken föreställningsram om "verkligheten" genom sitt
� perspektiv på då - nu - sedan och som
� har vilken relation till och
� syn på källan och
� vilken reaktion uppstår och
� vilka metoder för meningsskapande finns tillgängliga som
� underlättar mottagarens meningsskapande processer
� med vilket resultat och
� hur fungerar systemen för feedback?  

Figur 10: Kommunikationsmodell, modifierad (4). 
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5 Epost i organisationen 

I detta avsnitt redovisas i första hand resultatet från fallstudien som genomfördes på Barn- 
och utbildningsförvaltningen på Gotland (BUF). Sist i kapitlet finns en kortare redogörelse 
för de resultat som framkom i pilotstudien. I kapitlet som redogjorde för avhandlingens 
tillvägagångssätt (Kapitel 3) konstaterades att det i avhandlingens fallstudie snart 
uppnåddes en mättnad i intervjusvaren. Resultatet från fallstudien skiljer sig inte från de 
svar som framkom i pilotstudien förutom att pilotstudien genererade fler exempel på 
olämplig användning. 

5.1 Fallstudien 

5.1.1 Beskrivning av BUFs verksamhet 

BUF (Barn- och utbildningsförvaltningen) är Gotland Kommuns största förvaltning och 
omfattar förskoleverksamhet, grundskola, gymnasieskola, komvux, särskola samt 
Kulturskola. Verksamheten omfattar 15 000 elever i olika åldrar samt 2 300 anställda. Inom 
ramen för denna studie intervjuades den dåvarande förvaltningschefen, Lars Danielsson, 
samt 6 medarbetare varav 5 var rektorer. Den pedagogiska verksamheten styrs till stor del 
av styrdokument som fastställs på politisk nivå. På BUFs hemsida kan vi läsa om Barn- och 
utbildningsnämndens ansvar: 

Barn- och utbildningsnämnden i Gotlands kommun ansvarar för 
förskoleverksamhet, grundskola, särskola, gymnasieskola, komvux, 
uppdragsutbildning samt Kulturskolan på Gotland. Barn- och utbildningsnämnden 
fördelar medel till de olika verksamhetsområdena, genom att upprätta "Plan för 
förskoleverksamhet och skola" och genom att följa upp och utvärdera verksamheten. 
Utvecklingen av förskole- och skolverksamhet sker i samarbete med andra 
förvaltningar och med övriga samhällsorgan, organisationer och föreningar. 

I Skolplanen, som är fastställd för åren 2003-2006, finns formulerat en 
verksamhetsidé som skall var ledstjärna i arbetet: 

Verksamheten skall vara till nytta och glädjeför alla barn, 
 elever och vuxenstuderande. Den skall präglas av delaktighet, respekt och 

kvalitetdär allas lika värde, rätt till kunskap 
och egen utveckling skall stå i centrum. 

I Skolplanen står det att ”Den utgår från den statliga styrningen och den kommunala 
huvudmannens ansvar för att gestalta och utveckla förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg 
och skolväsende så att de nationella målen uppnås.”. I de av staten fastställda Läroplanerna 
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formuleras skolans värdegrund och uppgifter. Där finns också mål och riktlinjer som skall 
vägleda verksamheten. Viktigt är att inte enbart ge eleverna kunskaper och färdigheter 
inom olika ämnen utan också verka för att de i praktisk handling skall lära sig att hävda de 
värderingar som är grunden för ett demokratiskt samhälle. Lika möjligheter är andra 
honnörsord. 

Skolplanen beskriver kommunens ansvar för genomförande och planering av 
förskole- och skolfrågor samt avser att vara en konkretisering av verksamheten. Kommunen 
har också ansvar för den regionala utvecklingen genom att stärka regionens attraktivitet och 
tillväxt genom att se till att verksamheten kännetecknas av god kvalitet.  

Förutom verksamhetsidén finns inriktningsmål vilka skall stödja en läro- och 
arbetsmiljö som befrämjar hälsa hos barn och vuxna. Inriktningsmålen tar upp ett antal 
punkter som beskriver vad det innebär att ha lust att lära, inflytande och ansvar samt 
trygghet och hälsa. Under rubriken Lust att lära betonas bland annat elevens egna 
förutsättningar, språket, kulturella aktiviteter, omvärldsengagemang, pedagogikens roll 
samt vikten av att stimulera entreprenörskap och företagsamhet.  

Inflytande och ansvar handlar om att samtliga intressegrupper skall ha god 
kännedom om skolans uppdrag och värdegrund samt känna till skolplanens mål, att 
eleverna skall ta eget ansvar och utöva inflytande både informellt och formellt liksom en 
betoning av jämställdhet. Trygghet och hälsa handlar bland annat om att skapa goda 
relationer genom respekt och empati, stimulera till rörelse och utevistelser samt fokusera 
olika existentiella frågor inklusive droger och sexualitet.  

För att dessa mål skall uppnås krävs resurser och klara mål. I Skolplanen finns ett 
antal principer uppräknade som till exempel att de resurser som ställs till BUFs förfogande 
skall vara relaterade till nationella mål och aktuella barn- och elevantal samt att 
verksamhetsmått och nyckeltal regelbundet skall redovisas. Tillsynen skall göras 
kontinuerligt i samband med årsredovisningen till kommunfullmäktige. 

Rektorernas ansvar handlar om att fortlöpande och systematiskt följa upp och 
utvärdera uppsatta mål samt årligen upprätta en kvalitetsredovisning i vilken skall finnas en 
bedömning av i vilken mån målen för utbildningen har uppnåtts och om dessa inte är 
uppnådda lämna åtgärdsförslag. 

Ledarna inom BUF är rektorerna och rektorerna är både verksamhetsansvariga och 
pedagogiska ledare. I Skolplanen finns förtydligat ett antal principer för rektorernas 
ledningsarbete. Här betonas vikten av ett tydligt ansvar mellan politiker, förvaltning och 
rektor, tydligt definierat ansvar och befogenheter, stöd och avlastning, att rektors 
”ensamroll” skall undvikas, gruppering av rektorer för att utveckla verksamheten 
gemensamt samt vikten av en ledningsorganisation som stödjer integrationen mellan 
förskola, grundskola och gymnasieskola. 

1996 antogs en policy för interninformation som har legat till grund för den 
kommunikationsstrategi för BUF som arbetades fram 2004 och som sammanfattar ett 
komplext behov av information och kommunikation på en A4-sida. Målsättningen var att 
kortfattat formulera vilket medium för kommunikation som skall användas för vilken 
målgrupp. Nedan återfinns de delar av kommunikationsstrategin som berör användningen 
av epost. ”Tjelvar” är skolnätet på Gotland och det nätverk som elever och personal 
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använder förutom de anställda som har administrativt ansvar som använder Groupwise (i 
figur 11 = ”Intern och extern mail”). 

"Tjelvar" Intern och extern mail

Innehåll

Mail, ev med bilagor.
Utskick till bestämda yrkesgrupper
på skolorna.
Anslagstavlor Konferenser
Elever, personal och vårdnads-
havare har Tjelvaradresser.

Korta meddelanden, ev med bilagor.
Utskick till bestämda yrkesgrupper
på skolorna (ej lärar-personalen,
som nås via Tjelvar).

Syfte
För intern och extern kommuni-
kation inom BUF.
Distansundervisning
Nätverksträffar. Konferenser

För kommunikation inom och utom
BUF. Ersätter telefon och fax i
många avseenden.

Målgrupp
Elever och personal inom BUF och
övriga kommunen, som inte nås via
Intranet

Epost-innehavare inom och utom
kommunen. GroupWise-användare
är endast chefskåren samt viss
administrativ personal inom BUF.

Att sträva mot Användandet av Tjelvar skall öka.

Alla inom BUF har tillgång till epost.
(Tjelvar eller Groupwise, eller båda)
Systemet kan byggas ut med
kalendrar/bokning, "delade mappar"
mm.

 

Figur 11: Utdrag ur kommunikationsstrategin vid BUF 2004. 

Kommunens övergripande kommunikationspolicy, oberoende om den väljs den som 
skrevs 1996 eller den som kommunfullmäktige godkände i september 2004, uttrycker i 
allmänna ordalag vad som bör vara ledstjärnor i både det externa som interna 
kommunikationsarbetet. Den interna kommunikationens mål omfattar till exempel ”det som 
krävs för att varje medarbetare ska kunna sköta sitt dagliga arbete, ha kunskap om 
övergripande verksamhetsplanering, förändringar och/eller det som krävs för att förmedla 
en kultur, det synsätt och de värderingar som råder inom organisationen.”. De konkreta 
anvisningarna, under rubriken ”Så här gör vi”, är följande: 

 
   Vi ska anpassa vårt budskap efter mottagaren 
   Först när vi sätter oss i mottagarens situation kan vi kommunicera på rätt sätt. 
   Vi ska skapa kvalitet 
   Mottagare av skriftligt och elektroniskt material måste få uppleva att det håller jämn 
   klass och har hög kvalitet till sin form och innehåll. 
   Vi ska skapa goda relationer 
   Vi arbetar i en serviceorganisation och alla fungerar vi som kommunikatörer. Vi 
   ska anpassa vårt sätt att kommunicera efter denna verklighet. Mänskliga relationer  
   är en av våra viktigaste budbärare. 
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5.1.2 Den interna informationen inom BUF 

Barn- och utbildningsförvaltningen är den största förvaltningen inom Gotlands kommun. 
Enligt den dåvarande förvaltningschefen, Lars Danielsson, genomförs en 
ledningsinformation en gång i månaden där representanter från alla skolområdena finns 
närvarande. Ledningsgruppen är stor (20 personer) och det är ett medvetet val eftersom där 
kommuniceras det som rör hela förvaltningen. Två till tre gånger per termin genomförs en 
chefskonferens som berör ungefär 60 chefer. Dessutom förekommer något som kallas för 
”tillsyn” då förvaltningschefen träffar rektorerna i mindre grupper för att diskutera 
särskilda frågeställningar. 

Kallelser och protokoll läggs ut på vad som kallas intranätet, men som i 
verkligheten är BUFs hemsida på Internet. Där återfinns protokoll från bland annat 
ledningsgruppen och ”tillsynen” tillgängliga för både interna och externa besökare på 
Internet. På nätet läggs också ut också handlingar som berör BUFs uppdragsgivare det vill 
säga den politiskt valda nämnden. 

Avdelningscheferna på förvaltningsnivå skickar ut all information som inte 
förväntas skapa diskussioner och som inte är av känslig, personlig karaktär via epost, såsom 
regler, policies och överenskommelser. Inom BUF används alla kanaler för 
informationsspridning och kommunikation. Danielsson sammanfattar svaret om det interna 
informationsflödet: 

Personligen tycker jag att dialog, möte aldrig kan ersättas med papper eller 
mail. Dialoger är levande och de är nästan en förutsättning för att kunna leda genom 
delegering och inte instruktioner så jag tillmäter dessa stor betydelse. Vi har 
ambitionen att vid alla ledningsmöten skall det föras anteckningar och de läggs alltid ut 
på nätet. Alla våra uppföljningar, allting läggs på nätet så att verksamheten blir 
transparent. Sedan har vi medarbetarsamtal som är oerhört viktiga där jag 
kommunicerar med mina chefer om förväntningar och iakttagelser etc.  

Informationsflödet inom de olika rektorsområdena omfattar, liksom på 
ledningsnivå, både elektronisk information, fysiska möten och information på papper. 
Eftersom skolan bygger på att de anställda delvis arbetar olika tider och på olika platser har 
rektorerna valt att använda något som kallas ”konferenser” på skolnätet Tjelvar. Rubriker 
på dessa är till exempel Personalinformation, Upplysningar och Pedagogisk mapp. Tjelvar 
fungerar med andra ord även som en elektronisk anslagstavla och används inte bara för att 
skicka epost.  

Det är vanligt att minnesanteckningar från möten skrivs direkt och sedan läggs ut på 
konferensen för att informationen skall få snabb spridning inom rektorsområdet. 
Ambitionen att få snabb spridning av informationen är i och för sig förenat med en viss 
stress, men det uppvägs av att alla snabbt får tillgång till minnesanteckningarna. Vinsten ur 
kommunikationssynpunkt är stor, säger en av respondenterna, och därmed sparas tid genom 
att informationen sprids snabbt vilket gör att vardagen inom skolan fungerar smidigt.  

Samtliga anställda har inte en egen dator, men alla har tillgång till en. Det finns 
flera behörighetsnivåer till de olika konferenserna på Tjelvar och till vissa har alla 
behörighet och till andra enbart personalen. Generellt verkar Tjelvar vara ett viktigt forum 
för att distribuera information inom samtliga rektorsområde. Fysiska möten förekommer 
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fortfarande men inte i samma utsträckning som tidigare. Att ta del av den information som 
ligger ute på Tjelvar och att läsa sin epost anses vara en del av arbetet. På Tjelvar är det 
också möjligt att delta i olika diskussioner, något som inte har fungerat i den utsträckning 
som var målet med att öppna diskussionsforumen. Eftersom de tidigare frekventa fysiska 
mötena delvis har ersatts av information via webben har de spontana diskussionerna som 
uppstod i det personliga mötet blivit mindre vanliga.  

5.1.3 Eposten som arbetsverktyg inom BUF 

Samtliga respondenter anser att epost är ett viktigt arbetsverktyg och delvis fungerar som 
ett ledningsinstrument. Danielsson anser att han har stor glädje av eposten under 
förutsättning att ledningsmötena är rutiniserade. Eposten ersätter inte mötena, men den gör 
det möjligt att effektivt nå medarbetarna och andra förvaltningar vilket skapar gynnsamma 
förhållanden för informationsflödet. Eposten är effektiv till skillnad från internposten och 
telefonen.  

En annan respondent anser att eposten har inneburit en revolution och därmed 
underlättat kontakten mellan olika delar av verksamheten, från förvaltningsledning, politisk 
ledning till de olika rektorsområdena. En rektor pekar på att eposten möjliggör ”tydlighet” 
vilket gör att det med hjälp av epost går att på ett enkelt sätt förklara varför saker händer. 
Samtliga respondenter svarade att eposten är viktig som arbetsredskap i verksamheten och 
att det skulle vara svårt att klara sig utan den. Det fanns en medvetenhet om att det 
fortfarande fanns anställda som har problem med att hantera datorer. Eftersom det är känt 
vilka dessa är får de tillgång till informationen i pappersform då det är viktigt att alla får ta 
del av informationen. Utvecklingen går mot att de som har problem med att hantera eposten 
blir allt färre.  

De intervjuade berättar att de i genomsnitt får mellan 15-20 epost per dag och 
skickar mellan 10-15. Eftersom det finns två system för epost är meddelande som kommer 
via Groupwise av en annan karaktär än de som kommer via Tjelvar. Groupwise används i 
första hand av förvaltningsledningen för att skicka ut information om till exempel 
budgetuppföljningar, ofta med bifogade filer. Tjelvar används av lärarkåren för att skicka 
enklare meddelande samt ersätter de ”lappar” som tidigare lades i lärarnas fack. Fysiska 
möten förekommer frekvent inom skolans ram vilket innebär att de som deltar inte går att 
nå via telefon under den tid de sitter på mötet. Att skicka epost har blivit ett sätt att tala om 
att ”kontakt önskas” och oftast löses enklare ärenden med hjälp av epost. 
Sammanfattningsvis betraktas epost som ett smidigt sätt att nå ut i organisationen. 

5.1.4 Att använda eller undvika epost 

Frågor som låg till grund för intervjuerna var: När är epost att föredra och när bör epost 
undvikas? Är det något i situationen, relationen, språkliga formuleringar eller tekniska 
begränsningar som avgör när epost kan användas? Vad är det som gör att en annan kanal 
kan vara att föredra? 

En respondent svarade att om det är något som är väldigt viktigt väljer han bort 
eposten. Om någon själv väljer att diskutera ett ärende via epost får han eller hon dock svar 
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via epost även om respondenten själv kanske inte skulle välja epost i första hand. Med 
andra ord; den som tar initiativet bestämmer också mediet för kommunikationen.  

En reflektion var att det finns en problematik med epost och det har att göra med 
epostens ”direkthet” som är både en styrka och en svaghet. Epost uppmuntrar till att när 
som helst – i både ilska och glädje – gå in och skriva något och därefter förväntar sig att 
epostmeddelandet läses tämligen omgående och räknar med ett svar inom kort tid. 

Epost anses olämpligt när det handlar om ett disciplinärende och känsliga uppgifter 
om elever. Detta motiverades med att det kändes osäkert om epostsystemet var säkert för 
intrång av obehöriga. Om något avhandlas via epost och om det finns minsta tveksamhet 
om lämplighet tillämpas någon form av kodning. I fråga om elever där till exempel 
socialtjänsten är inblandad används aldrig epost för att diskutera mellan myndigheterna. 
Varsel, uppsägningar, neddragningar och specifika arbetsförhållande är situationer som 
anses olämpliga att behandla via epost. Ett möte ansikte-mot-ansikte är att föredra i dessa 
situationer. Vidare är konflikter, elever som har synpunkter, föräldrar som har bekymmer 
med sina barn andra tillfällen då ett personligt samtal är att föredra. Försiktighet är också 
nödvändig då informationen handlar om tredje part som exempelvis vid kallelse till 
elevvårdskonferenser där de elever som skall diskuteras är namngivna genom att det krävs 
en ärendemening. Även personliga frågor som till exempel när en medarbetare har sorg 
eller fyller jämna år bör också uppmärksammas utanför epostens ram.  

Vad är gemensamt med situationer där respondenterna bedömer att epost inte är 
lämpligt? En av respondenterna konstaterade att ”i situationer som berör människors 
integritet och människors tillvaro på ett kritiskt sätt bör epost undvikas”. Det vill säga; 
situationer som är personligt omvälvande vilka kan vara både positivt eller negativt 
laddade. En annan situation där ett fysiskt möte är att föredra är när det behövs kontroll 
över mottagarens reaktioner för att få reda på hur de tolkar den information som ges. En av 
respondenterna reflekterar: 

Egentligen handlar det om att man måste ha så mycket inlevelseförmåga att 
man kan förstå mottagaren och det där tror jag är det största felet. Om producenten av 
eposten har eller inte har förmåga att sätta sig in i mottagarens läge, och känner att man 
når fram och kan sätta sig in i hur den andra personen tar det, det är grundläggande. 
Det är svårare när man inte har något kroppsspråk, ögonkontakt, kontext.  

I de här sammanhangen måste man fundera, fortsätter respondenten, och det är 
möjligt att omedvetet eller medvetet välja epost för att det ibland är svårt att kommunicera. 
Då kan epost vara effektivt eftersom det är möjligt att skala av en känslomässig dimension, 
som det alltid är vid ett svårt besked eller beslut. ”Ibland är det svårt att möta en stark 
känslomässig reaktion”, konstaterar respondenten vidare. 

”Själv”, säger responden, ”har jag nog valt epost av denna anledning, dock aldrig 
medvetet, men jag väljer att skriva på varierande sätt till olika personer.” Det kan vara svårt 
att säga att det alltid är fel eller rätt att välja ett visst medium för kommunikation eftersom 
det beror på mottagaren också.  

Epost kan vara ett bra alternativ för svåra frågor om båda parter är överens om det. 
Ett problem som har börjat bli synligt på Tjelvar är att användarna skriver precis vad som 
helst till varandra och även hotar varandra på ett sätt som inte är möjligt i det fysiska mötet. 
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Detta är inget problem ibland personalen, men bland eleverna. Om det sprider sig till 
arbetslivet kan det bli ett problem som organisationernas ledningar tvingas ta itu med 
konstaterar respondenten. 

”Trots att man försöker vara tydlig läser mottagaren inte som man tror att de skall 
läsa utan ett meddelande kan ge upphov till en rad meddelande i avsikt att förklara”, 
fortsätter respondenten. ”Frågor som är viktiga att ställa är: Läser alla? Och hur läses 
meddelandet? Man tycker själv att meddelandet är alldeles självklart, men så är det inte”. 
Det är lätt att förledas av den opretentiösa formen och därför slarva med språket, är en 
annan reflektion. Trots den opretentiösa formen är det fortfarande viktigt hur meddelandet 
formuleras för att mottagaren inte skall bli provocerad eftersom det är så lätt att någon 
missförstår. Att läsa igenom vad man har skrivit och skriva om flera gånger kan var ett sätt 
att undvika provokationer. En viktig fråga att ställa sig är: Går detta att missförstå? 
Responden konstaterar att det kan går alltid att missförstå och därför är det viktigt att 
försöka vara så tydlig som det går. 

En reflektion är att det bör gå att använda epost till det mesta, men att det liksom i 
umgänget för övrigt är viktigt att vara ”vuxen”, också i detta sammanhang det vill säga 
tänka sig för och inse att vissa saker inte är lämpliga att kommunicera via epost. 

En viktig fråga är om det finns ett särskilt elektroniskt språk. En av respondenterna 
svarade:  

Du skriver inte som du pratar. Det gör ungdomarna, de är så otroligt vana att 
skriva, de förkortar och det blir ett nytt språk. Det är inte bara språket i sig utan 
språkets innehåll som förändras, förståelsen av ord blir annorlunda eftersom man 
skrivpratar, det blir en massa kontext som man för över. 

Respondenterna har fått epost som har gett upphov till irritation men reaktionen 
berodde inte på att informationen kom som ett epostmeddelande utan på innehållet, till 
exempel att ett beslut har fattats felaktigt. Ett exempel som framkom vid intervjuerna var 
ett epostmeddelande som gick ut till föräldrarna och som handlade om skolans ansvar när 
eleverna lämnade skolgården. Det resulterade i en engagerad diskussion vilken förvånade 
respondenten. Anledningen kan vara att ansvarsfrågan i det här fallet är ett ”grått” område. 
Om samma information hade skickats hem i pappersform trodde respondenten att antalet 
svar/reaktioner skulle ha blivit betydligt färre och avslutar med att säga att han är tacksam 
över att han fick synpunkter från föräldrarna. 

En annan respondent konstaterar att han får helt andra reaktioner än han hade 
förväntat sig såväl i ”vanlig” kommunikation som vid kommunikation via epost. Ibland får 
han reda på att ett meddelande har tolkats helt annorlunda än vad som var avsett och 
reflekterar att det kanske händer lika ofta att han inte får någon reaktion trots att någon har 
reagerat negativt. ”Om man får reda på att ett meddelande uppfattas på ett visst sätt går det 
att förtydliga, till skillnad från om de negativa reaktionerna inte kommer avsändaren till 
del”. Vidare konstaterar respondenten att det är svårt att få fram nyanser via epost. En 
reflektion är att det kanske handlar om en generationsfråga. De som växer upp med Internet 
och där ordet får en bredare betydelse kanske tillåter vidare användning av olika e-medier. 

Enligt samtliga respondenter var flaming inte vanligt mellan medarbetarna inom 
organisationen. Upprörda diskussioner förekom dock mellan eleverna som ibland kunde gå 
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över styr och kräver ett vuxeningripande. Orden har i vissa fall också en annan betydelse 
för ungdomarna än för de vuxna. Ibland förekommer riktigt grova angrepp som bedöms 
vara rena kränkningar. Om inte epost och chatt hade varit en del av ungdomarnas värld 
skulle de kanske skicka lappar i stället, reflekterar en respondent.  

Den elektroniska kommunikationen erbjuder anonymitet vilket gör att eleverna är 
mer oberoende av varandra och risken finns att en konflikt trappas upp på ett sätt som inte 
lika vanligt som när de står öga mot öga, fortsätter respondenten. Öga mot öga känner de 
gränserna tydligare än när de sitter framför skärmen. Det är viktigt att hålla isär ”att vara 
rak på sak är en sak men att vara utstuderat elak är en annan”. Om en problematisk situation 
uppstår är lösningen samma som lösningen av vilket problem som helst. Båda parter får 
komma till tals och redogöra för vad som hänt. De samtalar och försöker hitta en strategi 
för att lösa konflikter vilket kräver att parterna själva inser att de på olika sätt har bidragit 
till konflikten. Skuldfrågan är viktig eftersom det då blir möjligt att be om ursäkt och gå 
vidare. 

En av respondenterna reflekterade att epostsystemet inbjuder till en korthuggen 
dialog vilket kan utnyttjas i vissa sammanhang. Allt annat skalas av och bara ett kort 
uttalande blir kvar: ”Jag tycker så här…” och fortsätter: 

Ibland kan det vara bra att frilägga en fråga vilket inte behöver innebära att det 
ger upphov till det som kallas flaming utan handlar helt enkelt om en 
kommunikationsform där man renodlar en fråga och lämnar allt som finns runt 
omkring utanför. Det gäller här, som i de flesta sammanhang som handlar om 
kommunikation, att ibland kunna skilja på en frågeställning och kontexten. Det gäller 
att förstå när en kommunikationsform är bra och när den är dålig. Detta gäller i högsta 
grad användningen av epost. 

En annan respondent konstaterar att eposten inbjuder till att användarna ibland 
använder mer eller mindre genomtänkta formuleringar ”likt stenåldersmänniskor som 
bröstar upp sig”. Eposten inbjuder till att skicka iväg några snabba svar och synpunkter 
vilket kan ge upphov till starkare reaktioner än vad avsändaren avsåg. Ett exempel på detta 
var en dialog mellan en respondent och en före detta anställd där den senare förväntades 
lämna tillbaka något som tillhörde skolan. Dialogen spårade, enligt responden, ut och det 
var svårt att komma fram till en lösning som båda parter kunde acceptera. 

I några av intervjuerna framkom exempel på vad som skulle kunna ha utvecklats till 
det som kallas flaming. Via epost kommer kommentarer som kan uppfattas som spydiga 
och beroende på hur dessa bemöts blir resultatet olika. Att svara på fakta är en sak och att 
svara på en irritation något helt annat. Irritationer ansågs vara bättre att bemöta vid ett 
fysiskt möte. En spydig kommentar som inte får något svar faller platt till marken. Samtliga 
intervjuade var väl medvetna om detta och detta kan vara en anledning till att flaming inte 
förekom. Ett annat exempel var en diskussion om en specialistfunktion skulle vara 
decentraliserad eller centraliserad. Genom att skicka ut ett gruppmail och diskutera frågan 
kom ett hätskt svar från en av specialisterna som bemöttes med ett gruppsvar till alla 
berörda. Tonen ändrades direkt när diskussionen blev offentlig. Kanske större öppenhet är 
nyckeln till att undvika flaming?  

Avslutningsvis är epost användbart vid utskick av protokoll, boka tider och 
information som av någon anledning är färskvara. Kallelser och allmän information skickas 
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självklart ut med hjälp av epost samt exempelvis att boka tider är också lämpligt att göra 
via epost. Avskalade frågeställningar kan också skickas som epostmeddelanden som 
exempelvis: Är lokalen B21 ledig klockan 13.00? Se på den här kursen; är det något för er?  

5.1.5 Förändring av användningen av epost 

Två frågor som ställdes i intervjun var: Har du förändrat ditt sätt att använda epost de 
senaste 5 åren? Ser du att andra har ändrat sitt sätt? 

En av respondenterna svarade att för fem år sedan använde han inte epost över 
huvud taget. Utvecklingen har inneburit att respondenterna slipper att ”flänga runt” lite 
mindre och har medfört en sakta övergång till att information inte skickas ut på papper. 
Informationen finns på flera ställen idag och ett problem är att veta var den finns, vilket 
skapar stress och dubbla system. Information som finns i datorerna skrivs ibland ut och 
läggs på hög för senare läsning. Problemet som har uppstått är att det inte finns något bra 
system för hantering av det stora informationsflödet, ”I datorn är det fullt kaos och tiden 
finns inte för att organisera och sortera berättade en respondent.”  

En annan respondent svarar att han inte har förändrat sitt sätt att använda epost, men 
att det idag går att nå betydligt fler än för fem år sedan. Från början var epostentusiasterna 
en grupp och de som inte var intresserade tillhörde en annan grupp. Vid behov av att 
informera var det tidigare viktigt att veta vem som tillhörde vilken grupp. Informationen 
fick anpassas till de olika grupperna vilket innebar att informationen gick ut både i 
pappersform och som epost. Idag är detta inget som behöver beaktas eftersom det går att ta 
för givet att folk läser sin epost. Självklart finns det fortfarande anställda som prioriterar 
bort eposten eftersom de inte själva har ett behov av att använda epost. Den som själv inte 
skickar epost och bara går in då och då för att se om det finns några inkommande epost 
finner ofta att antalet inkomna epost är få och motivationen att kontrollera inkorgen 
försvinner. En respondent skickade sällan epost till sin egen personal utan använde främst 
epost för att kontakta personal på andra skolor. Idag kommer många förfrågningar om allt 
möjligt via epost och beroende på angelägenhetsgrad och arbetsbelastning handläggs de på 
olika sätt och beslut om att svara eller inte svara görs snabbt.  

”Angelägenhetsgraden avgörs av vem som är avsändare och om jag har användning 
för det som jag lägger ner min tid på”, konstaterar en respondent. Det är sällan 
respondenten går tillbaka i tiden och försöker besvara tidigare inkomna epost. När 
epostmeddelandet har kommit ”utanför bild” hamnar de i glömska och snart blir det för sent 
att besvara dem.  

En annan respondent konstaterar att han använder eposten ”nyttigare” nu, skickar 
kortare meddelanden, oftare och raderar inkommande epost i högre utsträckning. När han 
går igenom sina löpande ärenden och inte får tag i den han söker skickar han ett 
meddelande istället. Det har också byggts upp nätverk kollegor emellan med samma 
värderingar och där är eposten ett ovärderligt hjälpmedel för att dela med sig av sina 
synpunkter. 

En respondent pekar på att systemet för epost inbjuder till en rak och frimodig 
kommunikation och har därigenom bidragit till en öppnare dialog som bygger på en 
avspänd attityd där intuitivt både kropp och själ är engagerade. Och det är sedan upp till 
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mottagaren att ta emot och värdera den epost han eller hon får. På ett plan går det att 
ignorera ett epostmeddelande eftersom det ”bara är ett epostmeddelande”. Inom 
förvaltningen har protokollshanteringen förenklats då alla protokoll finns tillgängliga på 
nätet och därför inte behöver skickas ut till berörda parter. Epost används för att tala om 
vilken information som finns tillgänglig på nätet. ”Idag”, konstaterar en annan respondent, 
”får jag objektivt sett fler epost än för 5 år sedan men för fem år sedan var varje epost 
intressant, idag är kanske 10 % intressanta”.  

Epostservern fungerar också som en backup, ett arkiv för många eftersom det är lätt 
att söka efter tidigare epost speciellt om användarna har lagt upp olika mappar för att kunna 
sortera inkommande epost. 

I kontakten med föräldrarna har eposten blivit allt viktigare, berättar en respondent. 
Epost används för att skicka hem veckobrev, läxor och annan viktig information så att 
föräldrarna kan hjälpa sina barn. Speciellt viktigt är det när barnen har speciella behov. 

På frågan om hur respondenterna ser på den framtida användningen av epost svävar 
de flesta på svaret eftersom det är svårt att se vad konsekvenserna av utvecklingen blir. En 
viktig kommentar var att eposten anses vara kostnadseffektiv och det kan öppna nya 
användningsområden. En annan kommentar var att möjligheterna med epost är avgörande 
speciellt med tanke på den alltmer slimmade organisationen med ensamma rektorer ute på 
skolorna vilket kräver ett kommunikationssätt som ger möjlighet till snabb respons. 
Förhoppningsvis blir användarna bättre och effektivare i sin användning av epost och ägnar 
kortare tid åt formerna runt epost. ”Målet måste”, enligt samma respondent, ”vara att 
eposten används direkt och att god etik är en självklarhet.” 

”Elektronisk kommunikation kommer att bli ännu vanligare, vi är bara i början av 
något som på sikt kommer att förändra tillgängligheten”, berättar en av respondenterna. 
Något som kallas ”24-timmars myndighet” håller på att växa fram. Tanken är att utnyttja 
modern teknik på ett bra sätt och ge kommuninvånarna ett eget ”login” så att de kan 
komma åt all information som berör eleverna. Problemet är att det finns föräldrar som inte 
har tillgång till datorer och att inte alla anställda stödjer denna tanke.  

Elektronisk kommunikation kan ge upphov till arkiveringsproblem eftersom det inte 
finns klara regler, som går att efterfölja, för hur olika epost skall sparas. Idag finns det två 
system inom vissa delar av BUF genom att dels finns filerna kvar i datorn och dels förvaras 
ibland en pappersutskrift i pärmar. På sikt måste detta lösas för att minska 
arbetsbelastningen anser en av de intervjuade. Datorerna är idag inget pedagogiskt 
hjälpmedel utan är snarare ett administrativt hjälpmedel och ett kommunikationsmedel för 
vuxna och barn, konstaterar en annan av de intervjuade. Anledningen till att datorerna inte 
används som pedagogiskt hjälpmedel beror framför allt på att de datorer som eleverna har 
tillgång till är omoderna.  

En reflektion om framtiden var att den elektroniska kommunikationen bara växer, 
det vill säga det blir fler som använder sig av möjligheten att kommunicera via nätet. 
Eftersom det i eposten finns inbyggt att det går att få en snabb kommunikation förväntar sig 
ibland avsändare att de skall få ett snabbt svar. En rektor har ansvar för ”väldigt mycket 
som rör väldigt många och då man är en person som gestaltar detta ansvar och många av 
dem försöker utnyttja den här kommunikationsformen kommer man att ha svårt att hantera 
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detta på ett personligt plan” konstaterar en respondent. Idag finns ett raster i form av en 
expedition som sållar inflödet och frågan är vad som händer om den elektroniska 
kommunikationen ökar. Att alltid finnas tillgänglig kan vara ett problem och ibland kan det 
vara bra att vänta något för att de funderingar man har skall mogna något, säger 
respondenten vidare. Det spontana mötet är inte alltid av godo och samma respondent ser 
på tanken med 24-timmarsmyndigheten lite med oro. Gränserna mellan arbete och fritid har 
haft en tendens att luckras upp för många i och med att tillgången till Internet finns och det 
kommer förmodligen att bli mer accentuerat i framtiden. På ett ytligt plan ger datorerna 
individerna en känsla av frihet  

[…] men på ett djupare plan kan de också innebära en klyfta mellan dem som 
har tillgång till redskapen rent tekniskt och de som inte har de, men också mellan de 
som har tillgång till orden rent intellektuellt och de som har svårt för orden  

En annan reflektion är att se till att informationsflödet i organisationen inte blir ett 
informationsöverflöd. Den information som går ut skall vara viktigt och relevant för att inte 
överbelasta de anställda i organisationen. 

5.2 Pilotstudien 
I pilotstudien ingick sex representanter från varierande branscher såsom återvinning, 
transport & logistik, revision, konsultverksamhet, tekniska tillverkare och IT-support. 

5.2.1 Eposten som arbetsverktyg 

Epost ansågs vara en betydelsefull kanal för information i samtliga organisationer som 
ingick i pilotstudien även om intranät hade börjat framträda som allt viktigare. Inom 
organisationerna används epost i allt större utsträckning för att informera både till individer 
och till grupper internt men även med externa intressenter. Utvecklingen går mot att 
eposten ersätter telefonen och andra kanaler för information. I en av organisationerna där 
det enbart arbetar fristående konsulter används eposten för att få ”gruppen” att fungera som 
en grupp genom förmedling av information i form av veckobrev och även för att dela med 
sig av marknadsinformation. 

De flesta respondenter beskrev epostkulturen i organisationen som god där 
spelreglerna för hur och vad som skulle informeras/kommuniceras med hjälp av epost var 
ganska tydliga, även om det i inte fanns formella riktlinjer som styrde användningen. En 
fördel med eposten ansågs vara att det är enkelt att använda epost, att det går att svara utan 
dröjsmål samt att det inte förväntas samma språkliga noggrannhet som tidigare. I svaren 
återfinns också exempel på användning av epost som bedömdes som problematisk. En 
respondent pekade exempelvis på att det finns en tendens att anställda skickade vidare 
problemfrågor till någon annan i organisationen för att komma ifrån ansvaret. Ansvaret 
överfördes, i avsändarens ögon, till mottagaren av epostmeddelandet även om det i 
praktiken inte var fallet. Av denna anledning fanns en uppenbar risk att ett viktigt ärende 
kunde ”falla mellan stolarna”. Eposten gör det enkelt att skicka vidare, var en annan 
kommentar, och ledde ibland till att vissa personer i organisationen ”bombarderas med mail 
som låste fast personerna vid sina datorer”.  
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5.2.2 Att använda eller undvika epost 

På frågan ”Har du idéer om vad som inte bör informeras om via epost?” svarade en 
respondent att det som inte går att informera om i annan skriftlig form inte heller går att 
skicka som epost. Exempel på detta är frågor som är av stor personlig betydelse för den 
anställde till exempel personrelationer, lönediskussioner, uppsägning och förflyttningar.  

En respondent pekade på att ”om man ville uppnå konsensus via dialog vilken 
förutsätter känslomässig hörbarhet och närhet bör ett fysiskt möte prioriteras”. Större 
förändringar som rör företagets strategiska verksamhet till exempel omorganisationer, 
företagsköp och liknande var andra exempel på frågor som bör informeras om på annat sätt. 
Viktig information som alla skall ta del av når inte fram om det är för tungläst eller för 
omfattande vilket bör beaktas vid användande av epost. Det ansågs viktigt att textmängden 
i epostmeddelande begränsades. Beslut som rör anställda och som lätt kan ifrågasättas eller 
är av sekretesskaraktär skall inte heller skickas ut med hjälp av epost.  

En annan viktig fråga i pilotstudien var om intervjupersonerna hade exempel på 
epostmeddelande som hade gått ut i organisationen och skapat problem. I ett av företagen, 
med en decentraliserad verksamhet, skickade en personalchef ut ett meddelande om 
centrala anställningsvillkor vilka inte var förankrade ute på de olika kontoren. Meddelandet 
orsakade en proteststorm då det uppfattades som ett centralt dekret. Reaktionerna blev så 
starka att den ansvarige fann det bäst att säga upp sig.  

I en organisation användes epostsystemet för att göra reklam för en egen 
verksamhet vilket skapade en intern debatt om det var lämpligt att använda företagets 
nätverk till privat reklam. Sammantaget fick dessa meddelanden till följd att anställda 
ägnade mycket tid åt att diskutera både innehållet i epostmeddelandet och också om det 
interna epostsystemet fick användas utan restriktioner. Något gott fick de beskrivna 
exemplen med sig eftersom frågan om användningen av epost aktualiserades högre upp i 
organisationen och ett principbeslut om regler för användning av epost fattades.  

Ett annat exempel från studien var när en anställd ställde en fråga till de ansvariga i 
organisationen och sedan skickade ut svaret på sin förfrågan i hela organisationen. 
Eftersom epost förknippas med enkelhet och inte ställer samma krav på språklig korrekthet, 
enligt respondenten, kan detta få till följd att det svar som en ansvarig skickar på en 
förfrågan från en anställd kanske inte tänks igenom på samma sätt som en allmän 
information till alla anställda. I det nämnda fallet tycktes det förhålla sig på det sättet 
eftersom reaktionen på meddelandet blev stark och startade en diskussion inom 
organisationen. Lösningen på detta problem var att det på intranätet skapades en speciell 
frågelåda som var öppen för alla, men där var och en själv måste gå in och hämta 
information. Ett annat exempel på meddelande som skapade problem var ett 
epostmeddelande från en direktör som föreslog en generell ”frysning” av lönerna. 

En fråga som inte ingick i frågepaketet, men som ändå diskuterades av en av dem 
som ingick i pilotstudien var ”Varför tror du att det blir fel ibland?”. 

Respondenten anser att det minst två orsaker varav den ena är av språklig natur och 
den andra är av teknisk natur. När det gäller de språkliga hindren pekar respondenten på 
många människors ovana att uttrycka sig i skrift. Arbetsgivaren inför epost och den 
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anställde känner sig tvingad att använda epost för att meddela sig och skriver därför så 
korta meddelanden som möjligt varvid det blir ofullständigt. En annan anledning, ansåg 
respondenten, till att det kan bli väl korta meningar är att de flesta människor runt 50 år och 
äldre förmodligen inte är uppväxta med tangentbord varvid ”Man upplever alla de 102 
tangenterna som minst 101 fiender när man letar efter paragraftecken, till exempel.”. 
Många människor skriver som de talar och då är det ibland svårt att förstå, fortsätter 
respondenten och förståelsen kan ibland underlättas om mottagaren försöker ”höra” den 
andra personen. Å andra sidan finns det de som skriver bättre än de talar och de kan därför 
lättare komma till tals via epost än muntligt, kommenterar respondenten. 

De tekniska hindren, anser respondenten, beror ofta på antingen att epostservern 
slutar att fungera eller att sändaren/mottagaren inte vet hur en fil bifogas eller hur en fil 
öppnas och sparas. Ibland kommer det kryptiska felmeddelanden på ”främmande språk som 
man inte vet hur man skall bemöta”. Eftersom användaren gör ”Likt Ronja Rövardotter 
låtsas man som om vildvittrorna inte finns” får man ibland problem som inte har en 
omedelbar lösning för användaren.  

En tredje orsak till att ett meddelande kan missförstås kan vara snabbheten, enligt 
respondenten. När epostmeddelandet skrivs är författaren inne i sin egen tankegång och 
tänker inte på om adressaten har samma information/förförståelse. Författaren skriver 
snabbt ner sina tankegångar, varvid en del blir utelämnat, och resultatet blir att meddelandet 
nästan är obegripligt för mottagaren. Viktiga saker bör enligt respondenten skrivas, läggas 
undan, plockas fram igen något senare, läsas igenom och vid behov korrigeras. Och först 
därefter skickas iväg.  

Följande citat får avsluta kapitlet om eposten i organisationen: 
En fredag eftermiddag för några år sedan fick vi alla på företaget ett mail från 

vice vd där han föreslog en frysning av lönerna. Han hänvisade till att det numera 
förekom inom branschen och som slutkläm nämnde han att även han skulle avstå från 
de avtalade 2,3 procenten. Men vi lirar ju inte riktigt i samma division när det gäller 
lönenivå, han och jag. Har man ett par hundra tusen i månaden är det inte så svårt att 
avstå fem tio tusen ytterligare. Det mailet orsakade problem, kan jag säga. Sällan har 
det väl diskuterats så mycket på kaffe- och andra raster. Där gick mycken arbetstid till 
spillo. Och vår käre vice vd gick miste om en del kulor i bonus, antagligen. 
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6 Diskussion och slutsatser 

I det första kapitlet introducerades de övergripande forskningsfrågorna vilka har varit i 
fokus under de teoretiska studierna och den empiriska undersökningen. Den första frågan 
var: Hur används epost i en organisation idag? Den andra frågan löd: Varför är det viktigt 
med en hög grad av samstämmighet mellan avsändarens intentioner och mottagarens 
reaktioner och hur kan den förbättras? Den tredje frågan var: När bör inte epost väljas som 
medium för information och kommunikation? Frågorna kommer att diskuteras i detta 
kapitel med utgångspunkt från teorin och de resultat som framkom i undersökningen. 
Resultatet av analysen presenteras i fem slutsatser. Avslutningsvis återfinns en kritisk 
diskussion om studiens styrkor och svagheter, avhandlingens bidrag samt förslag till vidare 
studier. 

Avhandlingen bygger på att det kommunikativa och informativa arbetet inom en 
organisation kan ha olika mål och beroende på vilka dessa mål är bör valet av medium 
variera. Avhandlingen bygger på tanken att kommunikationen med epost i organisationen 
skall ha som mål att: 

• Inte skapa missförstånd 
• Undvika att det uppstår onödiga känslomässiga reaktioner 
• Undvika att människor far illa i onödan 
• Bidra med att människor har möjlighet att påverka sin situation 
• Skapa forum för tankeutbyte med andra människor 
• Uppmuntra till dialog och effektiv problemlösning 
• Underlätta det operativa arbetet 
• Skapa en förståelse för organisationens möjligheter och problem 
• Undvika att organisationens verksamhet skadas 

6.1 Hur används epost i en organisation idag? 
I denna avhandlings inledande kapitel finns ett antal antaganden som låg till grund för 
planeringen och genomförandet av arbetet. Ett av de antagande som gjordes i 
problembeskrivningen vad att det var viktigt att diskutera hur epost utnyttjas i 
organisationerna eftersom effektiv informationsbehandling är nödvändig för en 
organisation. Ett annat antagande var att elektroniska meddelandesystem har förändrat 
organisationernas informationshantering såväl inom organisationen som med externa 
intressenter.  



76

I fallstudien framkom det att eposten blivit ett viktigt arbetsredskap som underlättar 
både kommunikationen ute på skolorna och kommunikationen mellan politiker, förvaltning 
och skolor. Även föräldrakontakterna underlättades. Epost ersätter inte fysiska möten men 
gör det lättare att nå varandra, eftersom verksamheten kännetecknas av att vara geografisk 
spridd och undervisning/möten utgör de viktigaste inslagen under arbetsdagen. Om ett 
ärende ansågs vara av stor vikt valdes ofta epost bort som ett alternativ för att sprida 
information, men om en medarbetare ville fortsätta diskussionen via epost kunde 
diskussionen fortsätta med hjälp av epost. Den som ”ägde” det känsliga ärendet valde 
således kanal för diskussionen. 

Sproull och Kiesler (1995) pekar på ett par intressanta fenomen som handlar om 
förändrade roller i organisationen. Det första fenomenet är att individer som behöver mer 
betänketid för att formulera sina tankar har en möjlighet att få denna tid genom att de kan 
skriva ner sina tankar och idéer i epostmeddelanden. Det andra fenomenet är att de sociala 
skillnaderna i organisationen blir mindre uppenbara vid elektronisk kommunikation vilket 
gör att människors kompetens kan komma mer till sin rätt. Jag utgår från att de flesta lärare 
inte har problem med att uttrycka sig muntligt på olika möten. Kanske finns det ändå någon 
eller några som föredrar att skriva vilket självklart också gäller andra personalgrupper än 
lärare, och där epost kan vara ett sätt att framföra sina åsikter. Försöken med att skapa 
diskussionsforum på Tjelvar bygger på samma tanke. Tillskapandet av diskussionsforum 
föll inte ut enligt förväntningarna. En anledning kan vara att ett diskussionsforum uppfattas 
som ett offentligt rum. Ett offentligt rum kan ha många besökare vilket innebär att det som 
skrivs där också läses av många, vilket kan verka hämmande och individen väljer att avstå 
från att göra inlägg. Epostmeddelande som adresseras enbart till en person uppfattas 
vanligtvis mer privat även om det finns en medvetenhet hos respondenterna om att det är 
lätt att skicka epostmeddelanden vidare. 

En annan viktig fråga är hur informationsrik omgivningen är. Om organisationen 
kännetecknas av ett stort informationsflöde, vilket är vanligt i de flesta organisationer idag, 
finns risken att individerna missar viktig information och inte heller har mentalt utrymme 
att reflektera över informationen. Att som individ och organisation lära sig att hantera 
information är en stor utmaning vilket bland annat Lyman och Varian (2000) pekar på. I det 
här sammanhanget är det vanligt att, som nämnts tidigare, tala om brister i 
uppmärksamheten. Vilket beror på att vi som individer inte har en obegränsad förmåga att 
ta in information med våra sinnen utan tvingas välja för att inte omvärlden skall bli kaotisk. 
Att filtrera information är en livsnödvändighet (Davenport & Beck 2001) som är viktig för 
de meningsskapande processer och något som är centralt för människor. I Dervins (1983) 
modell för meningsskapande processer används ett begrepp som benämns gap och som står 
för det informationsbehov som individerna har i en viss situation. För att informationen 
skall kunna användas på ett meningsfullt sätt måste den filtreras för att skapa ordning i 
upplevelserna. 

På frågan om hur många epostbrev var och en mottog alternativt skickade i 
fallstudien svarade de intervjuade att de i genomsnitt dagligen fick mellan 15-20 
meddelanden/dag (exklusive spam då detta inte är ett problem i organisationen) och 
skickade något färre, ca 10-15. Uppgifterna som framkom i studien stämmer också överens 
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med de antal som uppgavs i pilotstudien. Dessa siffror kan jämföras med en internationell 
studie i industrimiljö där antalet inkommande epost dagligen uppgick till 99 och skickade 
uppgick till 34 (ITFacts.biz 2004).  

Diskussion om brister i uppmärksamheten gäller då inte i detta fall under 
förutsättning att bara eposten studeras. Självklart kan de anställda utsättas för ett massivt 
informationsflöde även om antalet epostmeddelande är begränsat, genom kraven på att ta 
del av annan skriftlig och muntlig information från flera håll. Tendensen är enligt 
respondenterna att allt fler använder sig av möjligheten att kommunicera via nätet och 
också förväntar sig ett snabbt svar. Elektronisk kommunikation kan också ge upphov till 
arkiveringsproblem eftersom det idag saknas klara regler om vad det är som gäller vilket 
har skapat dubbla system: filerna finns kvar i datorn och en pappersutskrift finns insatt i en 
pärm. Eftersom informationen finns på flera ställen idag och det är inte alltid självklart var 
den finns kan det skapa en osäkerhet. Sammantaget anser flera respondenter i fallstudien att 
detta skapar stress och att det är angeläget att på sikt finna ett bra system för hantering av 
informationsflödet. 

Inom BUF spelar eposten en viktig roll för kommunikation inom och utom 
verksamheten. Enligt kommunikationsstrategin används epost i första hand för korta 
meddelande eventuellt med bilagor och utskicken går ofta till bestämda yrkesgrupper. 
Syftet med eposten är, förutom att vara ett medium för kommunikation, att ersätta telefon 
och fax där det är lämpligt, som till exempel för att informera om beslut av rutinkaraktär 
och budgetfrågor. Eposten används också för löpande ärenden som att besvara 
förfrågningar och boka tider etc. Målgrupp är elever och personal inom BUF men också 
övriga epostinnehavare inom och utom kommunen. Målsättningen är att alla inom BUF 
skall ha tillgång till epost. 

I den kommunövergripande kommunikationspolicyn finns ett antal konkreta 
anvisningar som skall tjäna som ledstjärnor varav tre punkter är av intresse för detta arbete. 
Den första punkten är att det är viktigt att anpassa budskapet efter mottagaren och det görs 
genom att den som vill nå ut med ett budskap skall försöka sätt sig in i mottagarens 
situation. Den andra punkten pekar på vikten av att både skriftligt och elektroniskt material 
håller jämn klass och har hög kvalitet till form och innehåll. Den tredje punkten poängterar 
att samtliga anställda inom kommunen arbetar i en serviceorganisation och att alla därmed 
fungerar som kommunikatörer vilket har till följd att alla skall anpassa sig efter denna 
realitet vilket skall speglas i relationen till andra.  

BUF är den största förvaltningen inom kommunen med 2 300 anställda och 15 000 
elever vilket innebär att det krävs flera olika forum och medier för information och 
kommunikation. Eposten används, från förvaltningshåll, till att skicka ut all information 
som inte är känslig eller av personlig karaktär. Information som, av någon anledning, inte 
förväntas bli föremål för diskussion skickas också ut via eposten, till exempel regler, 
policies och diverse överenskommelser. Eftersom skolans värld kännetecknas av att det kan 
vara svårt att nå varandra på grund av att de flesta arbetar olika tider och i olika lokaler har 
den till sin karaktär asynkrona eposten börjat fylla en viktig funktion. För att samtliga skall 
kunna läsa sin epost krävs det att alla har tillgång till en dator vilket är fallet idag även om 
inte alla anställda har en egen dator. 
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Tidigare diskuterades den elektroniska kommunikationen fördelar i en organisation 
som har perifert anställda. Med perifert anställda menas vanligtvis anställda som fysiskt 
arbetar på olika geografiska platser. Om begreppet ”perifert” vidgas något är det möjligt att 
påstå, anser jag, att alla organisationer som har anställda som arbetar självständigt och 
tämligen ensamt kan betraktas som en organisation som har perifert anställda. Eposten 
skulle i detta sammanhang kunna få en annan roll än den har idag till exempel för att aktivt 
bygga nätverk mellan kollegor inom samma ämnesområden på andra skolor. 

Samtliga respondenter anser att eposten är ett viktigt arbetsverktyg och delvis 
fungerar som ett ledningsinstrument. Respondenterna är också eniga om att eposten inte 
ersätter de fysiska mötena men att den underlättar arbetet. Eposten anses som effektiv till 
skillnad från internposten och telefonen. Eposten gör det också enkelt att nå ut till hela 
personalen och förklara varför saker händer. Enigheten var stor hos de intervjuade om att 
eposten är ett viktigt arbetsredskap som det idag skulle vara svårt att klara sig utan. 
Naturligtvis finns det enstaka anställda som har problem med att hantera epost, men dessa 
är kända och blir allt färre med tiden. 

Inom skolans ramar, som i de flesta organisationer, är det vanligt att personalen ofta 
deltar i möten. Informationsteknikens utveckling har i detta sammanhang underlättat 
upprätthållandet av de dagliga kontakterna eftersom det nu inte är nödvändigt att fysiskt gå 
runt och leta efter andra anställda vid behov av kontakt. Eposten ersätter också de ”lappar” 
som tidigare var vanliga och som lades i de anställdas personliga brevfack.  

Idag funderas det inte på om det går att nå alla anställda genom epost eftersom det 
förväntas att samtliga medarbetare läser sin epost regelbundet. Tidigare krävdes det av den 
som skickade att han eller hon visste vilka som läste sin epost och vilka som inte gjorde 
det. Å andra sidan finns det de som inte använder eposten själva för att skicka meddelande 
och därför inte ser fördelarna med elektronisk kommunikation på samma sätt som de vana 
användarna. De som inte är motiverade att använda epost kan ibland prioritera bort den 
eftersom de kanske sällan får epost och därför inte anser det meningsfullt att gå in och se 
efter om de har fått några meddelanden.  

En respondent konstaterade att han använder eposten nyttigare idag, skickar kortare 
meddelanden oftare och försöker radera och sortera sina meddelanden. Epost erbjuder en 
möjlighet till en rak och frimodig kommunikation vilket har bidragit till att skapa en 
öppnare dialog inom verksamheten. ”Denna lite mer avspända dialog innebär att 
mottagaren måste värdera den epost som man får”, enligt en respondent, ”och om man vill 
är det lättare att ignorera eposten än andra meddelanden”.  

En fråga som jag vill väcka i sammanhanget är om det verkligen är så lätt att 
ignorera ett epostmeddelande? Och i så fall vilka meddelande är det lätt att bortse ifrån? Är 
det något som görs spontant eller är det en medveten handling? Var går gränserna mellan 
att ”glömma bort”, av misstag radera eller aktivt säga till själv att strunta i 
epostmeddelanden? Antalet inkommande epost kan inte anses vara särskilt högt inom BUF 
vid tiden för intervjuerna, men beroende på meddelandens karaktär kan de ställa olika krav 
på förväntad arbetsinsats. Beslut om att svara eller inte svara är något som fattas snabbt. 
Angelägenhetsgraden avgörs av bland annat vem som är avsändare och om mottagaren har 
användning för det som tar tid i anspråk. Det är sällan man går tillbaka till gamla 
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meddelanden, speciellt inte när de har kommit ”utanför bild”, med andra ord om det 
kommit in flera epostmeddelanden efteråt som gör att en meddelanderad försvinner från det 
som syns på skärmen.  

En respondent konstaterar att han idag får fler epost än för fem år sedan men att den 
epost han fick då alltid var intressant till skillnad för dagens epost där bara 10 % är 
intressant. En av anledningarna till att detta är att de elektroniska kontakter som tidigare var 
aktuella, själva var intresserade av elektronisk kommunikation och utvecklingen inom 
området vilket förmodligen gav upphov till intressanta diskussioner via nätet. Epostservern 
(i Novell Groupwise som används inom BUF) fungerar för de flesta respondenter som en 
backup, ett arkiv och därmed också en kunskapsdatabas eftersom många inte raderar 
inkommande eller utgående epost.  

I diskussionen om framtidens användning av epost såg respondenterna att eposten, 
genom sin kostnadseffektivitet, kunde underlätta arbetet ännu mer när organisationerna 
slimmades. Ensamma rektorer ute på skolorna behöver ett sätt att snabbt kunna 
kommunicera och att få en snabb respons. Ett mål måste vara att eposten används mer 
direkt och att god etik är en självklarhet. Om allt fler använder sig av epost och ställer krav 
på snabb respons kan det uppstå problem för skolledarna eftersom det inte alltid finns tid att 
besvara.  

Slutsats 1: Epostens roll i organisationen 
Epost har under en relativt kort tidsperiod utvecklats till att bli ett självklart 

arbetsverktyg och något som de flesta organisationer och deras medarbetare har svårt att 
klara sig utan. Organisationens verksamhet och målsättning avgör hur eposten används i 
internt och externt i organisationen. Eposten som medium för information konkurrerar med 
andra medium som exempelvis intranät och trots utbyggnaden av intranät är fortfarande 
eposten det medium som anställda föredrar. Försök att bygga upp elektroniska 
diskussionsforum lyckas inte alltid, vilket också var erfarenheten från fallstudien. En av 
anledningarna är, som nämnts tidigare, att ett elektroniskt forum kan uppfattas som ett 
offentligt rum och därmed verka hämmande på individerna. Epost uppfattas som mer 
”privat”. 

Eftersom de flesta användare inte sorterar och radera epostmeddelanden kan de 
sparade epostmeddelanden ses som en, oftast ostrukturerad, kunskapsbank. I fallstudien 
användes eposten främst till att förse medarbetarna med löpande information. 
Epostanvändningen i fallstudien visade sig inte vara förenat med svårigheter av den art som 
avhandlingen avsåg att undersöka, kanske beroende på att respondenterna kunde identifiera 
en gräns för när epost var lämpligt och när det var olämpligt. 

Epost kan användas strategiskt för att skapa en dialog i organisationer där 
medarbetarna arbetar självständigt och i regel utan större kontakt med andra 
arbetskamrater. Bakgrunden till konstaterande återfinns i Sproull och Kiesler (1995) 
diskussion om epost i allmänhet. I intervjusvaren framkom det att kunskapen om epostens 
möjligheter var begränsad och det uttrycktes ett önskemål om att någon gång få tid att sätta 
sig in i epostens möjligheter. Kunskap är en viktig faktor för ett effektivt utnyttjande av 
elektroniska meddelandesystem och avgörande för hur användarna ser på epost. 
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6.2 Varför är det viktigt med en hög grad av samstämmighet mellan 
avsändarens intentioner och mottagarens reaktioner och hur kan den 
förbättras? 

6.2.1 E-post, feedback och feedforward 

Enligt Daft, Lengel och Trevino (1987) uppfyller inte epost kraven på ett rikt medium. 
Forskarna pekar bland annat på att antalet sinnen som används vid elektronisk 
kommunikation är begränsade till synen och att det är svårt att förmedla känslor i 
meddelandet. Dafts, Lengels och Trevinos (1987) bild av epostens roll har senare blivit 
kritiserad av andra forskare vars resultat finns återgivna tidigare i avhandlingen. Även om 
Daft, Lengel och Trevinos (1987) modell har blivit föremål för kritik kan modellen 
användas för att formulera vad det är som gör att det kanske finns brister i eposten. Det är 
också viktigt att konstatera att kunskap om mediets begränsningar gör att användaren kan 
kringgå dem. Mediets begränsningar är en utmaning för många och uppfinningsrikedomen 
är stor hur det går att komma runt dem. Vana användare brukar ha lättare att gå runt 
begränsningarna än ovana. 

För att kompensera begränsningarna kan både feedback och helst också feedforward 
(Nilsson 1994:13) användas eftersom det hjälper individerna att tolka informationen och 
kan göra att samstämmigheten mellan avsändarens intentioner och mottagarens reaktioner 
ökar. Effektiv kommunikation kräver feedback och feedforward. Feedback är den 
information som skickas tillbaka till sändaren om mottagarens tolkningar. Feedforward är 
den information som berättar om avsändarens avsikter. Feedforward har funktionen att 
förbereda mottagaren på vad som skall komma, synkronisera sändare och mottagare eller 
tala om vilken reaktion som sändaren förväntar sig. Det är alltså ett sätt att ringa in möjliga 
tolkningar och kan innebära en effektivisering av kommunikationen. 

I detta avsnitt kommer fortsättningsvis att diskuteras vikten av feedforward och hur 
feedforward kan användas i epostsammanhang. Dessutom kommer att diskuteras feedback, 
konsekvenser av fördröjd eller utebliven feedback och hur graden av feedback kan öka. 

I den teoretiska genomgången förekom begreppet feedback ett flertal gånger. 
Feedback är ett sätt att komma tillrätta med en lång rad problem som kan uppstå i samband 
med kommunikation mellan människor. Det första exemplet är taget från Burgoon, 
Hunsaker och Dawson (1994). De skriver att det finns flera sätt att kompensera för olikhet 
och ett av dem är att öka graden av feedback för att källan skall få information om hur 
mottagaren känner och tänker. Nästa exempel är också från Burgoon, Hunsaker och 
Dawson (1994) som diskuterar människors förmåga att skapa motivation hos sig själva och 
att ett viktigt bidrag är feedback som kan hjälpa mottagaren att få ett meddelande 
kompletterat eller förtydligat. De betonar att feedback är centralt i all mänsklig 
kommunikation och är grunden till att vi kan utbyta idéer, testa nya teorier och lära oss 
något av varandra. Feedback gör det möjligt att korrigera eller komplettera ett meddelande 
och är ett viktigt bidrag till människors motivation i en kommunikationsprocess.  

Daft och Lengel (1984) betonar att graden av feedback avgör möjligheten att ställa 
frågor och korrigera. Ett personligt möte ansikte-mot-ansikte, till skillnad från elektronisk 
kommunikation, underlättar för sändaren och mottagaren att kontrollera att det som 
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uppfattas är korrekt. Carlson och Zmud (1999) studerade hur individens uppfattning om 
epost påverkades av deras kunskap och erfarenheter av användningen av olika system för 
epost. De kom fram till att kunskapen om hur ett epostssystem kunde användas var viktig 
för hur individen såg på epost vilket gjorde att erfarna användare ansåg att epost 
möjliggjorde snabb feedback. 

Sproull och Kiesler (1995) anser att samma meddelande uppfattas på olika sätt 
beroende på med vilket medium det förmedlas. De pekar på att nya teknologier kan göra att 
våra konventioner och normer inte riktigt passar in och detta kan skapa problem för dem 
som är inblandade i en kommunikation via ett nytt media. Kunskap om vilka reaktioner 
som uppstår på epostmeddelanden är nödvändig för att undvika onödiga konflikter. Epost 
kan också användas för att ge snabb respons vilket innebär att kravet på feedback enligt 
Daft, Lengel och Trevinos (1987) modell är uppfyllt. 

Epost har, som tidigare har diskuterats, en kommunikationsrytm (Kolb, i Ess 1996) 
som möjliggör snabb feedback under förutsättning att epostens medvetet används som ett 
snabbt medium. Detta kräver att båda parterna i kommunikationsprocessen är överens om 
vad som förväntas av dem och att de försöker leva upp till de regler för kommunikation 
som är överenskomna. Feedback kan göra att vi förändrar uppfattning om den som vi 
kommunicerar med och jag antar att det är rimligt att tro att feedback är mindre viktig om 
de kommunicerande parterna känner varandra väl.  

Kommunikation med epost bygger på ord som är symboler för något som vi 
försöker säga. Meningen i orden finns hos den som har formulerat dem. Därför behövs en 
process där båda parterna har möjlighet att fråga och både ge och få förtydliganden. I en 
informationsrik omgivning ger vi oss inte alltid tid att stanna upp och försöka formulera 
vad det är vi inte förstår och därför kan vi inte heller ställa en fråga. I detta sammanhang är 
det intressant att peka på den tidigare diskussionen om uppmärksamhet. I en 
informationsrik omgivning är uppmärksamhet en bristvara (Davenport & Beck 2001) och 
en förutsättning för att vi ska kunna ge och ta emot både feedback och feedforward är att vi 
uppmärksammar epostmeddelanden. Weick (1995) har beskrivit ett antal metoder för 
meningsskapande och de flesta av dem kan ha svårt att fungera om individerna av olika 
anledningar har brister i sin förmåga att uppmärksamma ett meddelande. De metoder som 
Weick (1995) anser är viktiga för meningsskapande handlar om att skapa utrymme för 
reflektion och dialog, att ge individerna möjlighet till praktisk handling samt behovet av att 
kunna kontrollera informationen genom att jämföra flera källor. Enligt min uppfattning 
kräver Weicks metoder för meningsskapande att individerna har tillgång till tid och om de 
inte får detta utrymme uteblir de kommunikativa processerna som bidrar till förtydligandet 
och därmed också möjligheten till ökad förståelse.  

Den information som vi som individer uppmärksammar är begränsad och subjektiv 
och orsakerna till detta är flera enligt Dervin (1983). Våra sinnen sätter gränser liksom vår 
rumsliga placering. Intressant är också att konstatera att vi bär med oss vårt förflutna och 
också vår uppfattning om vad vi kan förvänta oss i framtiden, i vår tolkning av den 
information som vi väljer att uppmärksamma. Weick (1995) pekar på att vi betraktar det 
som redan har hänt och först då vet vi vad som har hänt och att vi väljer ut några ledtrådar i 
en social process som passar in i vår redan existerande världsbild.  
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6.2.2 Vägar till ökad feedback och feedforward 

I föregående avsnitt redogjordes för några exempel när feedback kan medverka till en 
effektivare kommunikation och introduceras också begreppet feedforward. Avsikten med 
detta avsnitt är att försöka ge förslag på hur det är möjligt att öka samstämmigheten mellan 
sändarens intentioner och mottagarens reaktioner. I figur 12 återfinns en bild som visar en 
avsändare av ett epost som har vissa intentioner och en mottagare som reagerar på ett visst 
sätt. Epostmeddelandet ger inte upphov till feedback och inte heller till någon annan 
kommunikation inom eller utom organisationen.  

Figur 12 är en utveckling av figur 1 som återfinns i avhandlingens 
inledningskapitel. Triangeln utgör en symbolisk bild av en organisation och personen i 
”toppen” är en tänkt chef medan personen i nedre delen är en av medarbetarna. De mindre 
trianglarna till vänster och höger symboliserar ”leverantörer” och ”kunder”. Den lilla 
triangeln under är en helt fristående kontakt i en organisation utanför huvudorganisationen 
och de två personerna bredvid är personliga kontakter. 

Scenariot i figur 12 är det som är vanligast i epostsammanhang och är mestadels 
konfliktfritt, men behöver inte vara det. De flesta epostmeddelande som skickas kräver 
ingen respons och innehållet är inte av den karaktären att den väcker en känslomässig 
reaktion hos mottagaren. Tidigare nämndes ett begrepp som kallades feedforward (Nilsson 
1994). Feedforward är något som kan vara en del av inledningen i en kommunikation och 
hur feedforward kan gå till är beroende av valt medium. När vi talar ansikte-mot-ansikte 
kan vi förklara med ord, kroppsspråk och gester vad det är vi förväntar oss av den andra 
parten. Vi ser också hur den andra parten reagerar och kan justera, komplettera eller 
förklara vårt budskap allt eftersom. När vi skickar elektroniska textmeddelanden har vi inte 
kontroll på mottagaren utan måste förlita oss på att det vi skriver uppfattas på det som sätt 
som vi har för avsikt. 

����

 
 Intentioner  

 
 Reaktioner  

 

Figur 12: Utebliven feedbackprocess epost; ingen feedback eller kommunikation inom eller utom 
organisationen. 
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I fallstudien sa en av respondenterna att det är viktigt att ha så mycket 
inlevelseförmåga att man förstår mottagaren och konstaterade: ”Om producenten av 
eposten har eller inte har förmåga att sätta sig in i mottagarens läge, och känna att man når 
fram och kan sätta sig in i hur den andra personen tar det, det är grundläggande.”. 
Respondenten fortsätter med att notera att en viktig fråga, att ställa sig som avsändare av 
epost, är om innehållet i ett epost går att missförstå och  konstaterar att det alltid går att 
missförstå ett skrivet meddelande och att det därför är viktigt att försöka vara så tydlig som 
det går.  

Med utgångspunkt från den tidigare diskussionen kan slutsatsen dras att det är 
möjligt att begränsa missförstånd och försöka få en synkronisering av tankemönster hos två 
eller flera personer genom att öka möjligheterna till feedback. Detta underlättas bland annat 
att det som tidigare kallades feedforward blir ett naturligt inslag i den interna 
kommunikationen. En del av intentionerna med epostmeddelanden kan uttryckas som 
feedforward, det vill säga att sändaren gör tydligt vad som förväntas av mottagaren.  
Feedforward kan handla om att 

• Tydligt tala om vad sändaren förväntar sig av mottagaren. 
• Sändaren försöker förvissa sig om att mottagaren förstår det utskickade 

meddelandet genom att be om feedback.  
• Använda ärenderaden för att förklara intentionerna. 

Feedforward kan underlättas genom 
• Utarbetande av gemensamma ”spelregler” för kommunikation i organisationen. 

”Spelreglerna” kan innehålla ett antal diskussionspunkter om till exempel hur och 
till vad eposten skall användas. 

• Att sändaren är medveten om sina intentioner och därför är beredd att möta de 
reaktioner som kan uppstå. 

• En förståelse för mottagarens situation. 
• En medvetenhet hos både sändare och mottagare att det inte går att läsa en annan 

persons tankar. 
Feedbackprocessen kan naturligtvis fungera utan någon form av feedforward men chansen 
till en fruktbar dialog ökar förmodligen om användningen av feedforward är en naturlig del 
i kommunikationsprocesserna.  

I figur 13 fungerar feedbackprocessen och mottagaren ger sändaren sin reaktion på 
meddelandet. Den heldragna pilen symboliserar en positiv reaktion och den streckade en 
negativ reaktion. Reaktionen lämnades utan att mottagaren diskuterade innehållet i 
epostmeddelandet med någon annan i sin omgivning. Dialogen kan nu fortsätta, om det 
finns behov av det, eftersom intentioner och reaktioner kan ha blivit tydligare eller också 
finns en möjlighet att få igång en process som leder till ytterligare förtydliganden av 
innehållet i meddelandet. När mottagaren reagerar på epostmeddelandet kan reaktionerna 
övergå till att bli intentioner och rollerna kan i så fall blir omvända. Hur dialogen senare 
utvecklas beror på vad det är som kommuniceras. 
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Figur 13: Negativ eller positiv feedback från mottagaren utan kommunikation inom och utom 

organisationen. 

Mitt antagande är att en öppenhet, både om avsikten med epostmeddelanden och de 
reaktioner som uppstår, kan göra att gränserna för vad som kan anses som olämplig 
användning av epost kan förändras. Vi tolkar innehållet i ett meddelande med hjälp av våra 
tidigare erfarenheter, vår nuvarande situation och vår syn på framtiden eftersom vi enligt 
Dervin (1983) lever i en cirkulerande verklighet det vill säga vi väger in då – nu – sedan. 
Dervin (1983) skriver också att vi inte kan förutsäga hur människor berörs av ett 
meddelande, men vi kan lära oss vad individerna gör för att skapa mening i meddelandet. 
Ett sätt att lära sig är den tidigare diskuterade öppenheten om avsikter det vill säga 
feedforward och utrymme för feedback i en kontinuerlig process som omfattar både lärande 
och avlärande. Weick (1995) bygger sin teori om meningsskapande kring sju begrepp. Ett 
av dessa begrepp är social process och innebär att meningsskapande är en social process 
där vi utgår från vissa antagande om vår verklighet och hur den är konstruerad. Hur vi 
uppfattar vår omgivning är inte en produkt av våra egna tankar utan något som revideras i 
växelverkan med människor i vår omvärld. Dervins och Weicks syn på meningsskapande 
stärker min syn på att fungerande feedback kan lägga grunden till en effektiv 
epostkommunikation.  

Diskussionen om behovet av feedback skall kopplas till innehållet i 
epostmeddelandet. Följande synpunkter framkom från en av respondenterna i pilotstudien: 

Det finns troligen större risker för missförstånd om posten innehåller mjukdata, 
[…]. Det är förmodligen enklare att ge eller ta emot instruktioner av hårddata-typ än att 
svara på, eller fråga en kollega tillråds, i ett rehabiliteringsärende. Ju mer av konkreta 
frågor och svar, desto mindre risk för feltolkningar.  

Citatet innehåller exempel på ärenden av helt olika karaktär som, enligt tidigare 
reflektioner, behöver mötas med olika grad av öppenhet och feedback. Intentionen med 
konkreta frågor är med största sannolikhet att få konkreta svar och reaktionen är 
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förmodligen också att avsändare får ett konkret svar till skillnad från när epostmeddelandet 
till sin karaktär innehåller ”mjukdata” och de förväntade reaktionerna kan variera betydligt. 

Figur 14 försöker beskriva en situation där feedback förekommer men först efter en 
tidsfördröjning beroende på att innehållet i epostmeddelandet först diskuteras med andra 
personer i mottagarens omgivning. Anledningarna till att mottagaren behöver diskutera 
frågan med andra kan vara flera. Det första är, enligt den tidigare diskussionen, hur väl 
avsändare har förmedlat sina intentioner och hur dessa har uppfattats. Det andra är hur 
konkret innehållet i epostmeddelandet är och om det berör mottagarens personliga situation. 
Senare (i figur 16) kommer att redovisas några exempel på information som kan beröra 
individen på ett djupare plan och som därför bör behandlas med extra eftertanke. Det tredje 
är hur mottagaren tolkar innehållet med utgångspunkt från sin cirkulerande verklighet 
(Dervin 1983) det vill säga sin syn på sina tidigare erfarenheter, var mottagaren befinner sig 
just nu och vilken syn mottagaren har på framtiden. Det fjärde är (Weick 1995) de 
kontinuerliga sociala processer där vi i växelverkan med människor i vår omgivning 
förändrar våra tankemönster. Weicks (1985) metoder för meningsskapande stödjer också 
tanken att en viss fördröjning kan vara positiv och till och med nödvändig för att individen 
skall förstå. Metoderna för meningsskapande är, som nämndes i avsnitt 4.3: handling, 
triangulering/jämförelse, samhörighet, övervägande och konsolidering. Samtliga dessa 
metoder kräver en dialog med andra människor. 
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Figur 14: Negativ eller positiv feedback från mottagaren efter fördröjning och kommunikation inom 
och utom organisationen. 

En tidsmässig fördröjning av feedback behöver inte vara en nackdel i en 
epostdialog. En av epostens fördelar var, som tidigare har beskrivits, att den ger individen 
möjlighet att reflektera över innehållet i epostmeddelanden och också tid att formulera ett 
genomtänkt svar (Sproull & Kiesler 1995). I reflektionen kan ingå att individen diskuterar 
innehållet med någon annan vilket är detsamma som den tidigare beskrivna för individen 
nödvändiga sociala processen (Weick 1995) vilket kan hjälpa mottagaren att få en mer 
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nyanserad bild av innehållet i epostmeddelandet. Beroende på avsändarens intentioner med 
epostmeddelandet kan det vara mer eller mindre lämpligt att meddelandet diskuteras med 
andra individer  

En alltför långsam feedbackprocess kan vara negativ av flera skäl. Ett skäl är att 
ärendet ifråga kanske inte längre är aktuellt. Ett annat skäl är att tid och energi går åt i 
onödan eftersom en direkt återkoppling kan ge nödvändiga förtydliganden som skapar en 
beredskap för handling. Ett tredje skäl är att starka känslomässiga reaktioner kan kräva en 
dialog för att inte människor skall fara illa i onödan. 

Den sista figuren som berör feedback (figur 15) visar en situation som påminner om 
diskussionen som behandlade figur 14. Skillnaden här är att mottagaren inte ger feedback 
och det behöver inte, liksom i diskussionen ovan, betyda att det uppstår problem i 
organisationen. Även här det viktigt med avsändarens intentioner och hur tydliga dessa är. 
Denna avhandling är en diskussion om olämpligt användning av epost och om det går att 
öka samstämmigheten mellan avsändarens intentioner och mottagarens reaktioner för att 
öka förståelsen för hur olika epostmeddelanden uppfattas. I det perspektivet är det viktigt 
att generellt försöka öka graden av feedback och därför använda feedforward i så stor 
utsträckning som det är möjligt. Detta gäller naturligtvis inte alla epostmeddelande utan 
framför allt dem som ligger i gränszonen till de punkter som kommer att tas upp senare i 
figur 16. Jag valde att skriva att det är viktigt att öka graden av feedback och feedforward 
generellt eftersom det kan vara svårt för avsändaren att veta när ett meddelande ger upphov 
till en icke önskar reaktion. 
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Figur 15: Utebliven feedback från mottagaren och kommunikation inom och utom organisationen.  

Slutsats 2: En ökad samstämmighet mellan intentioner och reaktioner 
En slutsats är att eftersom sannolikheten att människors tankemönster är synkroniserade är 
ganska liten, måste det finnas tid att försöka utveckla ett informationsbeteende där en 
synkroniseringsfas är en naturlig del i de ständigt pågående kommunikationsprocesserna. 
Det bör finnas utrymme i tiden att använda sig både av det som tidigare beskrevs som 
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feedforward och det som beskrevs som feedback. Feedforward och feedback är viktigt i 
kommunikation ansikte-mot-ansikte men kanske ännu viktigare när vi kommunicerar 
elektroniskt eftersom ledtrådar är färre om den andra partens intentioner och förväntningar. 

Behovet av feedback är fundamentalt för all mänsklig kommunikation och beroende 
på epostens textkaraktär behövs en medvetenhet i organisationer att feedback bör 
uppmuntras. Feedforward kan förmodligen också utvecklas i de flesta organisationer och 
förslag till hur feedforward kan användas återfinns i föregående avsnitt. Eftersom 
individens meningsskapande processer underlättas av en dialog med människor i 
omgivningen kan det ibland vara en fördel om mottagaren av meddelande diskuterar 
avsändarens intention med någon annan för att därefter ge feedback till avsändaren. 
Beroende på avsikten med ett epostmeddelande är tidsfaktorn mer eller mindre viktig. 

Synkronisering av människors tankemönster är svårt, bland annat för att människor 
(Dervin 1983) lever i en cirkulerande verklighet, vilket innebär att individerna i sin 
tolkning av omvärlden väger in det förflutna med nuet och samtidigt tänker framåt. 
Kunskapen om att individerna lever i en cirkulerande verklighet kan göra att mer tid läggs 
ner på att försöka ta reda på hur epostmeddelanden uppfattas. I och med det kan en större 
förståelse för mottagarens reaktioner växa fram. 

6.3 När bör inte epost väljas som medium för information och 
kommunikation? 

En förklaring till varför inte epost alltid skall väljas som medium för information och 
kommunikation kan vara att epost baseras på text och texten är likadan oberoende på vem 
meddelandet kommer ifrån. I och med att epost är textbaserat anses epost ha få 
kommunikativa ledtrådar enligt till exempel Daft, Lengel och Trevino (1987). För att 
kompensera detta kan vi försöka läsa in saker i orden som inte finns och vi kan också 
förlora den mentala bilden av den vi kommunicerar med vilket gör att vi tappar intresset för 
elektroniska meddelanden. Sproull och Kiesler (1995) pekar på den upplevda flyktigheten 
som en anledning till att en känsla av anonymitet kan uppstå mellan den som skickar och 
den som läser. Följden kan bli, enligt Sproull och Kiesler (1995), att människor inte bryr 
sig om vad de skriver och inte heller bryr sig om hur deras meddelanden tas emot. Detta 
kan tolkas som att en mottagare av epostmeddelanden kan övertolka epostmeddelanden i 
brist på kommunikativa ledtrådar eller kan tappa intresset för meddelandet av samma 
anledning som de övertolkar. Sannolikheten är förmodligen större att vi ägnar mer 
uppmärksamhet åt epostmeddelanden som berör oss på ett personligt plan än ett 
meddelande med ett generellt innehåll.  

Flera studier har visat att epost har få kommunikativa ledtrådar, men det finns också 
studier som visar att ledtrådarna är fler än vad som tidigare studier har funnit. Ledtrådarna 
ser annorlunda ut än de ledtrådar människor är vana vid, men finns där likväl. Vanligtvis 
talas det om till exempel fysiska ledtrådar som kroppsspråk, ansiktsuttryck och tonfall (Daft 
& Lengel 1984). Det finns andra ledtrådar som är mer kopplade till den sociala situationen 
som exempelvis status (Panteli 2002). Ett viktigt konstaterande har Carlson och Zmud 
(1999) gjort genom att i sin forskning visa på att kunskap om hur epost kan användas var en 
avgörande faktor för att om individen skulle uppfatta epost som ett rikt medium eller inte. 
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De kom i sina studier fram till att erfarna användare fick ut mest av epostkommunikationen. 
Av detta kan man dra slutsatsen att det behövs mer utbildning och mer träning för att epost 
skall kunna användas på ett mer kvalitativt sätt och därmed underlätta för individerna att ta 
del av informationsflödet.  

Medarbetarna föredrar att få personlig information direkt från chefen enligt 
Simonsson (2002) eftersom personlig kommunikation kan skapa en förståelse för 
mångtydig, komplex information. Chefer vill idag inte ta på sig denna roll, att ”förädla” 
information, och rätt använd kan datormedierad kommunikation bidra med att förklara 
information som kanske är något komplex. Att informationen är komplex behöver kanske 
inte vara ett hinder för att använda datormedierad kommunikation, men väl informationens 
känslomässiga innehåll. Självklart finns det gränser för graden av komplexitet vilket Daft 
och Lengel (1984) uttrycker som graden av mångtydighet. Graden av mångtydighet bör 
avgöra valet av medium för information enligt deras teori. 

En nyckelreplik under intervjuerna var ”man skall ha så mycket inlevelseförmåga 
att man kan förstå den som tar emot ett meddelande”. Här pekar respondenten på behovet 
av empati, en känslomässig kompetens som underlättar all kommunikation oberoende om 
den är elektronisk eller inte. Om avsändaren har så mycket inlevelseförmåga att han eller 
hon kan förstå hur mottagaren (förmodligen) kommer att uppfatta ett meddelande är det 
fullt möjligt att använda epost strategiskt. En medvetenhet om att det kan vara svårt sätta 
sig in i hur andra människor tänker och känner kan utgöra en grund för eftertanke om vad 
som är bäst i en viss situation. Sproull och Kiesler (1995) menar att det är viktigt att ha 
kunskap om vilka reaktioner som kan uppstå vid elektronisk kommunikation annars kan det 
uppstå onödiga konflikter.  

Ibland kan epost väljas medvetet eller omedvetet för att det är svårt att meddela 
något direkt till en annan person, enligt en av respondenterna i fallstudien, det vill säga det 
är möjligt att använda epost för att slippa en förväntad negativ reaktion. Samma respondent 
konstaterar att detta går att utnyttja på ett bra sätt vilket också Heide (2002) har konstaterat 
i sin studie där han pekar på att epost kan utnyttjas strategiskt genom sin brist på 
kommunikativa ledtrådar. Dessutom är det ingenting som motsäger att det inte går att 
diskutera svåra och känsliga frågor via epost bara båda parter är med på det. 

Slutsatsen blir att det går att kommunicera med ett mindre rikt medium under 
förutsättning att det finns en medvetenhet om vilka reaktioner som kan uppstå. Ibland kan 
det, som en av respondenterna i fallstudien och även Markus (1994) samt Heide (2002) 
pekar på, vara en fördel att välja ett mindre rikt medium. Om man utnyttjar epostens 
möjligheter till snabb återkoppling faller ett av problemet med epost. I ord kan man försöka 
kompensera de brister som finns när det gäller andra ledtrådar genom att vara öppen för att 
snabbt besvara frågor. Det är viktigt att uppmuntra mottagaren att ställa frågor i det 
ursprungliga meddelandet. 

Enligt Sproull och Kiesler (1995) kan datorbaserad kommunikation förändra 
kontrollen över informationsflödet i organisationen vilket i sin tur påverkar maktbalansen. 
Människor kan välja att dela med sig av information alternativt dela med sig av information 
som inte borde distribueras. I båda fallen är epost ett effektivt hjälpmedel för snabb 
spridning av information. Panteli (2002) fann i sin undersökning att det fanns sociala 
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ledtrådar i epostmeddelanden som hjälpte mottagaren att avgöra statusskillnader i 
organisationen vilka kan ha en negativ inverkan genom att den existerande maktbalansen i 
organisationen förstärks.  

Maktbalansen påverkas av graden av beroende (Burgoon, Hunsaker & Dawson 
1994) och det är viktigt att inse att både sändare och mottagare har avsikter med sin 
kommunikation. Beroende på avsikten kommer kommunikationen och därmed 
informationsbeteendet att förändras och i sin tur påverka maktbalansen. 

Det finns ett ömsesidigt – det vill säga mellan avsändaren och mottagaren av ett 
meddelande – behov av feedback. Denna slutsats är en konsekvens av Burgoon, Hunsaker 
och Dawson (1994) diskussion om maktkampen i en kommunikationsprocess. Ansvaret 
ligger inte bara på chefen utan ansvaret delas ömsesidigt mellan de olika aktörerna i 
kommunikationen. Även mottagaren av epostmeddelanden med ett värdeladdat innehåll har 
ansvar att ge den som skickade det feedback för att skapa en större förståelse för hur ett 
meddelande kan uppfattas.  

Öppen kommunikation kan också leda till oövervakad informationsspridning genom 
att anställda avslöjar mer om företaget än ledningen är intresserad av. Ett exempel på detta, 
som framkom i pilotstudien, var när eposten användes för att ställa frågor till ansvariga 
chefer inom organisationen. Svaren från ledningen skickades sedan ut till alla anställda 
vilket, enligt respondenten, skapade oro i organisationen. I förlängningen är det möjligt att 
om information sprids till en betydligt bredare målgrupp än avsett, kan maktbalansen i 
organisationen förändras. Ett annat exempel från den empiriska undersökningen var en 
dialog mellan en chef och medarbetare, som höll på att utvecklas till ett hätskt 
meningsutbyte varvid chefen valde att gå ut till flera i organisationen via epost och 
diskutera frågan offentligt. Snabbt blev dialogen en helt annan och frågan kunde lösas 
ganska omgående utan att några problem uppstod. Öppenhet kan således vara en lösning på 
en uppblossande konflikt.  

Exemplen visar hur epost skulle kunna förändra maktstrukturen i en organisation. I 
det första fallet förekom ledningen ytterligare okontrollerad spridning av information från 
ledningen, genom att skapa en speciell frågelåda på intranätet som var öppen för alla, men 
där var och en själv måste gå in och läsa de frågor med svar som de är intresserad av.  

En tanke som skulle motsäga att epost kan förändra maktstrukturen i någon högre 
grad är att den som har makt över datorerna också har makt att styra den elektroniska 
kommunikationen. Bakgrunden till detta är att den eller de som fattar beslut om inköp av 
både hårdvara och mjukvara styr användarna i en organisation. En annan tanke är att det 
informationsbeteende som kännetecknar ansvariga chefer påverkar de anställda tillgång till 
information och också hur de använder programvaror för elektronisk kommunikation. 

Det pågår en diskussion om hur de elektroniska medierna har påverkat hur språket 
används. Vissa forskare hävdar att det språk som används i eposten är mer likt det talade 
språket än det skiftliga. Det finns andra forskare som hävdar motsatsen. Att det kan vara en 
generationsfråga är något som framkom i detta arbetes fallstudie. ”Själv”, svarade en av 
respondenterna, ”behandlar jag språket på samma sätt som i andra skriftliga medier, men 
ungdomarna skriver som de talar. Dessutom använder de ord som vuxna inom skolan aldrig 
skulle använda.”. Ett problem är att även om tydlighet i epostmeddelandet är en målsättning 
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för initiativtagaren i en epostkommunikation finns alltid risken att mottagaren inte tolkar 
texten som förväntas. På det ursprungliga meddelandet följer en rad förklarande epost för 
att reda ut vad som egentligen menades. En annan respondent pekade på att epost 
uppmanade till att skriva enkla, snabba meddelande som därför ibland kunde misstolkas. 
Det är viktigt att försöka skriva tydligt för att undvika att provocera läsaren. En annan 
kommentar var ”att i princip går det att använda eposten till det mesta men att det är viktigt 
att tänka sig för och inse att vissa saker inte är lämpliga”. Detta stöds av Edenius (1996) 
som konstaterar att eftersom epost bygger på skriftspråket är det viktigt att noga formulera 
sig för att inte missförstånd skall uppstå. Sproull och Kiesler (1995) betonar, som nämndes 
tidigare, att elektronisk kommunikation på grund av textkaraktären och flyktigheten skapar 
en ökad öppenhet vilket kan göra att ett meddelande inte formuleras med den noggrannhet 
som bör eftersträvas. 

Arbetstillfredsställelse handlar om många saker, varav känslomässig 
tillfredsställelse kanske inte är det första man tänker på. Människor har en inverkan på 
varandras känsloliv vilket självklart inkluderar cheferna (Brief & Weiss 2002, Georg 1996). 
Forskarna har konstaterat att känslor och sinnestämning påverkar hur ett elektroniskt 
meddelande uppfattas men påverkar också hur människor formulerar sig i de elektroniska 
meddelanden som skickas (Cunningham 1988, Lindsey 1996, Motley & Camden 1995, 
Forgas 1995). Känslor, sinnesstämning och energiflöden hör samman. Energiflöde är något 
som förmedlas i den producerade texten. Känslor kan också förmedlas i epostmeddelanden 
men det sker på ett annat sätt framför allt genom ordvalet. Sinnesstämningen anses också 
påverka ordvalet men också omfattningen på meddelandet och hur personligt det är 
(Cunningham 1988, Lindsey 1996, Motley & Camden 1995, Forgas 1995). Känslor 
kommuniceras med kroppen men också med hjälp av orden (Burlesson & Planalp 2000) 
vilket har relevans i diskussionen om den textbaserade eposten. Orden används i något 
sammanhang och får därför en betydelse. Det är viktigt att inse att det går att skapa en 
känslomässig reaktion även i epostmeddelanden. Att arbetstillfredsställelse också handlar 
om känslomässig tillfredsställelse, vilket inkluderar chefernas inverkan på individernas 
känsloliv (Brief & Weiss 2002, Georg 1996) är som tidigare nämnts viktig kunskap att ta 
till sig i diskussionen om användningen av elektronisk post.  

6.3.1 Områden/Situationer där epost bör undvikas 

Tanken med frågeställningen var ursprungligen att få ett antal konkreta exempel på när 
epost bör undvikas, men vid intervjuerna var det svårt att få fram dessa exempel. 
Respondenterna valde att göra mer principiella uttalanden. En respondent uttryckte till 
exempel att hon undvek att använda epost om ärendet är känsligt eller om det omfattas av 
sekretess i något avseende. Detta ligger i linje med Burgoon, Hunsaker och Dawson (1994) 
syn på att det är viktigt att förstå kommunikationens känslomässiga natur. Ett annat svar var 
att epost valdes bort när något var väldigt viktigt men å andra sidan om en medarbetare 
valde att använda epost för att diskutera en fråga kunde diskussionen fortsätta via epost 
även om ärendet var känsligt. Epostens ”direkthet” kan göra att någon går in och skriver 
något utan att tänka igenom vad han eller hon skriver, skicka iväg det och förvänta sig svar 
direkt. Om något skrivs i affekt finns risken att meddelandet inte blir tillräcklig väl 
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genomtänkt. Respondentens ordval ”direkthet” stämmer delvis överens med Sproull och 
Kiesler (1995) diskussion om epostens flyktighet som gör att avsändare blir mindre noga 
med hur de uttrycker sig. 

Flera respondenter konstaterade att i disciplinfrågor, varsel, uppsägningar, 
neddragningar och specifika arbetsförhållanden är exempel på ärenden som inte skall 
behandlas via epost. Vidare undviks epost i situationer där konflikter måste lösas, antingen 
det är elever som har synpunkter eller föräldrar som är bekymrade för sina barn vilket 
överensstämmer med Steinfeld (1985) studier. Information om tredje part bör också 
behandlas med stor försiktighet till exempel vid kallelser till elevvårdskonferens. Utskick 
av kallelser, allmän information samt boka tider är självklart att göra via epost.  

Genom den empiriska undersökningen och de studier som finns redovisade i kapitel 
4 har jag funnit exempel på frågor/områden/situationer som bör informeras om på annat sätt 
än epost. De är indelade i grupper för att erbjuda en överblick över de områden som bör 
vara föremål för en extra eftertanke när information behöver skickas ut i organisationen. 
Figur 16 innehåller listor på konkreta områden och situationer där epost helst bör undvikas 
enligt respondenterna i detta arbetes undersökningar samt de forskningsresultat som finns 
redovisade i denna avhandling (Zaviona 2003, Mallon & Oppenhaim 2002, Carr 1998, 
Bälter 1998, Danielson 1996, Lamb & Peck1995, Steinfeld 1995, Daft, Lengel & Travino 
1987). Användningen av epost bör var föremål för reflektion och diskussion när innehållet i 
meddelandet berör något av följande områden, har en viss karaktär eller handlar om ett 
visst förhållningssätt: 

Strategiska frågor Personliga ärenden

Hot om avsked och uppsägning
Omorganisationer
Företagsköp
Förhandlingar

Förflyttningar
Uppsägningar
Lönediskussioner
Beslut av sekretesskaraktär
Disciplinärenden
Tillrättavisning som kan uppfattas som
mobbning
Personliga frågor/omvälvande
omständigheter oberoende om de
är positiva eller negativa.
Åtgärd av personliga problem

Informationens karaktär Förhållningssätt

Beslut eller information som lätt
kan ifrågasättas.
Frågeställningar som kan uppfattas
som vaga eller abstrakta d.v.s.
oklar information.
Meddelande med ett skrämmande
innehåll.
Väldigt viktig information.
Tungläst eller mycket omfattande
information

Konflikthantering
Bemöta en irritation
Besvara ett epostmeddelande i affekt
Om det krävs en snabb
respons/feedback eller åtgärd.
Om konsensus via dialog är målet.
När kontroll på reaktionerna är viktig.

 

Figur 16 När epost bör undvikas. 
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I pilotstudien svarade en av respondenterna att det som inte går att informera om i 
annan skriftlig form inte heller går att skicka som epost. Frågor som är av stor personlig 
betydelse för den anställde till exempel personrelationer, lönediskussioner, uppsägning och 
förflyttningar är olämpligt att avhandla som elektroniska meddelanden. Dessa frågor samt 
ett antal andra som klassificerades som känsliga bör utredas på annat sätt. En respondent 
pekade på att om konsensus via dialog var viktig bör ett möte ansikte-mot-ansikte väljas. 
Större förändringar som rör företagets strategiska verksamhet exempelvis 
omorganisationer, företagsköp och liknande var andra exempel på frågor som bör 
informeras om på annat sätt. Viktig information som alla skall ta del av når inte fram om 
det är för tungläst eller för omfattande vilket bör beaktas när epostmeddelanden skickas ut. 
Beslut som rör anställda och som lätt kan ifrågasättas eller är av sekretesskaraktär skall inte 
heller skickas ut via epost.  

Det empiriska arbetet visade att det framför allt var innehållet i meddelandet som 
var viktigt vid val av informationskanal. Dessutom ansågs det viktigt att under vissa 
omständigheter, till exempel när avsändaren var i affekt, avvakta alternativt välja ett annat 
medium för kommunikation.  

Slutsats 3: Olämplig användning av epost 
Frågan är vad som är gemensamt med de situationer där epost inte är lämpligt att använda? 
Ett svar kan vara att i situationer som berör människors integritet och människors tillvaro 
på ett kritiskt sätt bör epost undvikas. Dessa situationer kan vara personligt omvälvande, 
antingen positivt eller negativt. En annan situation där ett fysiskt möte är att föredra är när 
sändaren behöver ha kontroll på reaktionerna inför ett visst budskap. Ett annat viktigt svar 
handlar om att ”sändaren” skall ha så mycket inlevelseförmåga att han eller hon kan förstå 
den som tar emot ett meddelande. Den som inte kan det, bör vara försiktig och tänka sig för 
en extra gång innan ett meddelande skickas iväg. Diskussionen kan kopplas till Daft, 
Lengel och Trevino (1987) teori om val av medium för information är relaterat till behovet 
av feedback, vilka krav på olika signaler som finns, det språkliga innehållet och om känslor 
är ett viktigt innehåll i meddelandet. 

Det centrala svaret på frågan om vad som inte bör informeras om via epost är 
följande; allt det som berör människors integritet och människors tillvaro på ett kritiskt sätt. 
För att förstå vad det är som berör människors integritet och tillvaro i grunden krävs en hög 
grad av inlevelse för att förstå mottagaren och välja ett sätt att informera och kommunicera 
som passar denne. Frågor som berör människors integritet och tillvaro kan vara såväl 
personliga som handla om strategiska frågor som påverkar den enskilde på ett avgörande 
sätt.  

Under intervjuerna framkom också att epost kan vara ett bra alternativ för svåra 
frågor under förutsättning att båda parter är överens om det. Vanligtvis är det den som tar 
initiativet till kommunikationen som väljer kanal för kommunikation. Vidare tycks det som 
om den yngre generationen har andra spärrar än vad vuxna har, något som är tydligt bland 
högstadieelever.  

Svaret på frågan om det finns gränser för när elektronisk post bedöms som lämpligt 
är sammanfattningsvis ja. Var gränserna går är kopplat till frågor som berör människors 
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existentiella villkor och därmed något som för de flesta är ganska självklart. Vidare kan 
konstateras att antagandet om att det handlar om kontext, situation och personrelaterade 
frågor därmed hamnar i skymundan för att i stället betona människors existentiella behov.  

6.4 Avslutande reflektioner 
I de föregående avsnitten (6.2-6.3) återfinns en diskussion om varför epost inte bör väljas 
som medium i vissa fall och om det går att visa att det existerar gränser för elektronisk post. 
Senare i avsnittet konstaterades att svaret på frågan om det finns gränser är att det gör det. 
Var gränserna går är långtifrån enkelt att avgöra vilket kan illustreras med hjälp av den 
modifierade kommunikationsmodellen i kapitel 4 och som utgjorde en sammanfattning av 
det teoretiska avsnittet. I modellen presenteras ett antal faktorer som påverkar en 
kommunikationsprocess och de flesta av dessa faktorer blir aldrig föremål för diskussion 
eller reflektioner.  

I detta avslutande avsnitt kommer ytterligare två slutsatser att presenteras som är en 
frukt av de tre tidigare slutsatserna. Först kommer den tidigare modifierade 
kommunikationsmodellen att utvecklas ett steg till. Därefter följer en kort reflektion om 
tillämpad etik och CMC att avsluta diskussionen om vad som kan betraktas som olämplig 
användning av epost  

Slutsats 4: En modifierad kommunikationsmodell 
Med hjälp av den modifierade kommunikationsmodellen kan resultatet sammanfattas på ett 
enkelt sätt. För att brygga över det förmodade gapet mellan sändarens intentioner och 
mottagarens reaktioner är det viktigt att öka kunskapen och inlevelseförmågan hos bägge 
aktörerna i kommunikationsprocessen. En ökad kunskap och förmåga att kommunicera, 
både på det intellektuella och emotionella planet, kan uppnås genom att en större 
medvetenhet om vad det är som kan hindra att kommunikationen hjälper individerna i de 
viktiga meningsskapande processerna. För att förstå vilka effekter epostmeddelanden får på 
individen kan medveten användning av feedforward och feedback tillämpas. Öppen dialog 
underlättar förståelsen och genom att lära sig lyssna och försöka förstå den andra aktören 
skapas en större förståelse för dennes intentioner och tolkningar av epostmeddelanden. 
”Lyssnandet” behöver inte innebär inte fysiskt hörande av vad den andra säger utan handlar 
om att det som uttrycks i det textbaserade epostmeddelandet tolkas på ett rimligt sätt. 
Tolkning kräver en dialog för att människor skall veta att de har tolkat ”rätt” och det är i 
detta sammanhang som feedback spelar en viktig roll. På samma sätt kan feedforward 
hjälpa mottagaren av epostmeddelanden att tolka det. 

Den tidigare presenterade modifierade kommunikationsmodellen är kompletterad 
med fyra pilar (figur 17). Pilarna symboliserar en rörelse som innebär att gapet mellan 
avsändaren och mottagaren minskar för en effektivare eposthantering. Texten i pilarna tar 
upp kunskap och förmåga. Båda delarna kan tränas och i detta sammanhang handlar det om 
både intellektuell och emotionell kunskap och förmåga. Feedback och feedforward är två 
centrala begrepp i denna avhandling som kan ge resultat på kommunikationsprocesserna 
också på kort sikt. 
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En modiferad  kommunikationsmodell (4)

���� Vem
���� i vilken organisation som
���� präglas av vilken organisations- och informationskultur och
���� i vilken funktion och
���� i vilken situation och som
���� påverkas av vilka känslor och vilken sinnestämning och
���� har vilken föreställningsram om "verkligheten" genom sitt
���� perspektiv på då - nu - sedan och som
���� har vilken relation till och
���� syn på mottagaren och
���� säger vad
���� med vilka intentioner

� via epost

Karakteristika
Asynkron kommunikation
Textbaserad
Flyktighet
Snabb kommunikationsrytm
Avsaknad av kommunikativa ledtrådar
Uttalade och outtalade krav på
användarna
Påverkan på organisationsstruktur
och maktstruktur
Kostnadseffektivitet

���� till vem
���� i vilken funktion och
���� i vilken situation som
���� påverkas av vilka känslor och vilken sinnestämning och
���� har vilken föreställningsram om "verkligheten" genom sitt
���� perspektiv på då - nu - sedan och som
���� har vilken relation till och
���� syn på källan och
���� vilken reaktion uppstår och
���� vilka metoder för meningsskapande finns tillgängliga som
���� underlättar mottagarens meningsskapande   processer
���� med vilket resultat och
���� hur fungerar systemen för feedback?
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Figur 17: Att brygga över gapet mellan sändare och mottagare i en kommunikationsprocess. 

Avslutningsvis är det viktigt att återigen betona att det går att använda epost i de 
flesta sammanhang vilket också Bälter konstaterade (1998) i sin avhandling. Det viktiga är 
att den som skickar epostmeddelandet är medveten om vilka konsekvenserna kan bli och att 
dessa dels är önskvärda och att det dels finns en beredskap till dialog. Negativa reaktioner 
behöver inte vara oönskade utan kan fokusera på något som uppfattas som ett problem av 
avsändaren, vilket kan skapa ilska och därmed energi. Detta kan vara en grund till att en 
konstruktiv diskussion påbörjas och problemet kan få en lösning. Under förutsättning att de 
som kommunicerar är överens om att epost är ett lämpligt medium kan epost användas 
också i personliga och känsliga sammanhang. Men inom en organisation kan det finnas fog 
för en försiktighet, speciellt för den som är chef eftersom det finns risk för att epostdialogen 
sprids till tredje part. 

En motvikt till denna diskussion är att både de teoretiska studierna och den 
empiriska undersökningen pekar i riktningen att frågeställningen om olämplig användning 
av epost är kopplad till människors existentiella villkor och behov av kontinuerliga 
meningsskapande processer. Eftersom svaret på vad som är olämpligt att 
informera/kommunicera med hjälp av epost till stor del handlar om människans 
existentiella villkor kan det konstateras att en diskussion om tillämpad etik är en logisk 
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följd. Det är viktigt att skapa en etisk kompetens inom en organisation och detta gäller inte 
minst dem som har ett chefsansvar. 

Slutsats 5: Tillämpad etik och CMC 
Tillämpad etik för informations- och kommunikationstekniken är ett relativt nytt begrepp 
enligt Collste (2000). Ett viktigt mål för forskningen inom området är att finna sätt att 
använda den nya tekniken för att denna skall berika och underlätta mänskliga 
levnadsomständigheter istället för att utarma och skapa alienation. Collste pekar på vikten 
av att studera vilka värderingar som ligger till grund för olika applikationer. Ess (1996) 
konstaterade att i samband med utvecklingen av CMC som en egen vetenskaplig disciplin 
kom inte bara de empiriska dimensionerna i fokus. En reflektion över filosofiska 
dimensioner som etiska och sociala konsekvenser blev en naturlig del eftersom de 
filosofiska dimensionerna är en del av allting som har med mänsklig aktivitet att göra.  

En del av filosofin är etik vilket är den disciplin som försöker hantera frågor om vad 
som är rätt eller fel oftast kopplat till beteende i olika situationer. Etikens uppgift är att 
närma sig mänskliga problem med ett kritiskt tankesätt (Beach 1996) och studera moral, 
förpliktelser, värderingar och övertygelser. Etik är i sin tur uppdelad i ett antal olika 
kategorier där tillämpad etik är en del. Tillämpad etik studerar konkreta omständigheter 
snarare än abstrakta och situationer där det råder motstridiga krav brukar kallas för etiska 
dilemman.  

Etiska problem kan inte alltid placeras in i en viss teoretisk referensram men 
teoretiska principer och koncept kan användas som en hjälp eftersom de medverkar till att 
identifiera problem och att föreslå lösningar på dessa enligt Beach. Etiska problem kan 
lösas genom en process där diskussionen och överväganden tar hänsyn till fallet, 
situationen, lagar, känslor, värderingar och behov. 

Danielson (i Ess 1996) diskuterar behovet av konventioner vid användandet av 
epost och att dessa måste vara ramverk eftersom tekniken hela tiden utvecklas och därmed 
förutsättningarna. Han pekar också på risken med förhastade epostmeddelanden och 
föreslår att ett filter läggs in i epostprogrammet som gör att meddelandet levereras först 
efter en viss tid. Ett alternativ till etiska regler är att skapa en etisk kompetens hos 
användarna genom att öka deras etiska medvetenhet enligt Kavathazopoulus (i Collste 
2000). En etisk kompetens handlar om att tänka på ett visst sätt och inte om att kunna 
definiera etiska problem enligt Kavathazopoulus. 

Varken i något av företagen i pilotstudien eller i fallstudien förekom utvecklade 
etiska regler för användningen av epost. Därmed inte sagt att det inte finns konventioner för 
vad som anses vara bra eller dålig eposthantering. De regler som fanns i skrift handlar mest 
om omständigheter som inte har med värderingar att göra utan mer var till för att skydda 
nätverket mot virus och tekniska överbelastningar. Kommunikationspolicyn för Gotlands 
kommun, som inte handlar om epost enbart, uttrycker dock i korthet några etiska 
värderingar. Där talas om vikten av att anpassa budskapet efter mottagaren. Detta kräver att 
man sätter sig in i mottagarens situation, att mottagaren skall uppfatta att allt material skall 
ha en jämn kvalitet och att det är viktigt att skapa goda relationer genom att anpassa 
kommunikationen i möten med både interna och externa intressenter. 
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Etiska regler för användning av både epost och annan datormedierad 
kommunikation förekommer inom ett område som brukar kallas Netiquette och en artikel 
av Rogerson (2000) är en sammanställning på ett antal etiska regler som är framtagna av 
olika personer/institutioner. Reglerna beskriver hur en användare skall förhålla sig vid 
användning av epost. De betonar bland annat att det är viktigt att komma ihåg människan, 
bete sig på nätet på samma sätt som utanför nätet, försöka hålla så kallad flaming under 
kontroll, inte missbruka makt och var förlåtande för andras misstag. Andra intressanta 
konstaterande är att användare av epost skall undvika att vara oförskämda, utsätta någon för 
trakasserier, vara medveten om att det som skickas lätt kan komma någon annan till 
kännedom och därför bör aldrig epostmeddelanden skickas vars innehåll inte skall spridas.  

Det finns flera länkar till goda exempel på etiska regler för kommunikation på nätet 
och några av dessa återfinns sist i litteraturlistan. Sammanfattningsvis kan konstateras att i 
första hand bör en etisk kompetens uppnås inom en organisation vilket gör att det finns 
kompetens att ta ställning till hur olika etiska dilemman kan lösas. Detta är något som 
måste göras på grupp- och organisationsnivå för att uppnå en gemensam syn på vilka etiska 
regler som skall gälla inom en viss verksamhet. Därefter kan det inom organisationen 
formuleras konventioner som är så flexibla att den tekniska utvecklingen ryms inom dessa 
konventioner. Investeringar i ny teknik skall inte innebära att det ramverk som har 
formulerats faller. Den etiska diskussionen om kommunikation på nätet skall naturligtvis 
spegla de konventioner som finns när det gäller annan kommunikation inom 
organisationen. Kanske handlar det rent av bara om att lyfta fram vissa frågeställningar för 
att alla inom organisationen skall få en möjlighet att bli medvetna om vad som är viktigt att 
tänka på vid elektronisk kommunikation? 

6.5 Avhandlingens bidrag 
En vetenskaplig avhandling skall lämna ett bidrag till den kunskap som finns inom det 
vetenskapliga område som arbetet har genomförts. Denna avhandlings bidrag kan delas in i 
fyra grupper: 

1. Fokus på en aspekt: Arbetet har fokuserat på en aspekt av epostanvändning 
nämligen när epost bör användas med eftertanke eller bytas ut mot något annat medium. 
Flera tidigare studier har studerat epost i ett bredare perspektiv och ofta återfinns i dessa en 
kortare diskussion om när epost är olämpligt. Jag har i detta arbete koncentrerat mig på att 
försöka förklara varför epost ibland kan vara fel kanal för information och kommunikation 
grundat både på teoretiska förklaringsmodeller som på en praktisk studie. 

2. Tvärvetenskaplig tolkningsgrund: I avhandlingen har använts teorier från flera 
vetenskapliga discipliner som CMC, kommunikationsteori, organisationsteori och 
psykologi. CMC är i sig ett tvärvetenskapligt område och det föll sig därför naturligt att 
vidga den teoretiska tolkningsgrunden ytterligare. Jag anser att avhandlingens 
problemformulering och forskningsfrågor har kunnat belysas på ett rikt sätt genom att jag 
valde teorier som kunde kasta ljus över de tre viktiga aspekterna för individens 
meningsskapande; tanke – känsla – handling.  

3. Förslag på hur de negativa effekterna i epostanvändningen kan minska: Flera av 
fallgroparna med epostanvändning kan undvikas genom en ökad kunskap om hur 



97

människor i allmänhet använder information för att skapa mening i sin omgivning. För att 
få reda på individernas tolkningar av innehållet i vissa epostmeddelande krävs en större 
samstämmighet mellan intentioner och reaktioner.  Detta finns beskrivet i avsnittet 5.2 och 
kan påverkas genom att avsändare och mottagare av epostmeddelanden använder sig av 
både feedforward och feedback. En viktig slutsats för att undvika problem med 
epostanvändning är att skapa en etisk medvetenhet i organisationen. 

4. Praktiskt bidrag: Resultatet av de teoretiska studierna och den genomförda 
fallstudien kunde sammanfattas i ett antal punkter som återfinns i figur 16. Dessa punkter 
kan användas för praktiker i den interna diskussionen om hur epost skall användas inom 
organisationen och kan därför bidra till att problemet med olämplig användning kan 
undvikas. 

6.6 Kritisk granskning av arbetet 
Med facit i hand är det ofta lätt att se vad som kunde ha gjorts på ett annorlunda sätt. Detta 
avsnitt är en kritisk tillbakablick på de olika stegen i forskningsprocessen och ett försök att 
i efterhand reflektera över alternativa vägval. 

Problemet som jag ville undersöka var redan från början uppenbart för mig och jag 
fann ganska snart berättelser som bekräftade att det inte var bara jag som uppfattade samma 
problem. Mina tidigare erfarenheter hjälpte mig när jag försökte diskutera problemet med 
omgivningen. Problemet med epostens gränser rörde vid ett etiskt dilemma som många 
fann intressant. När jag betonade att det var viktigt att försöka få intentioner att 
sammanfalla med reaktioner och om så inte var fallet, se till att skapa möjligheter till 
feedback så att eventuella felaktiga – och negativa – reaktioner fångades upp i tid var det 
lätt att fånga intresset för frågeställningen. 

Nästa steg i processen var sökandet efter en lämplig teoriram. Efter att ha läst ett 
antal vetenskapliga artiklar fann jag att det hade gjorts ett flertal arbeten om elektronisk 
post. Eftersom jag har en bakgrund som är en kombination av data- och systemvetenskap, 
företagsekonomi och beteendevetenskap återfanns förklaringar till mina forskningsfrågor 
inom samtliga dessa områden. Det var lätt att välja ett tvärvetenskapligt perspektiv vilket 
resulterade i en teoriram som blev för bred. Väl framme vid analysen uppstod problem med 
att analysera material och tanken från början var inte att teorin skulle få så stor plats som 
den fick. Problemet var inte att underlag för analysen saknades, problemet var att i de valda 
teorierna fanns alltför många infallsvinklar som kunde fungera som svar på den 
ursprungliga undran. Arbetet skulle förmodligen ha vunnit på en snävare teoriram. 

Planeringen av det empiriska arbetet pågick under en lång tid. Under denna tid 
undervisade jag i en kurs som handlade om olika aspekter av kommunikation inklusive 
elektronisk kommunikation. Detta erbjöd en möjlighet att genomföra olika övningar med 
studenter i ett försök att samla in ett empiriskt material. Studenterna fick delta i övningar 
som syftade till att de skulle få insikter om skillnaderna mellan kommunikation ansikte-
mot-ansikte och elektronisk kommunikation. Svårigheterna att skapa en verklighetstrogen 
situation gjorde att övningarna som genomfördes inte kunde användas som underlag för en 
analys. 



98

Resultatet av detta var att tanken med någon form av verklighetstrogen övning 
övergavs och beslutet togs att genomförda intervjuer och studera den dokumentation som 
fanns tillgänglig inom respektive organisation. Två saker blev uppenbara under arbetet med 
intervjuerna. Det ena var att för att jag skulle få den information som behövdes krävdes en 
intervjusituation där respondenterna hade förtroende för mig som intervjuare. Jag var ute 
efter information som skulle kunna uppfattas som känslig och då Gotland är en liten ö är 
det lätt att identifiera vem som har sagt och gjort vad vilket skulle kunna ställa till problem. 
Om det gjorde det eller inte vet jag inte, men jag hade svårigheter att få fram konkreta 
exempel på olämplig epostanvändning. När jag vände mig till personer som jag känner väl, 
som exempelvis i pilotstudien, hade de inga problem att både finna exempel på 
epostmeddelande som de hade reagerat på.  

En annan reflektion var att för att komma vidare och närma mig svaret på 
forskningsfrågorna, skulle förmodligen det effektivaste vara att gå ett steg till i 
organisationen. Intervjuer med medarbetarna på respektive skola och inte enbart 
förvaltningschefen och rektorerna skulle eventuellt ha gett ett bättre empiriskt underlag.  

Om jag hade haft positivare erfarenheter av intervjuer via epost tror jag att frågor av 
den här karaktären lämpar sig väl för att besvaras via epost eftersom många av frågorna 
kräver eftertanke. Och, som jag har påpekat tidigare i detta arbete, lämpar sig epost väl för 
frågor som kräver att den som skall besvara dem har tid att tänka efter. I pilotstudien 
användes epost för att ställa frågor och svarsfrekvensen var 100 %, men som jag har skrivit 
tidigare, berodde detta på att samtliga 6 respondenter var kontakter från en tidigare 
arbetsplats. Det var heller ingen skillnad på respondenternas svar om man jämför de båda 
metoderna för datainsamling förutom att svaren på epostenkäten var koncisare än svaren 
vid intervjuerna där andra synpunkter på epostanvändningen fick ett relativt stort utrymme. 

I detta kapitel ”Diskussion och slutsatser” har forskningsfrågorna besvarats. 
Förmodligen skulle en tidig ansats på CMC och tillämpad etik varit fruktbar. Etik och epost 
handlar inte bara om vilka områden som bör undvikas utan kanske ännu viktigare är att 
diskutera hur epost skall användas och vilka etiska hänsynstagande som är rimliga. En 
sådan diskussion kan utmynna i att det inom en organisation kan skapas en medvetenhet 
om att det finns etiska dilemman även i elektronisk kommunikation och det finns olika 
lösningar på dessa. 

6.7 Förslag till fortsatt forskning 
Under arbetets gång har flera förslag till intressanta frågeställningar dykt upp. Min undran 
finns delvis kvar och att försöka hitta en annan metod att komma svaret närmare är en 
utmaning. Vilka andra metoder kan användas för att få fram epostens gränser? 

Epost och tillämpad etik utgör ett intressant forskningsområde där frågor om etiska 
dilemman kan fokuseras. Vilka etiska dilemman finns inom epostanvändningen och hur 
uppnås en hög etisk kompetens inom en organisation? 

En annan intressant fråga är hur ålder påverkar användningen av epost och vilka 
krav olika åldersgrupper har på epost. Påverkar ålder synen på lämplig/olämplig 
användning av epost?  
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Epost och pedagogiska processer, i exempelvis distansutbildning, är ett annat 
intressant område att studera eftersom det kan ses som en makt/beroendesituation. Hur 
påverkar relationen lärare – student epostkommunikationen?  

Epost används också när det gäller känsliga och mycket personliga frågor. BRIS får 
till exempel ta emot epost från barn som far illa. Det finns en rad andra områden där epost 
är ett hjälpmedel i en svår situation. Vilka krav ställs på den som tar emot sådana 
epostmeddelanden? 
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Frågeformulär intervju                                                                      Bilaga 1  
 
 
Kommentar: Frågorna som ställdes i pilotstudien var färre än de frågor som ställdes i 
fallstudien.  
Din befattning/yrke: 
Ålder: 
Man/Kvinna: 
Är du chef? I så fall, antal underställda.  
Hur länge har du varit anställd inom organisationen? Har du haft andra befattningar inom 
organisationen?  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
1. Hur sprids information inom organisationen?  
2. Enligt din uppfattning, till vad används epost inom organisationen? (internt/externt/top-
down;bottom-up/grupp/individuellt/verksamhetsrelaterade/annat etc)  
3. a. Finns det en formell epostpolicy som gäller inom organisationen?  
 b. Om inte, anser du, att det finns informella regler som till viss del styr användandet?  
 c. Vad innehåller dessa formella eller informella regler?   
4. Hur skulle du vilja beskriva/känneteckna epostkulturen inom organisationen? Tycker du 
att du får för mycket eller för lite epost? Gäller posten dig eller kan du slänga mycket av 
det?  Hur behandlas språket i epostmeddelanden? Används många förkortningar?  
5. Är spam ett problem inom organisationen?  
Ja: Har förekomsten av spam påverkat användandet av epost och i så fall hur? 
Nej: Hur har ni löst problemet med spam  
6. Uppfattar du virusangrepp som ett problem inom organisationen och i så fall hur 
påverkar det användningen av epost? 
7. Hur viktig är eposten som arbetsverktyg för dig?  
Finns det andra sätt att kommunicera elektroniskt som är viktigare för dig?  
8. Hur många epost får du om dagen efter bortsortering av spam (om spam är ett problem 
inom organisationen)?  
Hur många av dessa är från en-till-en och hur många är från en-till-många?  
9. Hur många epost skickar du om dagen (ungefär)?  
Hur många av dessa går till en person och hur många går till en grupp?  
10. Från vem får du merparten av din epost? (chefen, kollegor på samma nivå, underställd 
personal , kunder, andra)  
11. Till vem skickar du merparten av din epost? (chefen, kollegor på samma nivå, 
underställd personal , kunder, andra)?  
12. Vad brukar din epost innehålla? (Både den du skickar och den du får.)  
13. Finns det specifika tillfällen då epost är lämpligt och olämpligt att använda? Kan du 
tänka dig någon typ av meddelande som du inte skulle vilja ha via epost och i så fall varför?  
14. Har du exempel på epostmeddelanden som du har fått eller har skickat och som har 
skapat problem eller en oväntad reaktion?  
15. Har du exempel på att samarbete genom en längre serie sammanhängande meddelanden 
och svar skapat problem eller gett upphov till en oväntad reaktion?  
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Om nej på fråga 14 och 14 fortsätt till fråga 19.  
16. Hur skulle du vilja beskriva konsekvenserna av dessa exempel (fråga 12-13)? Det vill 
säga vad hände?  
17. Vad är dina tankar kring orsaken till att reaktionerna blev som de blev?  
18. Om effekterna blev negativa hur skulle dessa ha kunnat undvikas?  
19. Har du förändrat ditt sätt att använda epost de senaste 5 åren? Ser du att andra har 
ändrat sitt sätt?  
20. Hur viktig anser du att möjligheten till elektronisk kommunikation är för organisationen 
idag? Hur ser du på utvecklingen?  
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