
 
 

1. Inledning  
Kommunikation och information är människans vanligaste, äldsta och viktigaste beteende.1 
Under dygnets alla timmar matas vi med information och vi kommunicerar också en del med 
vår omvärld. Genom kommunikation får vi bland annat, förutom information, även kunskap, 
känsloutveckling och ett relationsskapande. Vi kommunicerar på olika sätt och de senaste 
åren har det blivit allt vanligare att kommunicera över datorn. Vi skickar e-post, besöker 
chatt-sidor eller ”pratar” med våra vänner över MSN och Skype.  
   Elektronisk post, även kallad e-post, är inom myndigheter en relativt modern företeelse som 
funnits i ca 10 år - innan dess användes telefoni, fax och post men även möten då som nu 
ansikte mot ansikte mellan arbetskollegor och externa aktörer.2 Från att e-post har varit ett 
arbetsverktyg i och mellan företag och myndigheter har den tekniska utvecklingen gjort det 
möjligt för gemene man att ha en egen e-postadress.  
   E-post har förändrat människors arbetsliv eftersom det ger snabbare kommunikation till en 
obetydlig kostnad.3 E-post skickas på ett par sekunder, utan att avsändaren behöver ta hänsyn 
till avstånd eller dyra kostnader. E-post är enkelt och den mest ursprungliga tekniken på nätet. 
Från början användes den till att skicka små textmeddelanden mellan datorer, tills det 
utvecklades och det gick att skicka kod som text och låta mottagande dator tolka koden och 
rita upp den grafiskt. Detta resulterade i HTML4 och en webb kunde byggas upp. I takt med 
att Internet växte fick allt fler människor tillgång till den elektroniska världen, vilket också 
resulterade i att många människor fick ett e-postkonto.  
   E-post har många fördelar, bland annat att det är snabbt och smidigt eftersom det varken 
behövs skrivpapper, kuvert eller frimärke samt att brevet kommer fram på bara någon minut. 
Vi behöver oftast inte sitta i telefonköer och försöka formulera oss koncist, utan kan sitta i 
lugn och ro och skriva e-post istället. Mottagaren läser brevet när hon/han vill och har tid. 
Genom att skicka e-post behövs inga onödiga omvägar och i datorsammanhang är det 
dessutom smidigt att snabbt kunna skicka dokument, kalkylblad och bilder, med mera, mellan 
sig själv och sina kollegor.  
   E-post har även vissa nackdelar vilket visar sig då avsändaren skriver fel adress eller ifall 
tekniken krånglar. Det blir även allt vanligare med skräppost, där avsändare fyller människors 
inkorgar med reklammeddelanden.5 E-post beskylls även för att vara stressframkallande och 
det finns tre saker som är bevis på det. 
• Det går att arbeta med e-post utan att vara på arbetsplatsen.  
Många har Internetuppkoppling i hemmet och det vanligaste är bredband, vilket gör att vi kan 
vara uppkopplade mot nätet hela tiden. Då är det heller ingenting som hindrar oss från att läsa 
och skriva arbetsrelaterad e-post hemifrån. Det är flexibelt, men samtidigt förändrar det 
arbetssituationen för dem som använder mycket e-post i arbetslivet. De naturliga gränserna 
mellan arbete och fritid existerar knappast längre eftersom det nu går att ta med arbete hem.   
• Kommunikationen kan vara bristfällig.  

1 Hård af Segerstad, Peder (2002), Kommunikation och information – en bok om människans förmåga att tänka, 
tala och förstå, Uppsala: Uppsala publishing house, sida 27 
2 Pedersen, Ole Carsten; Pedersen, Karen Lerstrup (2008) Full koll på mejlen, Köpenhamn: Börsens Förlag, s. 5 
3 Ibid, s. 5 

4 HyperText Markup Language – fritt översatt till markeringsspråk för hypertextning. En hypertext är en text 
som innehåller länkar. Länkarna knyter ihop olika webbsidor efter deras innehåll, vilket är unikt för all läsbar 
media. Html används för att tillverka hemsidor. Html är rena textfiler, som har ändelsen .html eller .htm. Det är 
sådana sidor som webbläsaren kan förstå, tolka och visa på skärmen, beskrivning från http://www.jonasweb.nu, 
senast uppdaterad 2008-12-28. 
5 www.avmkr.se/pages/cgi-bin/PUB_View_File.exe?pageId=50&versionId=1&linkId=1&objId=5&objType=5, 
sidan senast uppdaterad 2009-01-27  
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E-post kan vara en svår kommunikationsform eftersom vi inte kan vara helt säkra på vad 
avsändaren menar – detta kan skapa stora missförstånd. Att skriva e-post i all hast är den 
främsta orsaken till olika tolkningar och missförstånd. Oftast tänker avsändaren inte på sina 
formuleringar utan skriver information som hon tror att mottagaren ska förstå. Vid minsta 
tvivel börjar mottagaren analysera vad som egentligen menas med mejlets innehåll.  
• E-post konkurrerar ut mer positiva kontaktformer.  
Möten och telefonsamtal ersätts av e-post och allt mer av kontakten med kollegor sker via 
mejl. Det gör att den bekräftelse, som människan är i behov av, minskar medan 
stressbelastningen ökar.6 
   Stress påverkar den drabbades allmäntillstånd, både fysiskt och psykiskt. Inom arbetslivet är 
det inte ovanligt att vissa perioder är mer stressiga än andra. Det är fler uppgifter som ska 
uträttas, krav kommer ifrån andra eller ifrån oss själva och vi kan känna oss otillräckliga. 
Stressen och de många arbetsuppgifterna behöver dock inte vara något problem om det är god 
stämning i övrigt på arbetsplatsen.7 
   Vår förförståelse bottnar i att vi själva är aktiva på Internet, då vi exempelvis skickar och tar 
emot e-post, pratar med släkt och vänner via MSN och har konton på Facebook. Dessa 
funktioner använder vi dagligen och ser det som en naturlig del i våra liv. Vi är uppvuxna då 
allt fler människor köpte dator, dock var det inte något som var självklart att äga. En egen e-
postadress har vi haft i flera år och många gånger har det svurits över hur snabbt inkorgen 
fylls med reklam och spam som är ointressant. Vi tycker att e-post är bra om det används på 
rätt sätt och fyller sin egentliga funktion och mindre bra när lättillgängligheten missbrukas. 
   Det är svårt att som människa beskriva det samhälle hon är en naturlig del av. Innan vi 
påbörjade våra studier vid högskolan hade vi inte samma gedigna kunskap som vi idag 
besitter om kunskapssamhället, elektronisk förvaltning och vilka mekanismer i samhället som 
ansvarar och tillhandahåller elektroniska tjänster till medborgarna. Kunskapssamhället var ett 
nästintill okänt begrepp, som vi inte hade några referensramar till, fastän vi var en interagerad 
del av dess struktur utan att veta om det. Industrisamhället var däremot något vi kände till och 
vi var en del av dess produktionslinje innan studierna vid högskolan påbörjades.  
   Enligt oss är e-post ett snabbt och enkelt kommunikationsmedel som möjliggör global 
kommunikation med människor runtom i världen, till skillnad från ”fysiska brev” som inte har 
samma snabbhet.  Denna förförståelse har vi som en utgångspunkt till vår uppsatsforskning.    
 
2. Problemformulering och syfte  
Myndigheter omstruktureras för att integreras med det omgivande informationssamhället. 
Detta har skapat nya former av kommunikation inom organisationerna. Numera är 
kommunikation genom sms, mms, chatt och e-post vanligt förekommande. E-post har blivit 
ett kommunikationsverktyg som nästan helt har ersatt traditionella brev när tjänstemän ska 
kommunicera inom organisationer, men även externt mot andra myndigheter och medborgare.  
E-post har gjort att tjänstemän har fått en kommunikationskanal som är snabb och att de med 
korta meddelanden kan kommunicera fastän mottagaren inte ens sitter vid sin dator just då, e-
postanvändandet har även gjort att tjänstemännen får mindre personlig interaktion gentemot 
varandra. Att svara på e-post som inkommer, både internt och externt, tar dessutom en hel del 
av arbetstiden. För att arbetet fortfarande ska vara effektivt behövs därför tydlig 
kommunikation i mailen, något som många upplever som svårt då man inte har mottagaren 
framför sig och kan se dennes reaktion. Människan är duktig på att förmedla känslor och även 
bra på att avläsa och tolka andras känslor.8  

6 Pedersen; Pedersen (2008), s. 20 
7 Ibid, s. 21 
8 Pedersen; Pedersen (2008), s. 13 
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   Ett e-postmeddelande är ett samtal fast ändå inte. E-post saknar samtalets hela spektrum av 
omedveten känslomässig kommunikation. Den saknar även möjligheter att direkt signalera 
reaktioner och förståelse. E-post är en skriftlig kommunikation och det är viktigt att vi är 
tydliga i vår formulering däri. Om det ska förmedlas känslor är det viktigt att det framgår på 
ett tydligt sätt, så att inte mottagaren själv bygger upp en stämning och hamnar på helt fel 
spår. Ett klassiskt problem är att mottagaren tar e-postmeddelandet på större allvar än vad som 
är nödvändigt.9  
   Myndigheter gör besparingar och rationaliserar verksamheten eftersom att de ständigt är 
under utveckling för att vara så kostnadseffektiva som möjligt. Myndigheters införande av 
elektronisk förvaltning och elektroniska tjänster är därför en nödvändig process, för att 
uppdatera myndigheternas organisationsstruktur med elektroniska tjänster. På så sätt blir 
myndighetsutövningen effektiv gentemot medborgarna.10 
   Alla myndigheter har en mejlkultur som visar sig på ett eller annat sätt. Varje anställd har 
sin egen uppfattning om hur de ska mejla, beroende på exempelvis personlighet, ålder och 
förkunskaper. Även om alla e-postanvändare vill väl kan det i slutändan bli en hel del 
missförstånd på grund av olika stilarter och inställningar till kommunikation. En väl 
fungerande mejlkultur ger effektivitet, tidsbesparing och förbättrad arbetsmiljö. Att ha en bra 
mejlkultur innebär bland annat att den anställde vet hur ofta hon/han ska läsa sin e-post, när e-
post ska användas, om det ska finnas mätningar och aktivt deltagande i mejlkultur eller vad 
det betyder att mottagaren är placerad på ”kopiaraden”. Varje arbetsplats måste därför ta 
ställning till hur deras mejlkultur ska se ut eller eventuellt göra förbättringar på den kultur 
som redan finns.11 
   Länsstyrelsen som organisation och deras anställda, tjänstemännen, har relationer med sina 
kollegor och med externa aktörer, såsom myndigheter och samhällsmedborgarna. Dessa 
relationer kan upprätthållas på olika sätt, genom olika kommunikationsmedium. 
Kommunikation är grundläggande för att hålla igång organisationen. 
   Syftet med studien är att fördjupa kunskapen om Länsstyrelsens mejlkultur och undersöka 
tjänstemännens användande av e-post. E-post har förändrat tjänstemännens arbetssituation. De 
har nu möjlighet att mejla varandra, för att förhoppningsvis spara tid, istället för att 
exempelvis ringa eller skicka brev. För att besvara syftet använder vi oss av följande 
frågeställningar:  
 
• Hur påverkar e-posten kommunikationsmönster? 
• Hur påverkar e-posten tidsanvändningen? 
• Hur påverkar e-posten effektivitet? 
 
3. Disposition  
Denna uppsats har strukturerats i tolv kapitel, med underrubriker i syfte att skapa en röd tråd. 
Uppsatsen börjar med en inledning där vi diskuterar vårt problemområde, forskningsproblem 
och vår förförståelse. Därefter följer vår problemformulering, vårt syfte samt denna 
disposition.  
   Nästkommande kapitel är e-postens framväxt där vi diskuterar bakgrundsfakta kring olika 
centrala begrepp som vi anser viktiga för kandidatuppsatsen. Dessa begrepp är 
kommunikationshistoria, människa – maskin - interaktion, kunskapssamhället, elektronisk 
förvaltning och kommunikation i organisationer.  

9 Ibid, s. 16 
10 Hall, Patrik; Löfgren, Karl (2006), Politisk styrning i praktiken, Malmö: Daleke Grafiska AB, s.142-150 
11 Ibid, s. 83 
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   Studiens kontext utgör en beskrivning av Länsstyrelsen Blekinge, då vi vill ge information 
till läsaren om organisationen och dess arbetsområden. 
   Därefter tar vi upp juridiska perspektiv i relation till e-post och organisationer. Vi har valt 
att belysa tryckfrihetsförordningen och förvaltningslagen.  
   I kapitlet om tidigare forskning diskuterar vi kring forskning som gjorts på kommunikation 
och på olika kommunikationsmedium över Internet.  
   I teoriavsnittet definieras Shannon och Weavers matematiska kommunikationsmodell samt 
begreppen kommunikation, e-post som kommunikation och informationsöverflöd. Teorin och 
begreppen använder vi för att analysera vårt resultat.  
   Metodavsnittet inleds med en motivering kring våra metodval och följs därefter av 
definitioner av våra valda metoder, vilka är vetenskapsfilosofi, kvalitativ metod, textanalys, 
kvalitativ intervju, semistrukturerad intervju, intervjuguide, databearbetning och presentation 
av insamlad data. I metodens senare del diskuteras även vilka urval vi gjort, etiska 
överväganden, validitet och sist genomförande av vår empiriska studie.  
   Nästkommande kapitel är vårt resultat, där vi behandlar och sammanfattar resultatet från vår 
datainsamling och vad informanterna har förmedlat till oss via deras e-postkorrespondens och 
deras intervjuer.  
  I analysavsnittet utgör Shannon och Weavers matematiska kommunikationsmodell vår 
grund. Med den modellen analyserar vi vårt resultat utifrån valda teorier och begrepp samt 
våra teman kommunikationsmönster, tidsanvändning och effektivitet. 
   Det sista kapitlet utgör en diskussion om vad vi lärt oss, hur forskningen kan utvecklas samt 
en personlig sammanfattning av hela arbetet.  
 
4. E-postens framväxt  
I detta avsnitt kommer begreppen kommunikationshistoria, interaktion mellan människan och 
maskin, kunskapssamhället, elektronisk förvaltning, förvaltningslagen och kommunikation i 
organisationer att diskuteras.  
 
4.1. Kommunikationshistoria 
Människan har, på ett eller annat sätt, alltid kommunicerat med varandra under tiotusentals år. 
Kommunikation och inlärning har varit baserad på verbalt språkbruk men även olika tecken 
och symboler har varit en viktig del av interaktionen med andra människor. Kommunikation 
har inte bara varit en social form för uttryck utan har även varit en identitet och 
grupptillhörighet för människan. Kunskap och kultur överfördes muntligen till kommande 
generationer under många tusen år, även skrift har används lika länge men var i början enkla 
tecken och symboler. Det skrivna språket vi använder idag blev drivande och påskyndade för 
människans utvecklig. Boktryckarkonsten har haft en allmänbildad inverkan på människor 
och samtidigt bevarat kunskap till kommande generationer. Språket har ständigt utvecklas 
under flera tusen år.12 
   Kommunikationen utvecklades från muntliga traditioner då samtalet, informationen och 
människans minnesförmåga lagrades i huvudet. Talspråk var kommunikationsmedlet tills 
skriftspråket uppfanns och det innebar grunden för en fungerande civilisation. Den beslutande 
makten kunde strukturera effektiva förvaltningsorgan med olika specifika arbetsuppgifter, 
exempelvis organisering av skatteindrivning och stiftande av lagar. Enligt Hård af Segerstad 
underlättade det för makthavare att socialisera människor in i strukturella system. 
Skriftspråket har lagt grunden för samhället, talspråket är i ständig utveckling och bidrar till 
att samhällen också utvecklas och omformas för att klara morgondagens utmaningar.13 Enligt 

12 Hård af Segerstad. (2002), s. 154-156 
13 Hård af Segerstad (2002), s 156-159 
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Sveningsson m.fl. är dagens språkbruk, som används vid sociala forum på Internet och via e-
postkommunikation, en vidareutveckling av tidigare verbal och skriftlig kommunaktion. De 
skillnader mellan dåtidens skrift och muntlig kommunikation jämfört med Internet och e-post 
idag är en blandning mellan skriftligt och verbalt språk. De har smält samman till ett 
gemensamt textbaserat språk bestående av både symboler, verbala utryck och skrift.14 
   I rapporten Europa och det globala informationssamhället jämför författaren det nya 
samhället och dess betydelse av byggandet av järnvägen, vilket var startskottet för den 
industriella epoken i Sverige och Europa i början av 1800-talet. Utbyggnaden av elektronisk 
infrastruktur, bestående av bredband, har gett människor tillgång till information och 
elektroniska tjänster under dygnets alla timmar. Det innebär att människor kan skicka 
”elektronisk information” till varandra som i sin tur underlättar informationsutbyte och 
effektivitet vid arbetsplatser.15 
   E-postkommunikation, som tjänstemännens vid Länsstyrelsen använder sig av i arbetet, 
består av både textbaserat material och symboler. Det är intressant att se att utvecklingen 
inom kommunikation tagit ytterligare steg, i jämförelse då människans tidigare 
kommunikation var möten i riktiga livet eller via brev och telefoni.  
 
4.2. Människa – maskin - interaktion 
Människan har i alla tider skapat, utifrån sin egen tidsepok, tekniska hjälpmedel för att 
underlätta vardagen och föra krig, med mera. Anledningen att tekniska hjälpmedel framtagits 
har ofta varit att det funnits ett behov. Det gör att det ständigt uppkommer uppfinningar eller 
revideringar av gamla hjälpmedel. Dagens tekniska system underlättar inte bara vardagen för 
människor utan har även blivit en integrerad del av människans liv. Människan är skaparen 
bakom tekniska artefakter och därför är det viktigt att förstå att människors beteenden och 
handlingar påverkas av tekniska system. Människan har olika roller i processen, såsom ett 
tekniskt system som har designer, övervakare, kontrollanter eller användare.16  
   Westerholm och Åström ger en bild av att dagens samhälle genomsyras av tekniska 
artefakter som är en del av den vardag som individer lever och verkar i. Tekniska verktyg är 
de tekniska maskiner och lösningar som människan har skapat för olika syften i samhället. 
Människan har blivit beroende av tekniska lösningar i sin vardag för att kunna utföra sina 
åtaganden, exempelvis för att underlätta arbetet på arbetsplatsen. Det kan vara datorer eller 
olika kommunikationsmedel som gör det möjligt att interagera med andra människor inom 
samma arbetsplats eller i den globaliserade världen. Detta gör att tekniska artefakter inte bara 
blir ett hjälpmedel, det kan också påverka människors mentala beteende eftersom dagens 
moderna samhälle inte fungerar utan dessa tekniska artefakter. Det gör att när tekniken 
fallererar blir människor villrådiga och yttrar detta i olika emotionella uttryck, eftersom 
maskin och människa har blivit interagerade med varandra. Människan har i alla tider skapat 
artefakter för olika syften för att underlätta vardagen, men det är inte alltid enkelt och allt 
eftersom artefakter skapats har de blivit allt mera komplexa i sin natur. När tekniken fallererar 
är det till stor del resultat av den mänskliga faktorn.17 
   Giddens menar, liksom Westerholm och Åström, att arbete och teknologi påverkar 
människor eftersom komplexa system påverkar arbetes art. Automatiserade arbeten utförs inte 
längre av människor, utan av maskiner som har blivit specialister vid arbetsplatsen. Tidigare 
var människor generalister som utförde kollektiva arbetsuppgifter, exempelvis i det tidigare 
bondesamhället. Giddens menar att tekniska lösningar har påverkat hur arbetets art har 

14 Sveningsson m.fl. (2003), s. 119-125 
15 Hall, Patrik; Löfgren, Karl (2006), s. 49-50 
16 Westerholm, Adam; Åström, Mattias (2002), En kognitionsvetenskaplig introduktion till människa-maskin-
interaktion, Lund: Studentlitteratur, s. 39-42 
17 Westerholm; Åström (2002), s. 109-113 
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förändrats från fysiska fabriker till hemmamiljö - teknologi har gjort det möjligt att inte 
behöva vara fysik bunden till en specifik arbetsplats.18 
   Westerholm och Åströms beskriver att av människans nära förhållande med tekniska 
artefakter är en interagerad del av hennes vardag. Kunskapen om detta bidrar till att lättare 
förstå varför människor påverkas känslomässigt av tekniska hjälpmedel i vardagen. Detta kan 
appliceras till vår uppsats, då syftet är att fördjupa kunskapen om Länsstyrelsens mejlkultur 
och undersöka tjänstemännens användande av e-post.  
 
4.3. Kunskapssamhället 
Kunskapssamhället möjliggör att elektronisk information, som är skapad av 
kunskapsarbetaren, kan skickas vidare. Skillnaden är att kunskapsarbetaren inte producerar 
fysiska varor som går att ta på, som arbetaren i tidigare industrisamhället gjorde.19  
   Castells menar, precis som Premfors m.fl., att kunskapssamhällets produktion förändas, 
samtidigt som kunskapssamhället omvandlas till ett nätverksamhälle där teknisk utveckling 
möjliggör skapandet av nya produkter och artefakter. Till skillnad från Premfors m.fl. menar 
Castells att samhällsomvandlingen även förändrar kulturen. Företag använder sig av den nya 
tekniken för att effektivisera företagets produktionslinjer och myndigheter för att effektivisera 
sin förvaltning med elektroniska tjänster över Internet.  Castells menar vidare, att användarna 
av tekniken driver nätverksamhället framåt. Nätverk är inte bara datorer som är 
sammankopplade med varandra, utan även företagets produktionslinjer, där olika interna och 
externa aktörer är sammankopplade - för att uppnå effektivisering av hela produktionen av en 
produkt.  
   Nätverksinstallationer kan vara utformade på olika sätt men har ändå en sak gemensamt; 
noder. Det är gemensamma karaktärsdrag, exempelvis produktionsmål eller språk. Castells 
inriktar sig inte bara mot ekonomi utan även kultur och makt i det kommande 
nätverksamhället. Kultur kan skapas i realtid med influenser av olika globala eller lokala 
tendenser. Kulturen formar även makten i samhället där politiska partier ersätts med enskilda 
politikers åsikter i enskilda samhällsfrågor som inte räknas i partiprogrammet.20 Castells 
beskriver flödesrum som fysiska rum och att tiden förändras. Företagen har inte längre en 
statisk struktur utan har mera en flytande form som gör den mer anpassningsbar. Företagen 
utformas olika beroende på hur företaget anpassar sin företagsstruktur efter specifika 
förhållanden som finns i olika länder. Han menar att rummet inte längre är en fysisk miljö 
utan att människor kan ”resa” virtuellt och uppleva olika resmål och kulturer utan att lämna 
sitt eget fysiska rum. Detta är möjligt genom att den tekniska utvecklingen har sammanlänkat 
det lokala rummet med det globala rummet - Internet är den bidragande faktorn som gör detta 
möjligt.21  
   Internet har skapat ett ständigt vaket samhälle, där tiden inte har någon betydelse eftersom 
hemsidor och andra interaktiva forum ständigt är öppna - utan hänsyn till vilken tid på dygnet 
som råder. Castells varnar för att de som inte har den tekniska möjligheten att interagera och 
kommunicera i det framväxande nätverksamhället blir lämnade i den gamla sociala arenan, 
det bildas då en distans mellan olika sociala grupper. Castells menar att tidigare 
industrisamhällen har haft en negativ påverkan på naturen men i den nya informationsåldern 
växer det sociala rörelser om att återigen göra naturen naturlig.22  
   Castells beskrivning av hur det fysiska rummet, med fyra väggar, har förändrats till ett 
globalt realtidsforum ger ett ständigt vaket samhälle. Det möjliggör att arbetssituationen och 

18 Giddens, Anthony (2003), Sociologi, Lund: Studentlitteratur, s. 329-337 
19 Ibid, s 325-327 
20 Castells, Manuel (2001), Nätverksamhällets framväxt, Göteborg: Daidalos, s. 191-198 
21 Ibid. s. 479-480 
22 Castells, Manuel (2001), s.. 527-528 
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privatlivet förändras. Vi anser att detta är intressant att koppla till vår kandidatuppsats, 
eftersom det möjliggör att arbetsdagen inte längre behöver vara mellan 07:00-16:00. 
Fastställd arbetstid kan ersättas med flexibla arbetstider, vilka inte har en fysisk tidsram. Det 
gör att arbetet flyter samman med privatlivet. E-postkommunaktion möjliggör att 
tjänstemännen kan arbete hemifrån samt att de ständigt har tillgång till information.  
 
4.4. Elektronisk förvaltning 
Hall och Löfgren beskriver hur militären i början av 1940-talet var i behov av ett verktyg som 
kunde utföra komplexa matematiska uträkningar. Detta var inledningen till konstruktionen av 
de första datorerna som idag är en väl interagerad del av samhällets olika nivåer.23 
   Premfors m.fl. menar att den offentliga förvaltningen är en del av den offentliga sektorn i 
samhället. Det innebär ett ansvar för gemensamma intressen åt alla människor i Sverige och 
kan exempelvis innefatta sjukvård, skola och socialförsäkringssystem. Denna 
fördelningspolitik utförs praktiskt av statliga myndigheter, vilka i sin tur kontrolleras av staten 
som säkerställer en solidarisk resursfördelning mellan människor i Sverige. Samhället består 
av olika offentliga myndigheter som utför myndighetsutövning mot enskild och har 
sanktionerad maktbefogenhet från staten att upprätthålla lagar och att utföra vissa 
arbetsuppgifter, det inkluderar även service till människor. Regeringen reglerar via 
regleringsbrevet de offentliga myndigheternas generella arbetsuppgifter, med en minister som 
högsta politiska ansvarig för myndigheten. Myndigheterna har frihet att utföra sina 
arbetsuppgifter efter gällande lagar och gällande lagpraxis varpå ministerstyre inte får 
förekomma.24  
   Grönlund och Ranerup menar, däremot, att myndigheternas behov att omorganisera sig och 
hitta bättre strukturerade och ekonomiska lösningar, vid exempelvis ökade kostnader för 
offentlig service, har pågått ständigt och under lång tid. Internet har gjort det möjligt att både 
effektivisera myndigheternas arbete och samtidigt öka tillgängligheten för människor i 
samhället. Elektronisk förvaltning har, enligt Grönlund och Ranerup, inneburit att tillgången 
av information har ökat. Elektroniska tjänster vid myndigheters hemsidor ger ökad 
servicenivå och människor kan interagera med myndigheter och institutioner på ett annat sätt 
än tidigare. E-postkommunaktion gör det möjligt att skicka information mellan myndigheter, 
snabbt och smidigt. Det bidrar till ökad effektivitet i handläggningen av ett ärende vid 
myndigheten. Elektronisk förvaltning innehåller en rad olika elektroniska tjänster som 
offentlig sektor tillhandahåller.25  
   Enligt Bauman värderar samhället och dess institutioner rationalitet och kalkyler högt. Han 
menar att byråkratin, inom myndigheter och institutioner, är ett bra exempel på hur 
auktoritetens regelverk kan göra att människor drivs mot ett gemensamt produktionsmål. 
Människor strävar efter planläggning, budget, kalkyler och att skapa arbetsrutiner. Bauman 
varnar samtidigt att auktoritär ledning inom organisationer kan göra att arbetsuppgifter utförs 
effektivt och rationellt. Det kan leda till att tjänstemäns pliktkänsla påverkas negativt på 
tjänstemannens empati och medkänsla i beslutande sakfrågor.26 Exempelvis om en 
medarbetare får instruktioner från chefen (auktoriteten) att en arbetsuppgift ska utföras 
effektivt – det kan då ha inverkan på medarbetarens förnuft och medkänsla som då får göra 
avkall eftersom tid för eftertanke inte finns och människan bakom siffrorna eller 
ansökningsbanketten inte syns. Elektronisk förvaltning är inte bara ett positivt sätt att skapa 
ökad service till medborgarna och effektivisera myndighetens ärendehantering. Det är 

23 Hall, Patrik; Löfgren, Karl (2006), Politisk styrning i praktiken, Malmö: Daleke Grafiska AB, s. 45-47 
24 Premfors, Rune; Ehn, Peter; Halden, Eva; Sundström, Göran (2003) Demokrati & byråkrati, Lund: 
Studentlitteratur, s. 91-92 
25 Premfors m.fl. (2003), s. 27-28 
26 Bauman, Zygmunt (2004), Auschwitz och det moderna samhället, Göteborg: Daidalos, s. 41 

7 
 

                                                



 
 

samtidigt viktigt att inte glömma bort människan bakom varje enskilt ärende, myndigheterna 
strävar ständigt efter att effektivisera och rationellt utföra sina ålägganden som kan vara 
risken med elektronisk förvaltning. 
   Denna ständiga tillgång på information, som elektroniska tjänster har bidragit med, gör det 
möjligt att hitta lättillgänglig information dygnet runt. Det innebär även att myndigheterna ska 
vara tillgängliga dygnet runt för ärendehantering och information i olika frågor som berör 
medborgarna. Relevans och anknytning mot vår kandidatuppsats ligger i att elektroniska 
tjänster i likhet med e-post har en bild av sig att effektivisera arbetet eftersom båda har 
bidragit till att snabbare kommunikation.  
   Bauman beskriver hur effektivitet kan ta bort empati från arbetsuppgifter som kan härledas 
till e-post och e-tjänster, båda kräver inte någon personlig kontakt med människor och därför 
är anser vi att Bauman är väsentlig för vår kandidatuppsats. 
 
4.5. Kommunikation i organisationer   
Enligt Heiden m.fl. är det svårt att tänka sig en organisation där det inte förekommer någon 
form av intern eller extern kommunikation. Ledning och arbetsinsats skulle reduceras, 
produktiviteten och effektiviteten inom organisationen skulle nästan helt avstanna eftersom 
kommunikation i dess olika former är grunden som håller ihop organisationen.27 
Kommunikation är inte bara en grundförutsättning inom organisationer utan även i samhällets 
olika sfärer, eftersom människans interaktion med andra sker i någon form av 
kommunikation. Kommunikation är en förutsättning för att människor inom en organisation 
arbetar mot gemensamma mål och accepterar de förändringar och handlingar som behövs för 
att uppnå resultat. Människors sociala relationer bygger på kommunikation med omvärlden, 
exempelvis en fysik relation eller en interaktiv textbaserad e-postkommunikation vid 
arbetsplatsen.28  
   Heiden m.fl. beskriver att kommunikation inom organisationer inte alltid prioriteras av 
privata och offentliga myndigheter. Chefer har i vissa fall kunskapsluckor som gör att 
kommunikationens fulla potential inte används korrekt när relevant och användbar 
information ska spridas via olika kommunikationsmedium. Chefer har ofta ekonomisk eller 
någon teknisk utbildning, vilket inte är primärt inriktat mot kommunikation. 
Informationsavdelningen inom privat näringsliv och offentliga myndigheter prioriterar inte 
denna verksamhet eftersom chefer inte förstått hur viktig denna bit är inom organisationen.29  
   Heiden m.fl. påpekar att organisationen ständigt ska förändra sin struktur för att kunna 
anpassa sig till de förändringar som sker i samhället och globalt. Internet är en sådan 
förändring och har omvandlat både interna och externa kommunikationsmönster de senast tio 
åren.  
   Organisationer som inte reviderar sin kommunikationsstruktur och inte heller tillhandahåller 
tjänster via Internet har minimala överlevnadsmöjligheter. Elektroniska artefakter såsom e-
post gör det möjligt att skicka och ta emot stora mängder data samt att erbjuda elektroniska 
tjänster till företag och människor. Detta, i sin tur, effektiviserar den egna organisationen 
eftersom nya arbetsmetoder har effektiviserat olika beslutsprocesser inom organisationer. 
Organisationer kan därför göra nerskärningar inom produktionsleden men samtidigt behålla 
eller förbättra effektiviteten.30  
   Globaliseringen har ersatt traditionella kommunikationsmedel, från telefonkommunikation 
till fiberoptik teknologi. Dessa kan liknas vid motorvägar med information som möjliggör att 

27 Heiden, Mats; Johansson, Catrin; Simonsson, Charlotte (2008), Kommunaktion & organisation, Malmö: Liber, 
s. 9-11 
28 Ibid. s 17-19 
29 Heiden m.fl. (2008) s. 20-21 
30 Heiden m.fl. (2008) s. 21-22 
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stora mängder information kan skickas och tas emot.  Giddens beskriver hur Internet har 
komprimerat tid och rum, där människor på olika sidor av jordklotet i realtid kan skicka 
dokument och information med satellitteknologi. Människor interageras med omvärlden 
vilket gör det möjligt för människor att inte längre behöva arbeta fysiskt på ett 
organisationskontor.31 Tekniken har gjort det möjligt att arbeta ifrån sin bostad eller från en 
strand i Asien. Organisationer behöver därför inte ha anställda som ”fysiskt” är närvarande på 
kontoret. Fördelen är, som vi ser det, att anställda inte är bundna av en speciell tid eller plats 
för att utföra sina arbetsuppgifter. Nackdelen är däremot att anställda kan arbeta mer än 
egentlig arbetstid, eftersom privat- och arbetsliv flyter ihop. Arbetet blir en del av den privata 
sfären. Det kan leda tillökad risk för utbrändhet eftersom närheten och lättheten gör det svårt 
att helt släppa arbetet.  
   Kommunikation påverkar människors arbetssituation och organisationens effektivitet, 
genom förbättrad information blir organisationen mer effektiv. Väl fungerande 
informationsavdelningar kan internt och externt liknas med oljan i en bil – den gör så att hela 
bilen fungerar. Organisationer som av olika anledningar inte inser betydelsen av detta har 
förmodligen också mer kommunikationsproblem än andra organisationer.  Giddens teori om 
komprimerad tid och rum påverkar både människor och globaliseringen.  
   Vi anser detta vara relevant för vår uppsats då vår inriktning är att fördjupa kunskapen om 
Länsstyrelsens mejlkultur och undersöka tjänstemännens användande av e-post genom att 
hitta mönster för hur de påverkas av kommunikationsmönster, tidsanvändning och 
effektivitet.  
 
5. Länsstyrelsen Blekinge län – studiens kontext  
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns i varje län. Deras uppdrag att förverkliga 
regeringens politik på länsnivå och att skapa en långsiktigt hållbar utveckling för Sverige 
inom olika områden. Länsstyrelsen får årligen uppdrag och arbetsuppgifter med tillhörande 
budget i ett så kallat regleringsbrev. Det finns därför en mängd olika kompetenser inom 
organisationen, såsom jurister, biologer, arkitekter, agronomer, jägmästare, ingenjörer, 
informatörer, arkeologer, socionomer, veterinärer, samhällsvetare, ekonomer med flera. 
Länsstyrelsen förenar lång tradition med ett rättssäkert arbetssätt, nytänkande, god service och 
öppenhet. Länsstyrelsen leds av landshövdingen och dennes ersättare länsrådet. 
Dessa två utgör länsledningen. Under länsledningen finns fem enheter som är indelade i 
funktioner. Som stöd för verksamheten finns en administration och en stab. Ett insynsråd 
följer verksamheten och utgör ett stöd för ledningen. Miljöprövningsdelegationen är en 
självständig del av Länsstyrelsen. Ledningsgruppen hanterar frågor som är av gemensamt 
intresse för enheterna. Styrelsen är utsedd av regeringen efter förslag från landshövdingen. 
Ledamöterna är företrädare för näringsliv, högskola och myndigheter samt politiker. Styrelsen 
beslutar i övergripande och principiella frågor som mål, verksamhetsplan, budget och 
långsiktig planering. Styrelsen sammanträder ungefär varannan månad.32 
   Tjänstemännen vid Länsstyrelsen Blekinge har vissa arbetsuppgifter, i sina dagliga ärenden, 
som är elektroniska. De har inrättat e-funktioner för körkort, väktare och yrkestrafik vilket 
innebär att hela processen från ansökningstillfället till insamling av yttrande från utomstående 
parter (läkare eller optiker etc.) sker via elektronisk förvaltning.  E-legitimation är en 
förutsättning för att kunna använda de olika e-tjänsterna.33 Länsstyrelsens arbetssätt inom e-
tjänster ger oss en bra förkunskap om vilka tjänster som medborgare kan använda sig av.  

31 Giddens, Anthony (2003), s. 65-68 
32  Axell, Ewelina (2007), Vad vi gör och för vem – informationshäfte om Länsstyrelsen Blekinge, s. 26-27 

33 Intervju av vid Länsstyrelsen i Blekinge 070812 
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   Det finns ingen statistik angående hur många e-postmeddelanden som inkommer och hur 
många som skickas iväg vid Länsstyrelsen Blekinge . Dock pågår just nu ett arbete som berör 
alla Länsstyrelser, de ska få nya mejllösningar. I dagsläget har Länsstyrelserna i Vänersborg 
och Stockholm så kallade mejlservrar där det finns tillgång att studera deras mejlflöde. Vi 
valde dock att inte ta del av det, då vi inte anser att det har någon relevans med Länsstyrelsen 
Blekinges mejlflöde.  
   Varje anställd har idag ett lagringsutrymme på 300 MB i sina mejlboxar. Just nu är den 
allmänna IT-enheten i slutfasen att installera ett e-postarkiv där alla Länsstyrelsers anställda 
kan arkivera äldre mejl och därmed kommer den totala brevlådestorleken vara större än 300 
MB.   
 
6. Juridiska perspektiv i relation till e-posthantering  
Nedan följer lagar och begrepp som vi anser vara relevanta för vår kandidatuppsats. 
Tryckfrihetsförordningen och förvaltningslagen presenteras.  
 
6.1. Tryckfrihetsförordningen  
Offentlighetsprincipen är en grundbult i den svenska stadsförvaltningen och har lagligt skydd 
i tryckfrihetsförordningen (TF) 2 kap 1 §, utländska medborgare regleras i 14 kap 5 § TF. För 
att en handling ska ses som allmän krävs att den antingen är inkommen till en myndighet, 
upprättad av en myndighet eller förvarad på myndigheten enligt TF 2 kap 6-7§. Vad som är 
allmänna handlingar preciseras i 2 kap 3 § TF och kan exempelvis vara skrift, foto, karta, 
ljudband eller e-post. Allmänna handlingar ska i huvudsak lämnas ut till allmänheten utan 
dröjsmål vid förfrågan. Detta ger rättsgarantier för enskilda att få insyn i olika ärenden, 
handlingar och beslutsprocesser. Det finns en skyldighet för förvaltningsmyndigheten att 
registrera allmänna handlingar i ett särskilt diarium och därvid stadgas även vad ett sådant ska 
innehålla, vilket finns i sekretesslagen (SekrL) 15 kap 1-2 §. Det finns dock begränsningar 
vad gäller att ta del av allmänna handlingar, det måste finnas möjlighet att skydda såväl 
allmänna som enskildas intressen. Dessa begränsningar visas i TF 2 kap 2 § och kan begränsa 
ärenden som rör rikets säkerhet eller rikets finanspolitik. Det är viktigt att understryka att 
huvudregeln ska vara att handlingar som förvaras hos en myndighet är allmänna dock med 
vissa undantag för den enskilde som inte har någon partinsyn i ett ärende.34 Handlingar som 
rör enskilda personer får inte lämnas ut till utomstående part då det kan finns risk att den 
enskilde kan ta skada eller få andra men.35  
   Tryckfrihetsförordningen gör det möjligt för människor i Sverige att ta del av myndigheters 
offentliga handlingar. Hade inte tryckfrihetsförordningen varit lag hade vi antagligen inte 
kunnat hämta ut e-post som tjänstemän vid Länsstyrelsen skickar och tar emot. Utan 
tryckfrihetsförordningen hade kanske inte denna uppsats varit möjlig att genomföra. Därför 
anser vi det vara viktigt att understyrka vikten av denna lag för genomförandet av 
kandidatuppsatsen. 
 
6.2. Förvaltningslagen 
Enligt förvaltningslagen (FL) 4-6 § ska myndigheter vara tillgängliga att kunna lämna ut 
allmänna handlingar till dem som vill ha ut dem. Det kan vara enskilda personer men även 
andra myndigheter.36 Förvaltningslagen stadgar att varje myndighet skall lämna upplysningar, 
råd och hjälp i frågor som rör dess verksamhetsområde och lämna svar via samma kontaktväg 
som frågan ställts (FL 1986:223). Förvaltningslagen är en av Sveriges stadsförvaltnings 

34 Hydén Håkan, (2000), Rättsregler introduktion till juridiken, Lund: Studentlitteratur, s.91-94 
35 Clevesköld, Lars; Thunved, Anders (2007), Sekretes - handbok för socialtjänsten, Vällingby: Norstedts juridik, 
s. 14-15 
36 Sveriges rikes lag, (2007), Förvaltningslagen (1986:223), Norstedts juridik, s. 1354 
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stöttepelare för att garantera rättsäkerheten för medborgaren. Lagen följer även 
ärendeprocessen från att ett ärende öppnas vid myndigheten till det att beslut har avkunnats 
och ärendet finns att läsa i det offentliga diarium, som ska finnas vid varje myndighet. Några 
viktiga inslag i förvaltningslagen är även regler om snabb och enkel handläggning av ärenden 
samt att ge service till medborgarna, vilket kan innebära att hjälpa till att fylla i blanketter.37 
Förvaltningslagen är en integrerad del av Länsstyrelsens verksamhet och reglerar hur deras 
myndighetsutövning mot enskild skall utföras.  
   Vi använder förvaltningslagen som stöd för att ta del av arbetsrelaterad e-post till denna 
uppsats. För att få en djupare förståelse kring Länsstyrelsens e-posthantering hoppas vi kunna 
hitta kommunikationsmönster då vi studerar sex tjänstemäns e-postkorrespondens under fem 
arbetsdagar.   
 
7. Tidigare forskning  
Edenius har studerat hur människor, inom olika företag, använder sig av kommunikation och 
vad de anser om användning av e-post och databaserade konferenssystem som ett 
arbetsverktyg. Han vill se hur människor inom företagen samverkar för att lösa olika 
arbetsuppgifter.38 Edenius undersöker ett område där det tillkommer tekniska verktyg som gör 
att utvecklingen inom kommunikation utvecklas. Edenius skriver att det finns viss tidigare 
forskning inom detta område, i artiklar och böcker. Han har valt att lyfta fram Leavitt och 
Whisler som var bland de första att bedriva forskning inom datoriseringens område. På senare 
tid har forskningens fokus varit organisationsinriktad, där studier av beslutstrukturer har varit 
den generella huvudinriktningen.39 Edenius hänvisar till Hiltz och Turoffs The Network 
Nation: Human communication via computer (1994), som har kommit fram till slutsatsen att 
vid traditionella möten känner deltagarna en mental press att exempelvis uppföra sig och vara 
formell. Vid interaktion i den textbaserade datamiljön är människor däremot mer frispråkiga 
och inte lika oroliga att göra bort sig inför sina kollegor, eftersom interaktionen inte har 
samma närhet och blir därför inte lika påtaglig som möten ansikte mot ansikte. Edenius lyfter 
fram perspektiv som han anser ha varit viktig för forskningen. Det tolkande symboliska 
perspektivet är det som Edenius till största del använt sig av i sin forskning, utifrån den 
kognitiva orienterade skolan. Fokus ligger vid att försöka undersöka människors kognitiva 
grammatik som är själva organisationen.40 Edenius val av det tolkande symboliska 
perspektivet är att perspektivet innehåller två centrala inriktningar. Kognitivt orienterad 
forskning, där människans rationalitet studeras och gemensam innebörd, då mänsklig 
kollektiv kommunikationsinteraktion inom organisationen studeras.41 
   Hernwall visar hur teoretiska studier av barn mellan 8-13 år verkar i interaktion med 
varandra. Studierna presenterar barnens synsätt på elektroniskt kommunikationsmedium och 
framför allt hur barn förändras när de elektroniska kommunikationsarenorna gör intåg i 
samhället. Avhandlingen ger en djupare insikt och kunskap hur kommunikation har förändrat 
interaktionen mellan aktörer i samhället och där barnens interaktion med Internets funktioner 
är en viktigt pusselbit.42 Enligt Hernwall är människor aktiva i formning av sin identitet och 
påverkas även av andra människor.43 Internet har utformats till sociala arenor där 
informationsutbyte och gemenskap binds ihop till ett forum. Avhandlingens fokus är hur 

37 Warnling-nerep, Wiweka, (2008), En introduktion till förvaltningsrätten, Vällingby, Elanders, s 37-40 
38 Edenius, Mats (1996), Ett modernt dilemm@, Edsbruk: Akademitryck AB, s. 29  
39 Ibid, s. 14 
40 Edenius, Mats (1996), s. 32 
41 Ibid, s. 33-34 
42 Hernwall, Patrik (2001), Barns digitala rum, Edsbruk: Akademitryck AB, s. 9-10 
43 Ibid, s. 11 
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interaktionen genomförs via e-post.44 Enligt Hernwall ersätter informationssamhället de 
fysiska mötena med interaktion via Internet. Interaktion sker i artificiella arenor där tid och 
rum inte existerar i normal bemärkelse och där den fysiska arenan har blivit mötesplats för 
barn.45  
   Vi har sökt efter relevant forskning som berör begreppet e-post och även ifall vi anser att 
Edenius avhandlingen inte ger den allra senaste informationen, så är hans tankar och slutsatser 
relevanta även idag. Teknikutvecklingen har förändrats sedan han skrev sin avhandling men 
människan bakom dataskärmen har inte förändrats nämnvärt. Hernwall har, till skillnad från 
Edenius, studerat barns interaktion via Internets sociala forum och via e-post. Han har kommit 
fram till att deras identitet formas efter interaktion med andra barn och samhället. Vår 
kandidatuppsats är inriktad mot vuxna människor men samtidigt har Hernwall precis som oss 
fokuserat på användande av e-post, interaktionen mellan människor och hur det går till att 
formulera sig för att skapa en bra social relation.  
   Vi anser därför att både Edenius och Hernwalls avhandlingar är relevanta till vår uppsats då 
båda bidrar med viktig och relevant tidigare forskning som vi kan implementera till vår 
kandidatuppsats. 
 
8. Teori  
I detta kapitel presenteras de begrepp och den teori som utgör uppsatsens teoretiska ram. För 
att senare skapa en allsidig analys har vi valt att diskutera och redogöra begrepp hämtade från 
kommunikationsforskning.  
 
8.1. Kommunikation  
Kommunikation har en avgörande roll i samspelet mellan människor. Det är via 
kommunikation som vi umgås och integrerar med andra människor - budskap överförs och 
information mottas. Ordet kommunikation kommer från latinets ”communicare” och betyder, 
fritt översatt, ”att ha något gemensamt”. Människan kommunicerar eftersom hon har ett behov 
av gemenskap och mänsklig kontakt men även för att kunna överleva fysiskt och socialt. 
   Enligt Maltén kan vi kommunicera på tre olika sätt. Det första är intellektuellt, där vi 
förmedlar och mottar information för att på så sätt förstå vår tillvaro här på jorden. Det andra 
är emotionellt, där känslor, uttryck och personlighet är det vi förmedlar. Det tredje och sista är 
socialt där upprätthållande och vidmakthållande av relationer står i fokus, som till exempel att 
hålla ihop en familj eller organisation.46  
   Hård af Segerstad menar att merparten av människans kommunikation, såsom ovannämnda 
exempel från Maltén, utspelar sig i små grupper och med hjälp av det verbala språket. Ett 
samtal är fortfarande den vanligaste kommunikationsformen mellan människor och är ofta 
inte något som ägnas några större funderingar, det bara sker.  
   Kommunikation är en förutsättning för att skapa och föra vidare information, och är då även 
viktig för kunskapsutvecklingen. Hård af Segerstad menar att kunskap och kultur växer fram 
ur människans kommunikation; ett samhälle och dess institutioner är svåra att upprätthålla om 
kommunikationen inte är tydlig. 
   Kommunikationen fyller olika funktioner. Det är i samspel och samvaro med andra 
människor som vi förverkligar oss själva och får våra sociala och psykologiska behov 
tillfredställda. Genom kommunikation lever vi ut i musik, konst och det sociala livets normer 
och regler. Kommunikation mellan människor ger information och kunskap men är även 
känsloutvecklande och relationsskapande, allt lika viktigt för människans välbefinnande. 47  

44 Hernwall (2001), s. 17 
45 Ibid, s. 56 
46 Maltén, Arne (1998), Kommunikation och konflikthantering – en introduktion, Lund: Studentlitteratur, s. 34 
47 Hård af Segerstad (2002), s. 63 
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8.2. E-post som kommunikation  
Datoranvändandet och Internet slog igenom under 1990-talets början och har därefter ökat i 
form av att fler människor har fått tillgång till det. Exakt hur många människor som är 
uppkopplade varje dag mot Internet är det ingen som vet, men med dem beräknar som gjorts 
tror man att det är åtminstone 100 miljoner människor.48  
   Det finns flera olika kommunikationsmedium på Internet, men tre stycken som används mer 
än andra, dessa är; e-post, nyhetsgrupper och olika typer av chatt-program. Alltifrån 
privatpersoner till företag och myndigheter använder sig av e-post för att kommunicera. Det 
är mer vanligt att ha en e-postadress än att inte ha det. E-post kan kommuniceras mellan två 
personer eller med flera hundra. Avsändaren väljer själv hur många som ska få mailet som 
skickas. E-post är asynkront, då meddelandet tas emot men kan besvaras vid en annan 
tidpunkt. Ett chatt-program är synkront eftersom meddelanden överförs direkt och måste/bör 
besvaras på en gång, för att hålla kommunikationen flytande.  
   Eftersom det är snabbt och smidigt att skicka e-post är det inte konstigt att vi ibland skickar 
för mycket information till för många människor. E-post är ett bra verktyg, som kan 
underlätta och effektivisera arbetet, och om avsändaren tänker en extra gång på varför 
hon/han skickar ett mejl och till vem hon/han gör det behöver det inte bli ett massutskick.49  
   Att skicka e-post ska kännas bra och underlätta både för avsändaren och för mottagaren. 
Därför är det viktigt att formulera e-posten korrekt. Pedersen och Pedersen menar att ”den 
gyllene regeln”, vid skickande av e-post, är att visa hänsyn för mottagarens behov. Har 
avsändaren träffat mottagaren tidigare underlättar det när mejlet konstrueras och har de inte 
träffats gäller det att skriva kort, koncist och formellt. Annars gäller det att låta sin 
personlighet speglas till viss del i mejlen, för ju opersonligare mejlet är, desto fler möjligheter 
till tolkning finns för mottagaren. Innan e-post skickas iväg kan avsändaren först ta ställning 
till ifall hon hade för bråttom vid konstruerandet, om mejlet blev så kort som möjligt, om det 
är utformat hövligt och ärligt, framgår det vad som vill sägas och är ordvalet anpassat till det 
skriftliga språket? Bra e-post bör inte lämna några frågetecken hos mottagaren om vad hon 
ska göra med informationen däri.50  
   Översiktligt byggs e-post upp med att ämnesraden väcker intresse och talar om vad 
mottagaren kan förvänta sig att läsa. Mejlet inleds med en hälsningsfras (vanligt 
förekommande är Hej, Kära, Bästa, etc.) och därefter presenteras huvudbudskapet. Det är 
viktigt att ha i åtanke vad det är mottagaren vill eller behöver veta och varför avsändaren 
vänder sig till honom eller henne. Om det är mycket som behöver skrivas kan det vara 
lämpligt att dela upp budskapet i flera olika stycken, det blir då mer lättläst och 
lättöverskådligt. Om filer bifogas skrivs det, med fördel, i e-posten vad det är som bifogas. 
Det går även att vara tydlig och skriva vad mottagaren ska göra med filerna samtidigt som 
avsändaren måste tänka på att filerna inte kan vara för stora, då det kan skapa problem för 
mottagaren. Sist i e-posten skrivs vad avsändaren förväntar sig av den information som gavs 
samt vem som ska göra en viss uppgift. Mejlet avslutas sedan med en avskedshälsning 
(vanligt förekommande är Med vänlig hälsning, Vänliga hälsningar, Mvh, Hälsningar, etc.) 
och därefter namn, telefonnummer och gärna en adress.51 
   Då vi vill undersöka Länsstyrelsen Blekinges mejlkultur och även hur tjänstemännen 
använder e-post känns det relevant att använda sig av kommunikationsbegrepp. 
Kommunikation är, som ovan nämnts, grunden till fungerande relationer. Inom organisationer 
behövs ofta ett nära samarbete, då är det bra om medarbetarna talar och skriver samma språk 
för att bättre förstå varandra. Att skicka e-post till en kollega är ett sätt att kommunicera och 

48 Giddens (2003), s. 399 
49 Pedersen; Pedersen (2008), s. 10 
50 Ibid, s. 34.39  
51 Pedersen; Pedersen (2008), s. 50-58 
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med hjälp av ovanstående text kommer vi förhoppningsvis se olika kommunikationsmönster 
när vi studerar sex tjänstemäns e-postkorrespondens under fem arbetsdagar. 
 
8.3. Informationsöverflöd  
Rogers och Agarwala-Rogers anser att det finns en fara för organisationen att skicka ut för 
mycket information. Det är ett av organisationers största problem vilket ofta leder till 
informationsöverflöd, vilket medför att mottagaren inte tar emot någon information 
överhuvudtaget. Istället tros lösningen vara mindre kommunikation. En medarbetare som 
ständigt blir överöst med information blir ineffektiv på arbetsplatsen. De information- och 
kommunikationskanaler som används regelbundet och som medarbetare litar på, har en 
tendens att användas för mycket och leder då till informationsöverflöd. Men detta överflöd 
kan också vara något positivt, det kan göra att medarbetare kommer över information som 
egentligen inte var meningen att de skulle ta del av. Exempel på detta är när den anställde får 
en kopia av e-post eller läser på intranätet. E-post har förändrat tjänstemännens arbetssituation 
eftersom information kan skickas väldigt snabbt. 52  
   Buse menar att informationsöverflöd kan visa sig i olika sammanhang, dels inom 
yrkessfärer och dels inom specifika verksamhetsområden. Det handlar då, exempelvis, om 
moderna kontorsmiljöer som svämmar över på grund av all information och uppdateringar 
som medarbetarna förväntas förmedla eller när biblioteksanvändaren gör en databassökning 
och ”får för många träffar”.53 
   Även Buse menar att lösningen kan vara minskad men mer koncentrerad information. 
Informationsöverflöd beskrivs som ett tekniskt problem men samtidigt är det tekniken som är 
lösningen. De nya tekniska apparaterna som ”spottar ut” information måste bli bättre 
kontrollerade för att en minskning ska ske.54 Men nyhetsflödet är stort och förväntningarna är 
många, vilket gör att det finns många informationskällor. Problemet idag, och i framtiden, 
kommer inte vara bristen på information. Problemet är snarare vilken information vi ska ta till 
oss, hur väljer vi ut vad som är viktigt och relevant? Att välja bort och strukturera är dock en 
förutsättning och har blivit allt viktigare eftersom rätt information ska ge mycket fakta men 
bör vara hämtat från så lite data som möjligt.55  
   Informationsöverflöd kan göra att mottagaren upplever trötthet och olust och tar då inte in 
information som ges. Överflödet visar sig främst i informationsintensiva miljöer, främst inom 
arbetslivet. Det skapas ett samhälleligt rum där mängden information skärps men där 
förmågan att ta till sig informationen inte förbättras. Buse menar att orsaken till detta är att 
människor anser att kunskapsskapandet är tidskrävande och mentalt påfrestande.56 
   Kostnaden för människan som tar emot information kan bli stor. Att exempelvis sortera bort 
skräppost och massutskick som inte är relevant tar tid för mottagaren. Hur man uppfattar 
informationens mängd och dess nytta är dock upp till individen. Ju bättre Internetanvändaren 
är på att sortera information, desto mindre kommer hon/han lida av informationsöverflöd. 
Precis som myntet har informationsöverflöd, enligt oss, två sidor. Dels kan vi bli översköljda 
av information och dels kan vi låta oss översköljas. Exempelvis kan det vara svårt för 
människan att påverka mängden information som hon tar del av i arbetslivet, dock kan hon i 
privatlivet styra hur mycket, varför och när hon vill ha information. 

52 Rogers, E. M; Agarwala-Rogers, R (1976), Communication in Organizations, New York: A Division of 
Macmillan Publishing CO., Inc, s. 90 
53 Buse, Jan (1996), För mycket information? En analys av begreppet ”Information Overload”, Borås: Småtryck 
från VALFRID, s. 20  
54 Buse (1996), s. 60 
55 Ibid, s. 73-74 
56 Ibid, s. 88-89 
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   Vi anser att informationsöverflöd beskriver hur kommunikation och information i olika 
mängder påverkar människor i samhället och vid arbetsplatser. Vi använder 
informationsöverflöd som grund för vårt syfte i vår kandidatuppsats, vilket är att ta del av 
Länsstyrelsens mejlkultur och undersöka tjänstemännens användande av e-post genom att 
hitta mönster för hur de påverkas av effektivitet, tidsanvändning och 
kommunikationsmönster.  
 
8.4. Kommunikationsprocessens begrepp  
Shannon och Weaver arbetade under andra världskriget på Bell Telephone Laboratories i 
USA. De var intresserade av att skapa en teori/modell som visade hur kommunikationskanaler 
bör användas på bästa sätt. De utvecklade en teori som de gav namnet ”Mathematical Theory 
of Communication”. Denna teori är en av de teorier som legat till grund för senare skapa 
kommunikationsmodeller. Shannon och Weaver var båda tekniskt skolade och många anser 
att deras teori är användbar mest mot deras egen bakgrund. Teorin fokuserar på överföring av 
budskap rent tekniskt, men Shannon och Weaver hävdade att teorin även kan användas vid 
mänsklig kommunikation.57 
   Shannon och Weavers matematiska kommunikationsmodell ger en bra överblick hur vi 
sänder och mottar information. Modellen visar ett visst schema och med nedanstående bild 
fungerar processen på följande vis:   
                          
 

  Signal 

 
 
Figur 1 Shannons och Weavers kommunikationsmodell58  
 
Informationskällan producerar ett meddelande; som kan vara en uppsättning av ord, bilder 
och symboler eller den mening som sändaren eller mottagaren lagt som innehåll i 
kommunikationen. Meddelandet går sedan från sändaren via en signal och överförs till 
mottagaren. Hos mottagaren avkodas det till ett nytt meddelande och informationen har nått 
sitt mål. Det är inte ovanligt att signalen är utsatt för olika störningskällor, exempelvis att 
Internetuppkopplingen slutar fungera eller att den ena i ett samtal har sina tankar någon 
annanstans.59  
   Informationskällan behöver inte vara ett samtal mellan två personer utan kan exempelvis 
vara ett trafikljus eller en radioutsändning. Båda dessa är exempel på envägskommunikation 
och det är även därför vi har kritik mot denna modell. I verkligheten är 
tvåvägskommunikation vanligare och det finns inte beskrivet i modellen. Shannon och 
Weaver menar också att det inte spelar någon roll ifall det är en människa eller dator som 
kodar och avkodar ett meddelande. Kritiken mot det anser vi vara att avkodningen inte borde 

57 Fiske, John (1998), Kommunikationsteorier – en introduktion, Borås: Wahlström & Widstrand, s. 17 
58 Hård af Segerstad (2002), s.205 
59 Hård af Segerstad (2002), s 205-207 
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vara lika, eftersom människan har känslor och att det borde ha en avgörande betydelse för 
avkodningen. 
   Dock anser vi att Shannon och Weavers kommunikationsmodell ger en bra och tydlig bild 
över hur kommunikation går från en (av)sändare till en mottagare. Då vår kandidatuppsats 
handlar om e-post tycker vi att denna modell är lämplig att använda. Som vi tidigare nämnt är 
e-post asynkront och blir då, anser vi, till en form av envägskommunikation. Avsändaren är 
inte beroende av att mottagaren svarar direkt (vilket ju är fallet i verbal kommunikation eller 
via chatt). Modellen är därför ett typexempel på hur e-post fungerar och känns relevant då vi 
ska studera Länsstyrelsens mejlkultur och hur tjänstemän använder e-post. Vi vill undersöka 
kommunikationsmönster i form sändare, signal, störningsmoment och mottagare.  
         
9. Metod  
I detta kapitel redogör vi över val av metod som använts för att samla in information till denna 
studie. Vi har valt att använda textanalys och kvalitativ metod, då vi tror att de är bra 
komplement till varandra och att vi får ut mest information genom dem. Vi anser även att 
metodtriangulering kommer öka kandidatuppsatsens validitet, då vi använder oss av två 
metoder.  
 
9.1. Metodval  
Att använda olika metoder för att insamla data gör att forskaren kan kombinera de olika 
metodernas styrkor, vilket gör att enskilda brister som varje enskild metod kan tänkas ha inte 
uppmärksammas allt för mycket. Bryman menar, att forskaren inte är begränsad av endast ett 
metodverktyg vid insamling av data, och att hon samtidigt måste vara medveten om att 
metodtrianguleringens resultat kan motsäga varandra.60 Sveningsson m.fl. beskriver att 
multimetod behövs för att undersöka fenomen i textbaserade sociala forum, där det kan finnas 
både text, ljud, bild och tecken. Det är svårt att använda sig uteslutande av en metod, eftersom 
det finns många olika sociala företeelser som flätas samman i den sociala kontexten. 
Nackdelen är att detta genererar mycket datamaterial och den relevanta informationen 
försvinner i mängden med all annan data.61  
   Kvalitativa intervjuers styrka är att det är en flexibel metod, mer än exempelvis kvantitativa 
enkäter som är anpassade efter att mäta olika fenomen i samhället med tydliga 
frågeställningar - som sedan bearbetas och kodas i dataprogram.62 Vid kvalitativa intervjuer 
får informanten större chans att svara och utveckla sina tankar. Genom dessa intervjuer kan 
forskaren också få fram mer trovärdig data. Kvalitativa intervjuers svagheter gör det svårt att 
veta om informanten talar för alla inom det aktuella ämnet eller ifall det är egna personliga 
uppfattningar som diskuteras.63  
   Vi anser att empirisk textanalys med stilanalytisk nivå och förutbestämda begreppsklasser 
samt kvalitativa interjuver har olika svagheter och styrkor men tillsammans kan metoderna 
vara effektiva metodverktyg till vår kandidatuppsats. Anledningen till detta är att både skriven 
text och muntliga intervjuer bidrar till att fördjupa kunskapen om Länsstyrelsens mejlkultur 
och undersökningen tjänstemännens användande av e-post.  
 
9.2. Vetenskapsfilosofi  
Gilje och Grimen skriver att samhällsforskare vill förklara olika sociala fenomen som uppstår 
när människor interagerar med varandra. För att finna förklaring i interaktionen kan forskaren 

60 Bryman, Alan, (2006), Samhällsvetenskapliga metoder, Malmö: Liber, s. 413 
61 Sveningsson, Malin; Lövheim, Mia; Bergquist, Magnus (2003), Att fånga nätet – kvalitativa metoder för 
Internetforskning, Lund: Studentlitteratur, s. 166-167  
62 Ibid, s. 299-302 
63 Bryman (2006), s. 258-263 
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studera på individ- samt strukturnivå. Dessa begrepp hör ihop och formas också av varandra. 
Med hjälp av individbegreppet får forskaren information om den enskilda individen med dess 
egenskaper, vilka värderingar som finns och hur hon handlar i olika situationer. 
Strukturbegreppet ger istället forskaren information om olika sociala ordningar, former och 
strukturer. Strukturbegreppet har en viktig betydelse för samhällsvetenskapsforskningen, då 
många begrepp används för att beskriva de fenomen som forskaren vill undersöka.64  
   Det insamlade material vi tagit del av från e-postkorrespondens och kvalitativa intervjuer 
kommer vara grunden för vår analys. Hermeneutiken hjälper oss att förstå meningsfulla 
fenomen som vi kommer att insamla, exempelvis muntliga yttranden och text. Hermeneutiken 
försöker förstå olika beteendemönster, normer, regler och värderingar. Som forskare gäller det 
att ha ett öppet sinne och inte låta sina egna värderingar lysa igenom. Olika forskare använder 
sig av olika datatyper. Gilje och Grimen menar att en historiker har mer användning av texter 
än vad exempelvis en antropolog har. Det är olika tillvägagångssätt beroende på vad som ska 
undersökas.65 
   Tanken med hermeneutiken är att våra tolkningar blir till mot bakgrund av vissa 
förutsättningar. Vi är aldrig neutrala i vårt möte med världen. En viss förförståelse är därför 
viktigt för att överhuvudtaget förstå den information som vi samlar in. Med förförståelse kan 
vi lättare förstå hur andra människor tänker och varför de agerar på ett visst sätt. Olika 
komponenter i vår förförståelse kan vara språk, begrepp, trosuppfattning och personliga 
erfarenheter. Talar vi samma språk och förstår gemensamma begrepp underlättar det 
samarbetet i forskningen och även forskarens tolkning. Trosuppfattning är något som alla 
människor har och som kan spela in i de livsval och de värderingar en människa kan ha. De 
personliga erfarenheterna varierar från person till person och beror även på vilken miljö 
uppväxten har skett i. Människor tolkar världen utifrån erfarenheter de själva varit med om. 
Personliga erfarenheter visar människans medvetenhet om vad hon hur hon tycker att saker 
och ting fungerar i samhället.66    
   Vår förförståelse bygger en så länge på våra egna erfarenheter av e-postanvändande. För att 
få en bättre förförståelse för Länsstyrelsen och hur de använder e-post anser vi det vara viktigt 
att ta del av deras e-postkorrespondens. Vår förståelse för tjänstemännens arbetssituation 
kommer att bli bredare efter det att vi studerat e-postkorrespondensen. Då är vi exempelvis 
mer medvetna om hur mycket e-post de faktiskt skickar och tar emot, vilket ger oss bättre 
tolkningsmöjligheter när det insamlade materialet ska analyseras. För att lättare skapa en 
intervjuguide och genomföra intervjuer anser vi det vara nödvändigt att vi först skapar oss 
bättre kunskap om hur ställningen ser ut idag.  
 
9.3. Kvalitativ metod 
Syftet med en kvalitativ forskningsintervju är att få kvalitativa skildringar av en eller flera 
informanters värderingar och åsikter om livet.  
   Bryman skriver om den kvalitativa metoden och att den försöker skapa en förståelse för hur 
individers beteende är och även att få en personlig insikt hur individen tänker kring ämnet 
som behandlas. Kvalitativ forskning behöver inte alltid innebära att det är intervjuer som 
genomförs, egentligen är det lika vanligt med observationer, fokusgrupper, språkbaserade 
metoder eller insamling och analys av texter och dokument.  
   Bryman skriver om fyra olika traditioner inom kvalitativ forskning. De är: 
• Naturalism, vill förstå den sociala verkligheten och naturliga samspel människor emellan.  
• Etnometodologi, vill förstå hur den sociala ordningen skapas och formas genom samtal 

och samspel.  

64 Gilje, Nils; Grimen, Harald (2006), Samhällsvetenskapernas förutsättningar, Göteborg: Daidalos, s. 215-218 
65 Ibid, s. 177-178 
66 Ibid, s. 185-186 
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• Emotionalism, finns ett intresse för subjektivitet och att forskaren ska komma till 
”insidan” av erfarenheter och upplevelser.  

• Postmodernism, är öppen för olika synsätt varpå den sociala verkligheten kan skapas.67  
   För att lyckas med kvalitativ forskning ska forskaren, enligt Bryman, ha generella 
frågeställningar där forskningsfrågorna berör ämnet och kan tendera till generösa och fylliga 
svar. Det är även viktigt att välja relevanta undersökningspersoner, då människor som är 
insatta i ämnet ger mer betydelsefull information. Datan som insamlas ska vara relevant för 
ändamålet och forskaren bör vara beredd på att exempelvis göra längre eller extra intervjuer 
med vissa informanter, eftersom det oftast kommer upp frågetecken under studien eller att 
forskaren känner att informanten har mer att berätta. Genom att låta informanten svara 
utförligt och att forskaren själv befinner sig på fältet får forskaren dessutom en djupare 
förståelse. Det läggs ansvar på forskaren när hon ska tolka datan. Egna personliga åsikter får 
inte lysa igenom utan svaren ska analysers utefter olika teorier eller begrepp.68 
   Sveningsson m.fl. anser att det mest grundläggande i kvalitativ forskning är den uttalade 
viljan att se eller uttrycka händelser, handlingar, normer och värden utifrån de studerade 
personernas egna subjektiva bedömningar. Ett sådant synsätt innebär helt uppenbart en 
beredskap att ställa sig empatisk (men inte nödvändigtvis sympatisk) med de informanter som 
intervjuas.69 Författarna menar, liksom Bryman, att målet med intervjuer är att få information 
samt att få ta del av hur människor reflekterar och resonerar kring en viss företeelse.70  
   Sveningsson m.fl. är inriktad på digitala kommunikationsmedium och de skriver att Internet 
har gett oss ett nytt forum att kommunicera i. Det finns nu andra möjligheter att överföra och 
lagra information, datorhastigheten har bara förbättrats mer och mer under Internets existens 
vilket också bidrar till att människor kan, med hjälp av datorer, hantera stora mängder 
material. Författarna menar att e-post är ett bra verktyg att använda när forskaren vill studera 
samspel mellan människor. Eftersom de flesta människor använder e-post idag har det 
kommit att bli ett nytt forskningsfält. Genom e-post, och även andra kommunikationsmedium, 
kan forskaren ta reda på hur människor samarbetar, studerar, umgås socialt, bildar 
gemenskaper, gör inköp eller hur en människa formar en identitet i de tekniska miljöerna.71  
   Enligt Nylén kan kvalitativ metod ha många olika betydelser och används därför i olika 
sammanhang. Syftet med kvalitativ forskning är att beskriva kvaliteter på de olika 
undersökningsområdena.  Det är viktigare att upptäcka betydelser och mening än att jaga efter 
stora mängder information. Nylén menar att kvalitativ forskning inte kan definieras utifrån en 
särskild ontologisk eller epistemologisk startpunkt, eftersom forskningen har flertalet olika 
vetenskapsuppfattningar; såsom positivistisk, hermeneutisk, fenomenologisk eller 
postmodern.  
   Precis som Bryman och Sveningsson skriver Nylén att den kvalitativa forskningen ska 
genomföras i en naturlig miljö och att forskaren, med bland annat sin förförståelse, spelar en 
viktig roll när materialet sedan ska tolkas. Tolkningen får inte vara för personlig utan ska 
beskrivas utifrån teori eller begrepp. För att lyckas med forskning ska enstaka miljöer forskas 
på djupet, det ska vara ett nära och gärna långvarigt förhållande mellan forskaren och den 
studerade miljön samt att forskaren ska ha ett intresse för det som undersöks.   
   Vi har valt att använda oss av textanalys och kvalitativ metod då vi tror att vi får utförligare 
information med hjälp av dessa metoder. Vi vill fördjupa kunskapen om Länsstyrelsens 
mejlkultur och undersöka tjänstemännens användande av e-post. Att göra kvalitativa 
intervjuer vet vi, av tidigare erfarenheter, ger mycket material. Det kan både vara en fördel, 

67 Bryman (2006), s. 250-251 
68 Ibid, s 301-303 
69 Sveningsson m.fl. (2003), s. 97-88 
70 Ibid, s. 82 
71 Ibid, s. 11-13 
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men även en nackdel. Fördel eftersom vi får ta del av mycket information och då lär oss mer 
samt kan förstå våra informanter bättre. Nackdelen är istället att det tar mycket tid att sortera 
ut och gå igenom allt material samt att det kan vara svårt att veta vilket som är den viktigaste 
informationen.  
 
9.4. Textanalys 
Enligt Winther och Phillips är text som inte skrivs den sanning som ska studeras av forskaren. 
De påpekar att det är viktigt att kunna sätta sig in i vad människor ger uttryck för i skriven 
text eftersom det gäller att försöka studera de bakomliggande meningarna i texten eller i det 
verbala samtalet i den sociala kontexten. Forskaren måste med sina empiriska sinnen 
blottlägga den faktiska sanningen i språkmönster och koder i texten eller i samtalet. Språket 
förmedlar inte bara känsloutryck och beteenden utan är även en social verklighet som skapas 
och utformas vid social interaktion mellan människor, i olika kontexter. En svaghet med all 
form av textanalysmetod, enligt Winther Jörgensen och Phillips, är att det är svårt för 
forskaren om hon är en del av samma kulturella och sociala samhälle som det som undersöks 
– det bidrar till att det kan bli svårt att identifiera och avkoda bakomliggande meningar i den 
skrivna text eller i de sagda orden. Det är lättare att urskilja kulturella och sociala mönster då 
forskaren inte blockeras av sin egen förförståelse och delaktighet i samhället i området som 
studeras.72  
   Även Melin och Lange anser att textanalysens styrka är att metoden kan avkoda text och 
visa upp dess innehåll med förbestämda begreppslistor, det visar om texten exempelvis är 
vetenskaplig eller filosofisk. Denna insikt kan ge orden i texten en annan mening än den som 
var från början och det som vid en första blick inte var något viktigt blir istället intressant.73 
E-postmeddelanden är textmeddelande som har en struktur som inte är ett talspråk, inte heller 
ett skrivet språk - det är en mix mellan de båda vilket ligger till grund för interaktionen via e-
post. Textens struktur är olika beroende om det är en databaserad text eller text skriven i en 
papperstidning.  
   Melin och Lange har samma inriktning som Nylén och Bryman, vad gäller text och dess 
analyser, men de menar samtidigt att det inte är lätt att analysera skriven text eftersom 
textanalys är en krävande uppgift. Text som ska analyseras ska även jämföras med andra 
likartade texter för att hitta samband och avvikelser. Textanalys kräver tid och noggrannhet 
för att hitta de variabler i texten som gör att textens innehåll är skrivet på ett speciellt sätt.  
Iakttagelser av språkformen i texten stäcker sig från hur ord stavas, val av medium som 
används och innehållets samspel till den aktuella språksituationen. Detta är för att studera hela 
texten och inte bara detaljer ur valda delar. Den som undersöker text har efter läsning fått en 
övergripande inblick av sociala mönster i texten och kan därefter göra en djupare 
undersökning, vilket kräver ännu mera tid. Melin och Lange påpekar att textanalysens 
undersökning ska utföras värderingsfri och texten bör inte tolkas nedvärderande av personen 
som har skrivit den. Vid enklare texter eller kortare textmeddelanden räcker det oftast med en 
textanalysmodell. Det finns olika textanalysmodeller och vid studier av komplexa texter eller 
böcker bör flera av dessa modeller användas, för att öka validiteten. Stilanalysmetod är en 
textanalysmetod med olika inriktningar med förutbestämda stilistiska begreppsklasser.  
   Varje stilanalysmetod har sina egna tolkningar av texter och även egna uppsättningar av 
begreppsklasser. Vid tillämpning av stilanalysmetod behöver inte alla förutbestämda 
begreppsklasser användas, forskaren kan själv välja ut ett mindre antal begrepp från vald nivå 

72 Winther Jørgensen, Marianne; Phillips, Louise (1999), Diskursanalys som teori och metod, Lund: 
Studentlitteratur s. 28-30 
73 Melin, Lars; Lange Sven, (2000), Att analysera text, Lund: Studentlitteratur, s 9 
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för att skapa ett analysverktyg.74 Begreppen vi har valt från lexikal nivå är ordens bruklighet, 
som definierar hur texten är skriven, exempelvis om den är vardaglig samt innehåller slang 
eller talspråk. Ordens betydelse är ifall orden är förståeliga eller abstrakta. Ordens frekvens 
kan vara vanliga ord eller nya ord som inte alla känner till.75 Dessa begrepp kändes som en 
lagom mängd att studera text på. Vi fick även en struktur och visste därmed lättare vad vi 
skulle titta på i e-postkorrespondensen.  
   Vi har valt att använda oss av några begrepp från stilanalysmetod lexikalnivå till denna 
kandidatuppsats, men försöker även ha ett öppet empiriskt sinne och inte enbart stirra oss 
blinda på de valda begrepp som texten ska analyseras utifrån. Utifrån studerandet av e-post 
kommer vi att skapa kvalitativa intervjufrågor för att fördjupa kunskapen om Länsstyrelsens 
mejlkultur och undersöka tjänstemännens användande av e-post. Vi vill fördjupa kunskaperna 
om hur e-posten påverkar effektiviteten, tidsanvändningen och kommunikationsmönster.  
 
9.5. Kvalitativ intervju 
Bryman anser, att den kvalitativa intervjun ger flexibilitet i forskningen, då det ofta finns 
möjlighet att ställa följdfrågor. Bryman menar, att det är viktigt att välja en spridning av 
urvalet informanter som ska intervjuas, annars blir inte resultatet representativt för just det 
forskningsfältet. Det är svårt att veta om informanten talar för alla inom exempelvis en 
organisation eller ifall det är den egna personliga uppfattningen av ämnet. Det är därför viktigt 
att ha tydliga frågor och att flera informanter intervjuas – om alla har lika uppfattning vet 
forskaren med större säkerhet vad som är sant. Styrkan med kvalitativa intervjuer är att 
informanten får en bättre möjlighet att svara och utveckla sina tankar. Genom dessa intervjuer 
kan forskaren även få fram mer trovärdig data. Svagheten är däremot att mycket fakta samlas 
in och det kan vara svårt att avgöra vad som är relevant. 76  
   Kvale skriver att intervjuforskning är ett hantverk, vilket kan bli en konst om forskaren är 
skicklig. Han menar även att intervjun kan anta många former och att det ”… kan finnas lika 
många former av intervjuanalys som det finns sätt att läsa en text”. Det innebär alltså att 
forskaren bör ha en viss skicklighet när intervjuer ska genomföras. Denna skicklighet visar sig 
genom att forskaren innehar kunskap om ämnet, att hon är bekant med metodologiska 
alternativ och att samtalet kan styras, utan att kännas låst, så att kunskap kommer fram ur 
samtalet.77  
   Precis som Bryman anser Kvale att den kvalitativa intervjun ger forskaren en ökad 
förståelse för att se olika mönster och värderingar hos människor. För att forskaren ska 
komma informanterna nära behöver forskaren bygga upp ett förtroende, allt för att få öppna 
och personliga svar. Då vi inte har möjlighet att träffa alla informanter under en längre tid var 
vi medvetna om att ett djupare förtroende antagligen inte gick att bygga upp. Vi ansåg därför 
att det var extra viktigt att låta informanten tala fritt och i sin egen takt, allt för att känna att vi 
lyssnade på dem.  
   Sveningsson m.fl. menar att den kvalitativa intervjuns syfte är att få information från 
informanterna, för att på så sätt kunna reflektera och resonera kring ett fenomen. Sveningsson 
m.fl. anser, i likhet med Bryman och Kvale, att det är viktigt att vara mottaglig inför 
informanternas känslor, tankar, åsikter, minnen och erfarenheter. Det är viktigt att vara lyhörd 
eftersom forskarens kommande kunskaper kommer från informanten och dennes värld.  
   Sveningsson m.fl. lyfter fram att skillnaden mellan vardagliga samtal och intervjuer är att 
vid intervjun förs ett samtal med ojämlika personer. Det betyder inte att forskaren har högre 
status än intervjupersonen ute i det dagliga livet. Istället menar Sveningsson m.fl. att det oftast 

74 Melin; Lange (2000), s. 13-16 
75 Ibid., s.14 
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är forskaren som styr i intervjusituationen. Forskaren väljer vilka ämnen som ska diskuteras 
samt ställer frågor, intervjupersonens uppgift är endast att svara på dessa frågor.  
   Den kvalitativa intervjun kan genomföras på olika sätt, exempelvis ansikte mot ansikte, via 
ett telefonsamtal eller över Internet. Intervjun får olika förutsättningar beroende på hur den 
utfors. Kvalitativa intervjuer kan även genomföras individuellt eller i grupp flera personer. 
Beroende vilken frågeställning forskaren har och vad hon vill få ut är det att välja en metod 
som stämmer överens med forskningsområdet.78  
   Vi anser att den kvalitativa intervjuns styrkor är att forskaren får mycket information och 
förhoppningsvis kommer informanten nära. Forskaren har även chans att ställa följdfrågor för 
att få ut så mycket information som möjligt. Informanten behöver inte heller känna sig för låst 
vid att ge korta svar utan har möjlighet att verkligen gå in på djupet med vad hon anser i en 
viss fråga. Nackdelen är egentligen densamma som styrkan. Med för mycket information kan 
det vara svårt att sortera ut vad det är som är viktigt och relevant. Det kan även vara svårt att, 
som forskare veta, när man fått tillräckligt med information. Vi anser att styrkorna överväger 
nackdelen och lite av tanken med vår forskning är att få breda och mycket information.  
 
9.6. Semistrukturerad intervju 
Den kvalitativa intervjun kan delas in i tre - strukturerad, semistrukturerad och ostrukturerad. 
Beroende på vad som ska undersökas använder sig forskaren av den intervjuformen är bäst 
lämpad till forskningen. Vi har valt att göra semistrukturerade intervjuer, då vi fortfarande vill 
ha en viss struktur, men att intervjun ska vara ett samtal mellan oss och informanten.  
   Bryman skriver, om semistrukturerade intervjuer, vilket enligt honom innebär att forskaren 
utgår från en lista med specifika teman och i viss mån frågor som ska beröras under 
intervjutillfället. Detta kallas ofta för en intervjuguide, vilket vi kommer att diskutera senare. 
Informanten ges stor möjlighet att utforma svaren på sitt eget sätt. Frågorna behöver inte 
komma i den ordning som de står uppställda i, huvudsaken är att forskaren har sitt manus och 
håller sig inom ramen för vad som ska undersökas. Bryman anser, det även vara viktigt att 
forskaren är öppen inför teman som kan uppkomma under själva samtalet. Som forskare vid 
kvalitativa studier är det viktigt att ha öppna sinnen, anteckna och läsa av allt som kan tänkas 
vara relevant. Nyckeln till en lyckad intervju ligger i att ha flexibilitet under intervjun för att 
kunna ställa följdfrågor till informanten, om svaren på de första frågorna ger intressant 
information. Vikten måste även ligga på hur informanten uppfattar och förstår frågorna, inga 
svar är därför fel. Förklaringar och förståelse av olika händelser, mönster och beteenden är 
viktiga svar från informanten, det är det som blir forskarens analys.79  
   Även Sveningsson m.fl. skriver, om olika intervjuformer. De skriver om semistrukturerad 
intervju men kallar den istället för halvstrukturerad intervju, principen är dock densamma. 
Den halvstrukturerade intervjun ses som ett mellanting mellan den strukturerade och 
ostrukturerade intervjun. Istället för frågor arbetar forskaren utefter områden eller teman. 
Tanken är sedan att ett samtal ska flyta relativt fritt men att det ändå är forskaren som styr 
informanten så att intervjun inte ”skenar iväg” in på andra områden. Sveningsson m.fl. menar 
att intervjuguiden används som en komihåglista för att forskaren ska vara säker på att allting 
verkligen behandlas. Sveningsson m.fl. menar, även att en intervjuguide kan vara mer eller 
mindre detaljerad och strukturerad, helt beroende på i vilken utsträckning forskaren vill ställa 
frågor och hur mycket av intervjun som ska vara ett fritt samtal. Sveningsson m.fl. ser olika 
svagheter med denna form av intervju. Som även tidigare nämnts menar de att 
halvstrukturerade intervjuer ofta förknippas med att de är svåra att sammanställa. 
Informanterna svarar ofta olika mycket på olika frågor, vilket gör det svårt att sedan jämföra 
resultat. Författarna anser, därför att tematisk analys kan vara lämplig när materialet ska 
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analyseras. Forskaren försöker, då identifiera återkommande teman och mönster i materialet, 
för att på så vis kunna lyfta ut det mest väsentliga inom området.80  
   Sveningsson m.fl. lyfter fram, semistrukturerade intervjuer som en bra metod när forskarens 
syfte är målmedvetet och när hon/han vill närma sig informanten. Frågeställningar eller teman 
finns, precis som Bryman menar, och hela intervjusituationen är öppen inför informanternas 
egna berättelser. Enligt Sveningsson m.fl. är det inte alls ovanligt att intervjun blir mer som 
ett samtal, där forskaren bitvis styr men ändå kan säga långa meningar och påstående utan att 
det egentligen behöver vara någon direkt fråga.81 
   Kvale använder även han ordet halvstrukturerad intervju, då intervjuformen omfattar en rad 
teman och/eller förslag till relevanta frågor, informanten får tala relativt fritt men det är 
forskaren som ser till att temat följs.  Precis som tidigare ovan nämnda författare, menar 
Kvale, att det måste finnas möjlighet att göra förändringar under intervjuns gång, eftersom det 
är mycket möjligt att andra intressanta vinklar tas upp, något som inte forskaren tänkt på från 
början. För att överhuvudtaget genomföra en bra intervju lägger Kvale stor vikt vid att 
forskaren ska vara förberedd – genom att vara påläst och intresserad av ämnet. Kvale menar, 
också att informanten har stor betydelse för hur bra intervjun blir. Beroende av vem som 
intervjuas blir självklart svaren olika, en del informanter öppnar sig och ger långa och 
utförliga svar (vilket lätt kan göra att det egentliga innehåller i intervjun blir något annat) 
medan andra inte är lika personliga och kanske rentav ger svar som förväntas av dem. Ett 
mellanting av dessa är, enligt Kvale, att föredra.82  
   Vi har valt att göra semistrukturerade intervjuer med öppna och flexibla frågeställningar, för 
att informanten ska få svara med egna ord. Semistrukturerade intervjuer har egentligen inte 
några strikta ramar. Antingen kan forskaren utgå från teman med frågor i eller så förbereder 
forskaren inte några direkta frågor, istället låter man informanten lufta sina tankar och svar 
kring olika teman och forskaren behöver då inte utgå från någon strukturell följd. Detta gör att 
informantens svara blir mer utförliga, det ger en djupare förståelse och mer förklarande svar. 
   Med hjälp av vår intervjuguide har vi utgått från teman och olika frågor. Dock bestämde vi 
tidigt att vi ville ha en så fri intervjuform som möjligt, varpå vi valde semistrukturerad 
intervju. Vi har tagit till oss av Brymans ord och tänkt på att vara flexibla under intervjuns 
gång. För oss innebar det att vi har ställt följdfrågor, då vi märkt att vi kunde få ut mer svar 
från informanterna, och vi lät dem prata så mycket som de ville utan att försöka avbryta med 
nya frågor. Vi upplever det positivt att vi utgått från tre olika teman och vi känner inte att 
någon av intervjuerna har tagit riktning åt ett helt annat håll. För att få svar på hur 
Länsstyrelsens mejlkultur ser ut och ta reda på hur tjänstemännen använder e-post anser vi att 
semistrukturerade intervjuer är en bra metod. Vi ville ha många och långa svar där 
informanterna själva får berätta om sina tankar och erfarenheter kring e-postanvändandet. 
Med semistrukturerade intervjuer kunde vi även att ställa följdfrågor och våra intervjuer 
liknade mer ett samtal.  
 
9.7. Intervjuguide  
En intervjuguide används vid semistrukturerade intervjuer, vilket gör att intervjun blir friare 
och informanten får tala fritt. Även intervjuguiden kan vara utformad på olika sätt, beroende 
på hur forskaren väljer att arbeta. Intervjuguiden kan antingen innehålla en minneslista med 
ord som forskaren vill beröra och fråga om eller så är den utformad med en strukturerad lista 
och frågeställningar.  
   Bryman anser att frågorna som ställs under intervjun ska vara så pass bra att de ger 
information som forskaren vill ha. Samtidigt får inte frågorna vara så specifika, och forskaren 
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enkelspårig, att det hindrar andra alternativ och idéer att komma fram. Forskaren måste också 
tänka på vem det är som intervjuas och frågorna bör anpassas efter det. Grundläggande råd, 
från Bryman, är: 
• Ha ordning på alla teman så att de kommer i en bra ordning och att det blir naturliga 

övergångar inför nästkommande tema. Forskaren måste dock vara beredd på att nya teman 
kan komma emellan, men efter det ska hon kunna hitta tillbaka till nästa tema.  

• Använd ett förståeligt språk – frågornas språk anpassas efter vem det är som intervjuas.  
• Aldrig ställa ledande frågor.  
• Att få med bakgrundfakta är en viktig del, frågor om informantens ålder, kön, namn, 

arbetsbefattning är bra bakgrundsfakta.  
• Att tidigare ha befunnit sig och lärt känna miljön där intervjuerna ska genomföras skapar 

en större förförståelse hos forskaren. Det underlättar även tolkningen när analys sen ska 
skrivas.  

• Att ha en bra bandspelare och mikrofon är viktigt, som fångar upp rätt ljud. Att spela in 
intervjun är nästintill nödvändigt för att forskaren ska kunna ta del av detaljer.  

• Intervjun ska genomföras i en lugn och ostörd miljö, dels för mikrofonens skull och dels 
så att informanten inte blir distraherad.  

• Direkt efter intervjun är det bra om forskaren kan sammanställa hennes personliga intryck, 
exempelvis var intervjun gjordes, om informanten var samarbetsvillig eller nervös, vilka 
intryck forskaren fick och i så fall om nya idéer har dykt upp och hurdan var miljön (lugn 
eller stökig, människor runt omkring eller inga människor alls, ny eller gammal inredning 
etc.)83  

   Kvale skriver om intervjuguide och dess funktion att fungera som stöd åt forskaren. Kvale 
är, liksom Bryman, inriktad på att forskaren själv måste välja vilken guide som passar 
henne/honom bäst. Varje intervjufråga kan bedömas både tematiskt och dynamiskt. Den 
tematiska bedömningen görs utefter hänsyn till forskningsområdet och det dynamiska tar 
hänsyn till det mänskliga förhållande som råder i intervjun. Kvale lägger vikt vid att frågorna 
varför, vad och hur ska finnas med men att forskaren noga måste tänka igenom när de ska 
användas. Varför och vad bör exempelvis ställas och besvaras innan frågan hur ställs.84 
   Sveningsson m.fl. menar att det är viktigt att forskaren inte ställer frågor som leder till 
svaren ja eller nej. Istället ska frågorna uppmuntra informanterna att själva forma sina åsikter. 
Informanten måste ha ett förtroende till den som utför intervjun, för att på så sätt ”öppna upp 
sig” och svara på frågorna i intervjuguiden. Att som informant våga vara öppen och beskriva 
sina känslor kräver en hel del av både informanten och forskaren. I gengäld blir svaren ofta 
mer personliga och genomtänkta.85  
   Att använda sig av intervjuguide vid semistrukturerade intervjuer är att ha öppna 
frågeställningar. Sveningsson m.fl. menar att det är viktigt att ”sätta igång” intervjun, så att 
den blir pratsam från början. Det gör forskaren främst med en bred fråga, exempelvis ”kan du 
berätta om ditt e-postanvändande?”. Eftersom frågan är bred kan informanten tolka frågan på 
sitt sätt och svaren blir personliga.86 
   Vid skapandet av intervjuguiden valde vi att utgå från den semistrukturerade metoden med 
olika förbestämda teman, vilka är kommunikationsmönster, tidsanvändning och effektivitet. 
Frågorna är formulerade utefter öppna frågeställningar för att undvika ja- och nej-frågor. Vår 
intervjuguide är flexibelt utformad med öppna frågor där följdfrågor kan ställas vid behov. 

83 Bryman (2006), s. 305-307 
84 Kvale (1997), s. 121-123 
85 Sveningsson m.fl. (2003), s. 97-98 
86 Sveningsson m.fl. (2003), s.89 
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Tanken är att intervjuguiden ska fungera som en kom-ihåg-lista för oss, så vi kan vara säkra 
på att vi inte glömt att prata om något ämne (se bilaga A).  
   Vi anser att vår intervjuguide innehåller teman och frågor som är lättförståeliga och öppna. 
Genomgående är frågorna formulerade hur och inte varför eftersom vi tror att detta kan skapa 
motvilja hos informanten. Vi vill ställa frågor som ger fylliga svar, chans att prata utefter egna 
känslor och att informanten kan utveckla sina tankar.  
    
9.8. Databearbetning  
Svenning anser att den insamlade datan måste avkodas efter det att den kvalitativa intervjun är 
genomförd. Datan avkodas i de tre olika momenten öppen kodning, axiell kodning och 
selektiva kodningen. De tre kodningar hänger samman, dock finns det inte har någon tydlig 
gräns när varje moment börjar och var nästa tar vid. Efter att vi hade transkriberat intervjuerna 
började vi med det för momentet i avkodningen, nämligen öppen kodning. Forskaren läser 
genom datan som framkommit under den kvalitativa intervjun.87 För oss innebär det att vi 
började med att läsa igenom svaren som informanterna gav oss samt att läsa våra 
stödanteckningar som skrevs vid varje intervjutillfälle. Efter en först överblick är det viktigt 
att ta ställning till ifall vi har fått tillräckligt med information för att kunna påbörja nästa 
moment. Ibland kan det behövas en eller flera extra intervjuer, för att forskaren ska få mer 
kvalitativ data att bearbeta i analysen.   
Det andra momentet är axiell kodning, där datan studeras noggrannare för ytterligare 
granskning av exempelvis ord, begrepp och mönster, allt för att hitta kärnan i datan.88 Vårt 
mål är att söka efter sociologiska mönster i datan som kan användas till att besvara vår 
problemformulering och vårt syfte. Den sista delen av kodningen är selektiv kodning, då 
forskaren selektivt analyserar data för att kunna finna svaret på forskningens syfte. Med hjälp 
av förbestämda begrepp försöker forskaren se mönster analyserar det utifrån sin valda teori.89 
   Till vår kandidatuppsats har vi studerat sex tjänstemäns e-post under en veckas tid. Utifrån 
studerandet av e-post har vi sedan studerat e-postkorrespondensen mer noggrant samt använt 
den för att skapa kvalitativa intervjufrågor. På så sätt försökte vi få fördjupad kunskap om 
Länsstyrelsens mejlkultur och hur tjänstemännen använder e-post. Vi ville fördjupa 
kunskaperna om hur e-posten påverkar kommunikationsmönster, tidsanvändningen och 
effektiviteten. Efter att vi studerat e-posten genomförde vi sex kvalitativa intervjuer, med 
samma tjänstemän. Vi använde bandspelare som hjälpmedel, dels för att inte missa något som 
sades och dels för att vi inte skulle behöva anteckna alltför mycket utan istället kunna vara 
delaktiga i samtalet. Varje intervju tog mellan 45-60 minuter och genomfördes på 
tjänstemännens respektive arbetsrum. Vår roll som intervjuare var förstås tydlig men redan i 
ett tidigt stadium hade vi bestämt oss för att inte ta överhand över intervjusituationen. Det 
generella målet med kvalitativ metod är ju trots allt att låta informanten vara i fokus. Vi 
ställde frågorna men sedan fick informanterna tala fritt och det gjorde inget om de ”svävade 
ut” i svaren.  
   När intervjuerna var genomförda transkriberade vi dem till text. Då kände vi att det var 
lättare att se helheten av vad som sagts. Vi har sökt efter likheter och avvikelser i svaren för 
att sedan jämföra dem med varandra. Därefter har vi använt oss av teoretiska perspektiv och 
tidigare forskning för att analysera och finna svaren på vårt syfte. Detta har sammanställts till 
en analysdel i kandidatuppsatsen, däri speglas våra reflektioner och tolkningar. 
 
 
 

87 Svenning, Conny (1999) Metodboken, Eslöv: Lorentz förlag, s. 151-152 
88 Ibid., s.151-153 
89 Svenning, Conny (1999), s.151-154 
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9.9. Presentation av insamlad data 
Forskaren kan presentera data på flera olika sätt. Nylén skriver att kvalitativ forskning kan 
sammanställas till en helhet – början, mitt och slut eller, likaväl, grupperas i olika teman där 
empirin är hämtad direkt ur den studerande miljön. Det är upp till forskaren och vad 
undersökningen handlar om som avgör vilken framställning som är bäst lämpad. 
Framställningen kan vara antingen omfattande med många detaljer eller kort och koncis. 
Forskaren måste även vara medveten om ifall det insamlade datamaterialet uttrycker någon 
bakomliggande social verklighet eller ifall materialet är den riktiga verkligheten.90  
   Nylén tar upp olika strategier för hur data ska presenteras. Till vår kandidatuppsats fastnade 
vi för hennes strategi den sammanhållna fallbeskrivningen. Denna strategi presenterar data i 
helhet och med en logisk struktur. Nylén menar att denna strategi ger en tydlig bild av den 
studerade verkligheten. Denna strategi passar bra, enligt Nylén, på organisationer, händelser, 
avgränsade geografiska miljöer, en specifik person eller en grupp av individer – det 
gemensamma är att resultatet ska återspegla empirin. Ambitionen ska alltid vara att förmedla 
kunskap om den studerade verkligheten till den som läser, bland annat genom att löpande 
använda citat från informanterna i resultat- och analysdelen. Det ger högre trovärdighet till 
forskningens resultat. Strategin kännetecknas av att den är förhållandevis strukturerad och att 
berättelserna förmedlar budskap. 
   Vi anser att denna strategi passar vår kandidatuppsats eftersom vi både ska studera e-
postkorrespondens och intervjua tjänstemän. Vi anser att vi får mer grundläggande 
information om vi först studerar deras e-post och sen genomför intervjuer. Vid intervjun 
hoppas vi få en bredare förförståelse då vi redan vet hur mycket e-post de skickar och tar emot 
och vad dess innehåll är. För oss är det viktigt att informanterna får komma till tals och vi 
hoppas och tror att deras svar ger oss avgörande fakta till resultat och analys. För att förstärka 
deras tankar och trovärdigheten till kandidatuppsatsen ställer vi oss positiva till att använda 
många citat.  
 
9.10. Urval  
Bryman beskriver bekvämlighetsurval som ett smidigt och enkelt sätt att få tag i informanter 
till forskning. Bekvämlighetsurval vid organisationsstudier är vanligt eftersom det är enklare 
att ha en kontaktperson vid organisationen som sedan tillhandahåller informanter till studien.  
Fördelen med detta är att de informanter som väljs ut till intervjun är i de flesta fall mer 
benägna att ställa upp. Detta gör att data lättare kan samlas in, eftersom informanten inte 
känner sig ”tvingad att delta i intervjun”. Enligt Bryman är nackdelen med 
bekvämlighetsurval är att informanterna som väljs ut ofta tenderar att komma från samma 
avdelning inom arbetsplatsen. Det kan medföra att urvalet inte blir representativt för hela 
organisationen.91  
   Becker har en mera kritisk hållning än Bryman vid urvalsförfarandet när det gäller 
forskning.  
Becker menar att forskare kritiskt ska granska svar som människor i maktpositioner ger vid 
intervjuer, då han inte tror att de inte ger en rättvis bild av ämnet som behandlas. Becker anser 
att människor i maktposition förskönar sanningen för att uppvisa en bättre bild av 
verkligheten än vad den egentligen är. Negativ kritik om organisationen kan exempelvis 
påverka deras karriärmöjligheter. Informanter ska därför helst vara personer från 
organisationens ”golv”, de tros ge en mer rättvis bild eftersom de inte har lika mycket att 
förlora som informanter i högre positioner.92 Samtidigt är det viktigt att allas åsikter, 

90 Nylén, Ulrica (2005), Att presentera kvalitativ data, Malmö: Liber, s. 62-63 
91 Bryman, Alan, (2006), s. 114-116 
92 Becker, Howard (2008), Tricks of the Trade, Yrkesknep för samhällsvetare, Malmö: Liber. s.101-103 
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oberoende roll, kommer fram. Att blanda informanter inom organisationen ger ett 
representativt urval vilket ökar validiteten.  
   För oss är det viktigt att kandidatuppsatsen har en bra validitet. Därför har vi valt att 
Länsstyrelsens utsedda kontaktperson väljer ut och kontaktar sex tjänstemän som har tid och 
intresse att delta i vår studie. Vi har förtroende för vår kontaktperson men har bett honom att 
han välja ut ett representativt urval för att olika delar av organisationen ska belysas. Vi 
intervjuade informanter där en av sex hade en chefsposition. Vi anser att alla informanterna 
gav oss ärliga åsikter och svar, oberoende av deras arbetsuppgifter och befattning inom 
Länsstyrelsen.  
 
9.11. Etiska överväganden  
Datoriseringen har kommit att påverka alla delar av samhället. Vi lagrar information i våra 
datorer och genom Internet kan vi hämta och publicera material som inte kan kontrolleras lika 
noga som tidigare, då Internet inte fanns. Vår förförståelse kring etik tolkar vi, med en fri 
definition, som regler för uppträdande och hur människor ska uppföra sig. Sen tidigare studier 
vet vi att etik kommer från grekiskan och betyder sed. Våra seder och bruk vandrar vidare 
från generation till generation och vi lär oss vad som är rätt och fel.  
   Innan vi utföre intervjuerna med tjänstemännen om deras e-postvanor ska vi studera deras e-
postkorrespondens under en veckas tid. Vi valde en vecka och alla mejl, som var 
arbetsrelaterade, vidarebefordrade de direkt till oss. Enligt lag ska alla inkomna brev och e-
post sparas eftersom det är offentliga handlingar och allmänheten har rätt att ta del av dessa.     
   Vid forskning är den etiska aspekten nog så viktig. Vi måste veta hur vi ska behandla dem 
som studeras och även att vi inte bör umgås med informanter fastän att vi kanske är 
jämbördiga på många plan. Enligt Bryman är det viktigt att forskaren, från allra första början, 
informerar aktuella personer om undersökningens syfte. De kommande informanterna ska 
vara väl medvetna om att de ställer upp frivilligt och att de har rätt att avbryta sitt deltagande i 
forskningen, om de inte tycker det känns bra. Personliga uppgifter om deltagarna ska 
behandlas med största möjliga konfidentialitet. Personuppgifter som samlas in får inte bli 
tillgängliga för någon utomstående. Uppgifterna som framkommer får dessutom bara 
användas i forskningen.  
   Diskussionen om etik kan frambringa många olika synpunkter. Det är inte helt ovanligt att 
vissa forskare genomför studier som skulle vara omöjliga för andra forskare, just för att 
etikiska övervägandena står i vägen. Forskaren har ett stort ansvar och medveten om skarp 
kritik måste finnas, ifall forskaren väljer att göra vissa val och fatta vissa beslut. Bryman 
menar att det i all forskning kommer att finnas en gråzon mellan vad som är etiskt rätt och fel 
– det är en svår balansgång för forskaren och kräver noga överväganden. 
   Bryman menar att om forskaren rättar sig efter några principer så är mycket av den etiska 
biten inte svår. Deltagarna i forskningen får inte skadas, det ska finnas samtycke från 
deltagarna, forskaren får inte inkräkta på privatlivet och det får inte förekomma någon form 
av bedrägeri eller undanhållande av information. Svårigheten med etiska beslut, enligt 
Bryman, är att kvalitativa undersökningar ofta är öppna, vilket också gör att 
frågeställningarna kan vara ospecificerade eller vaga – det gör att information om forskningen 
kan bli bristfällig.93  
   Även om vi inte kommer att bedriva vår forskning över Internet känns det viktigt att 
diskutera etik i datasamhället. Sveningsson m.fl. skriver att observationer på Internet kan 
göras utan att människor är medvetna om det, exempelvis hur människor interagerar i en 
chatt. Vissa forskare hävdar att det är då den egentliga sanningen kommer fram, medan andra 
forskare menar att det inte är etiskt riktigt. Sveningsson m.fl. framhäver att människors 

93 Bryman (2006), s. 440-443 
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integritet och privatliv står i fokus, istället för att diskutera vem som har upphovsrätt till ett 
visst material (vilket självklart också är en viktig fråga, den kommer dock inte behandlas här).  
   Etiska riktlinjer hjälper forskaren att hålla sig borta från olämpligheter och även om etik inte 
är fastställt enligt lag är det viktigt att forskarna bör känna till dem och även rätta sig därefter. 
Enligt Sveningsson m.fl. hjälper riktlinjerna forskaren att bli medveten om vilka normer som 
gäller och när normerna kommer i konflikt med varandra. För precis som Bryman menar 
Sveningsson m.fl. att etiken och normerna inte alltid tycks vara lika mellan olika forskare.  
   Även Sveningsson m.fl. har principer som de anser att forskare bör rätta sig efter, för att 
undkomma etiska konflikter:  
• Behandla aldrig en person som deltar i forskning på nätet på ett sätt som du inte skulle 

känna dig väl till mods med att förklara för den personen ansikte mot ansikte. 
• Innan du bestämmer dig för hur din forskning ska genomföras, fråga dig själv: Om jag 

vore den som deltar i forskningen, hur skulle jag vilja bli behandlad?94 
   Dessa punkter känns relevanta för oss och för vår forskning. De e-postmeddelande som vi 
hämtar ut från Länsstyrelsen är inte av privat karaktär utan endast arbetsrelaterat. Vi har 
dessutom valt att hela tiden vara väldigt öppna med vårt syfte och vad som kommer att hända 
under arbetets gång. Vi känner därför att vi inte skulle ha några problem att prata om studien 
med en person ansikte mot ansikte.  
   Vad gäller behandlingen av våra informanter, och främst de frågor som kommer att ställas 
vid intervjuerna, har vi diskuterat vilket upplägg som är mest lämpligt. Genom att ha öppna 
frågeställningar och låta intervjun bli mer som ett samtal hoppas vi att informanterna känner 
sig fria att tala. Skulle vi själva medverka i en studie vill vi ha öppenhet och att forskaren hela 
tiden är ärlig och berättar hur arbetet fortskrider.  
   Vetenskapsrådet bildades år 2001 och är en statlig myndighet. De ger stöd till 
grundläggande vetenskaplig forskning och verkar inom alla vetenskapsområden. Myndigheten 
finansierar olika forskningsprojekt och arbetar även med strategi, analys samt 
forskningskommunikation. Deras mål är att vara en ledande forskningsnation.95  
   Vetenskapsrådet tillhandahåller regler och riktlinjer för hur forskaren ska agera i en studie. 
Vi har valt att ta del av Forskningsetiska principer i humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning. Bland dessa principer finns bland annat fyra krav vad gäller skyddet för individen, i 
detta fall den person som det forskars om.  
   Informationskravet innebär att forskaren ska informera de som är deltar i studien om dess 
syfte och vilka villkor som gäller för deras deltagande. Informanterna måste få information 
om att deltagandet är frivilligt och att de när som helst kan avbryta sin medverkan. Forskaren 
bör även tala om på vilket sätt forskningsresultatet kommer att offentliggöras samt ifall det är 
någon som finansierar forskningen.  
   Samtyckeskravet innebär att deltagarna i forskningen själva ska vara med och forma sin 
medverkan. Deltagaren måste vara medveten om att vissa personliga uppgifter eventuellt 
kommer att inhämtas. För att forskaren ska få ut dessa uppgifter behövs ett samtycke från 
deltagaren. Samtycke kan, i vissa fall, hämtas via företrädare för undersökningsdeltagaren. 
Detta kan dock bara göras ifall undersökningen inte innehåller frågor som är privata eller 
etiskt känsliga. Det är viktigt att undersökningen sker inom ramen för ordinarie 
arbetsuppgifter och på vanlig arbetstid. 
   Konfidentialitetskravet innebär att inblandade i undersökningen ska få konfidentialitet och 
personuppgifter ska förvaras så att utomstående inte har någon tillgång till dem. Det är viktigt 
att deltagarna är medvetna om att deras identitet förblir anonym och att deras svar i forskarens 

94 Sveningsson m.fl. (2003), s. 175-188  
95http://www.vr.se/huvudmeny/omvetenskapsradet.4.4b3ca0f810bf51c922780002034.html, sidan senast 
uppdaterad 2009-03-24 
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resultat ska kunna leda tillbaka till informanten. Om någon part ändå känner att risken för 
igenkänning blir för stor kan det vara lämpligt att göra en förbindelse om tystnadsplikt.  
   Nyttjandekravet innebär att den insamlade datan endast får användas för vidare forskning, 
och inte till exempelvis kommersiellt bruk. Deltagarna i forskningen ska veta att även ifall 
deras personuppgifter lämnas ut kan de inte komma att användas mot dem, exempelvis till 
tvångsintagning.  
   De medverkande i studien bör få veta hur deras uppgifter använts och vilka slutsatser 
forskaren kommit till. Det gör att de upplever sin medverkan mer meningsfull. Ur 
forskarsamhällets synpunkt är det viktigt att berörda parter få ta del av 
undersökningsresultatet. Den samhällsvetenskapliga forskningen är beroende av att 
medborgarna är villiga att medverka i olika slags empiriska studier, annars faller all fortsatt 
forskning. Det är även viktigt att människor i samhället vet om att det bedrivs forskning, det 
skapar ett intresse för omvärlden.96  
   Genom vår kontaktperson och vårt följebrev, som sändes till informanterna fick de den 
information som behövdes innan de medverkade i studien. I följebrevet framgår vårt syfte 
med studien, tillvägagångssätt samt att de medverkar frivilligt och när som helst kan avbryta 
sin medverkan. För oss har det varit viktigt att informanterna känner att de kan lita på oss. När 
de är hjälpsamma och ställer upp, så att vår studie blev möjlig, ville vi förstås inte bryta ett 
sådant förtroende. Exempelvis kommer de transkriberingar som gjorts att raderas efter det att 
studien är avslutad. Vi ville även att informanterna skulle förbli anonyma i största möjliga 
mån, varpå vi har figurerade namn och annan ålder. Vi har även valt att inte berätta om 
informanternas befattning och anställningstid. Eftersom vi intervjuade sex tjänstemän och de 
känner varandra relativt väl, tror vi att det enbart skulle det ”avslöja” dem.  Några av 
informanterna var intresserade av att själva ta del av kandidatuppsatsen när den blev färdig, 
något vi ställer oss positiva till. Om vår kandidatuppsats kan leda till diskussioner och 
förbättringar inom organisationen skulle vi bli mycket glada.  
  
9.12. Validitet   
Kvale för ett filosofiskt resonemang där han beskriver att den sanna kunskapen kan vara svår 
att uppnå vid all sorts forskning eftersom varje forskare använder sig av subjektivt tolkande 
relativism vid undersökningar av subjektiva eller objektiva objekt runt omkring oss. Enligt 
Kvale är det därför svårt att uppnå validitet vid forskning men det ska alltid finnas en strävan 
att göra försök till att uppnå det. Kvale diskuterar och har teorier ifall verkligen all forskning 
kan verifieras eller ifall det är så att vissa företeelser och sociala fenomen, som händer runt 
omkring oss, i själva verket inte alltid kan verifieras. Istället kan det bero på en mängd olika 
beroende och oberoende variabler som samverkar för att skapa en social konstruktion, som 
ibland kan återskapas och ibland inte. Kvale återberättar hur den kvalitativa forskningen inte 
beskrivs innehålla någon större validitet på det material och de analyser som genomförs med 
kvalitativa metoder. Det beror, enligt honom, på att resultatet inte anses vara tillförlitligt inom 
forskarsamhället eftersom det finns föreställningar att resultatet skapas av ledande 
frågeställningar. Det finns ingen garanti att forskningsresultat ger hög validitet - det ena ger 
automatiskt inte det andra. 97   
   Bryman använder sig av begreppen extern och intern validitet för att förklara vad en 
forskare ska tänka på för att få ett tillförlitligt resultat.  
   Extern validitet är när ett forskningsresultat kan användas för att undersöka andra 
forskningsområden som kan vara sociala miljöer och situationer.  Det är viktigt att kunna 

96 http://www.vr.se/download/18.668745410b37070528800029/HS%5B1%5D.pdf (Vetenskapsrådets regler och 
riktlinjer)  
97 Kvale (1997), s. 208-209 
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återupprepa forskning men den sociala verkligheten kan göra det svårare att genomföra exakt 
lika som vid tidigare forskning.  
   Intern validitet är att undersökning av den sociala miljön kan pågå under en längre tid, 
teoretiska perspektiv som utvecklas vid forskning bör vara förenliga med den kvalitativa 
metod som används.  
   Det är, enligt Bryman, upp till andra forskare att bedöma trovärdigheten av resultatet som 
presenteras - inte om forskningen kan upprepa och generera samma resultat. Resultatet bör 
bedömas och värderas för att forskaren ska vara säker på att det innehåller en sanningshalt 
som ger hög eller låg validitet. Används triangulering vid insamling och analys av data kan 
resultatets validitet öka men är ingen garanti. 98  
   Vi anser att metodtriangulering kommer öka vår kandidatuppsats validitet eftersom vi 
använder oss av två metoder. Textanalys med empirisk inriktning, för att studera e-
postkommunikation samt och kvalitativa interjuver, som ger svar och tankar från människor. 
De två valda metoderna anser vi bidrar till att resultatet blir mera sanningsenligt och att 
trovärdigheten ökar.  
 
9.13. Genomförande av empirisk studie  
Syftet med vår studie var att fördjupa kunskapen om Länsstyrelsens mejlkultur och undersöka 
tjänstemännens användande av e-post. Vi ville veta hur e-posten påverkar 
kommunikationsmönster, tidsanvändningen och effektiviteten. Med hjälp av vår 
kontaktperson kom vi i kontakt med sex tjänstemän vid Länsstyrelsen Blekinge. Vi valde att 
göra ett bekvämlighetsurval då vi ansåg att vår kontaktperson hade bättre kontakt med 
tjänstemännen och visste vilka som kunde tänka sig att ställa upp och delta i vår studie. Vi 
valde att ta del av och läsa tjänstemännens e-postkorrespondens mellan datumen 7 maj till 15 
maj 2009. Tanken var att få följa tjänstemännens e-post under en veckas tid, för att se hur 
mycket e-post som inkommer och hur mycket som skickas.  
   Utifrån e-postkorrespondensen och med hjälp av textanalytiska begrepp ville vi hitta 
kommunikationsmönster samt skapa en intervjuguide utifrån en lexikal nivå. När vi studerade 
e-posten utgick vi från begreppen ordens bruklighet, ordens betydelse och ordens frekvens. Vi 
försökte även ha ett öppet empiriskt sinne och inte enbart stirra oss blinda på de valda 
begreppen. När vi hade studerat e-posten skapade vi en intervjuguide med teman och 
kvalitativa intervjufrågor. Intervjuerna genomfördes med samma sex informanter som vi 
tidigare fått e-post ifrån.  
   Intervjuerna genomfördes vid Länsstyrelsen, på respektive informants arbetsrum, och tog 
mellan 45-60 minuter. Vi spelade in intervjuerna med bandspelare samtidigt som vi förde 
egna anteckningar, om vi ansåg att det behövdes. Intervjuerna transkriberades, för att vi 
ordagrant skulle kunna gå tillbaka och se vad som hade sagts. Det har varit en ovärderlig hjälp 
när resultatet sen skulle skrivas. Att ha intervjun nerskriven gjorde att vi lättare kunde läsa oss 
till resultatet och lättare kunde hitta svar på vårt syfte, än ifall vi hade behövt lyssna om och 
om igen.  
   E-postkorrespondensen och de kvalitativa intervjuerna sammanställdes sedan till ett resultat. 
Tanken med resultatet var att vi ville ha en jämn spridning mellan citat och text. Citaten skulle 
inte ta överhand utan mer lägga tyngd till texten. Utifrån resultatet analyserade vi den 
insamlade datan och utgick då främst från Shannon och Weavers matematiska 
kommunikationsmodell. Våra begrepp och teorier och vi försökt väva in i modellen och 
omsätta till den verklighet som vi har upplevt.  
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10. Resultat 
Utifrån syftets tre teman kommunikationsmönster, tidsanvändning och effektivitet har vi 
skapat intervjufrågor. Vi har genomfört sex intervjuer med tjänstemän inom olika områden på 
Länsstyrelsen Blekinge. Här, i resultatet, kommer vi tillbaka till temana och utgår från det när 
vi nu sammanställer svaren från intervjuerna.  
   Vi har valt andra namn, och antagligen annan ålder, på informanterna. Det gör vi dels för att 
ingen ska lista ut vem som har sagt vad och dels för att vi tycker det blir en personligare text 
ifall det står Anders istället för exempelvis Informant 1. Vi har därför döpt om våra 
informanter till Anders, 55 år, Jonas, 38 år, Malin, 27 år, Sofie, 28 år, Susanne, 47 år och 
Thomas, 44 år. Det är ett medvetet valt att inte skriva vad informanterna har för befattning 
och arbetsuppgifter samt hur länge de har arbetat vid Länsstyrelsen. Deras svar ska inte 
avslöja deras identitet för andra arbetskollegor.  
 
10.1. Textanalys  
Sex informanter har vidarebefordrat deras arbetsrelaterade e-postmeddelanden mellan 
perioden 7 maj och 15 maj 2009. Varje informant får mellan 15-30 mejl om dagen och 
sammanlagt, under denna vecka, skickades det och togs emot 457 e-postmeddelanden. Vi ska 
med hjälp stilanalysmetod på lexikal nivå, och tre valda begrepp därur, försöka utläsa 
informanternas e-post. 
  I begreppet ordens bruklighet har vi sett att informanternas språkbruk är professionellt och 
stringent utformat. E-posten har ett relevant innehåll, exempelvis att tjänstemännen är sakliga 
och håller sig till ämnet. Informanterna anpassar även sitt skrivande och språk till mottagarens 
nivå.  
   Då vi studerade ordens betydelse såg vi mönster hos informanterna, då alla använder sig av 
ett lättförståeligt språk. Det finns inga svårbegripliga eller konstiga ord bland de inkomna 
meddelanden och inte heller i de mejl som skickats.  
   Vi letade efter slang och internt språkbruk enligt ordens frekvens, men ingen av 
informanterna använder sig av sådana ord eller moderna modeord. Det vi ser är korrekt 
svenska med sakligt innehåll.  
   E-post har främst används för att skapa intervjuguiden, vilken är underlaget till de 
kvalitativa intervjuerna. Vi trodde att informanternas språkbruk i e-posten skulle vara mer 
svårläst än vad det var. Istället skriver de lättförståeligt och med fylliga svar, vilket gör att 
mottagaren inte behöver skicka e-post tillbaka för att fråga om innehållet. Vi upplever även att 
tjänstemännen vid Länsstyrelsen väl anpassar sig till mottagaren, det finns en vilja att serva 
andra organisationer och samhällsmedborgare.  
 
10.2. Kommunikationsmönster 
I tjänstemännens arbete ingår det att använda e-post som kommunikationsmedel och det blir 
då ett arbetsredskap. Enligt våra informanter är e-post idag så vanligt och nödvändigt att 
organisationens kommunikation och allt arbete som bedrivs där inte hade fungerat utan e-post.  
   För att få en uppfattning om tjänstemännens e-posthantering ville vi veta hur mycket de 
dagligen använder sig av e-post. Samtliga informanter har uppgivit att de generellt får mellan 
15 - 30 mejl om dagen. Informanterna tycker att detta är en rimlig mängd om de inte har något 
annat arbete som de måste prioritera mer. Några av informanterna kan ibland känna sig 
stressade av att det kommer mejl kontinuerligt under hela dagen, eftersom det förutsätts att de 
som tjänstemän ska svara relativt omgående. Ändå är alla informanter positivt inställda till e-
post då de anser att det är ett bra kommunikationsmedel. Susanne ser fördelen med e-post 
istället för att ringa:  
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Det underlättar att mejla varandra istället för att ringa. Folk är oftast inte inne på 
rummet eller så är de upptagna, men skickar jag ett mejl vet jag att jag får ett svar. 
(Susanne)  

 
   Att de mejlar varandra, för att få säkra svar, resulterar många gånger i många och korta 
meddelanden. Informanterna anser att det ibland blir för många mejl och att det i så fall hade 
varit bättre ifall kollegorna går till varandras kontor ifall de undrar något. Informanter nämner 
att de, och även deras kollegor, ofta försöker gå bort till varandra men att de nog hade kunnat 
göra det lite oftare.  
   Det visar sig under intervjuernas gång att e-post är det vanligaste kommunikationsmedlet på 
Länsstyrelsen. Andra kommunikationsvägar är att de möts i korridoren eller att de besöker 
varandra på kontoren. De kollegor som har daglig kontakt med varandra, har det genom fysisk 
kontakt. Att träffas vid fikapauser och på lunchrasten ger också ett tillfälle att prata 
arbetsrelaterade frågor. Även telefon används, dock inte lika mycket som e-post. Många av 
informanterna uppger att telefonen ofta används om det är en snabb fråga som de behöver ha 
bekräftad omgående. Samtal från externa aktörer kan komma under hela arbetsdagen då de 
inte har någon bestämd telefontid. Dock har det blivit allt vanligare att andra myndigheter och 
samhällsmedborgare använder e-post när de vill kontakta tjänstemännen på Länsstyrelsen. 
Tidigare har det varit mestadels telefonkontakt men nu börjar e-post bli mer och mer vanlig. 
Både Sofie och Susanne tror att det beror på att gemene man nu har e-post och att de tycker 
det är ett smidigt sätt att kommunicera på samt att tjänstemännen alltid lämnar ut både sin 
egen arbetsadress och Länsstyrelsens allmänna vid kontakt med andra. 
   Alla informanter uppger att när de själva ska ta kontakt med kollegor eller externa aktörer 
föredrar de en blandning av fysiska möten, telefon och e-post. Några av informanterna anser 
att det allra bästa vore ifall alla möten med kollegor och externa aktörer kunde ske fysiskt, då 
det är lättare att tala med varandra, men av tidsmässiga skäl skulle det inte gå att genomföra i 
praktiken. E-post har tidigare nämnts som ett säkert kommunikationsmedel då tjänstemännen 
vet att de får svar, informationen finns skriven svart på vitt samt att det smidigt går att delge 
information såsom bilagor, kartor och anteckningar.  
   När vi vände på frågan och undrade hur tjänstemännen själva vill bli kontaktade svarade 
nästan alla att de vill få e-post. Att telefonen ringer eller att någon kommer till deras kontor är 
även det bra kontaktvägar, men med e-post kan de själva välja när och i vilken ordning de ska 
besvara frågorna.  
 

E-post är rätt bra i det fallet. Då kan man sålla lite, om man behöver kontakta direkt 
eller om man kan vänta lite. Det funkar rätt bra med e-post vad det gäller det. Är det 
viktigt ser man ju det och då får man ju antingen ringa upp eller ta kontakt via e-post 
tillbaka. (Jonas)  

 
Även Sofie ser, precis som Jonas, fördelen med att bli kontaktad via e-post.  
 

Personligen är jag väldigt tacksam för mejl. Då har jag allt det inkomna dokumenterat 
och jag kan även gå tillbaka och se exakt vad det var som någon ville ha svar på.  
E-post är även bra eftersom jag kan spara mina skickade mejl och på så sätt behöver 
jag inte föra tjänsteanteckningar på samma sätt som när någon ringer. (Sofie)  

 
   Den önskade kontaktvägen skiljer sig dock beroende på vad för frågor som tjänstemännen 
blir kontaktade med. Alla informanter uppger att om frågorna är komplexa kan det vara bättre 
och framförallt lättare att ta en diskussion över telefon eller vid ett möte.  
   Nästan alla informanter anser att e-post är ett opersonligt kommunikationsmedel och de sa 
att det aldrig kan bli lika personligt som ett telefonsamtal eller som ett fysiskt möte. Vissa av 
informanterna tycker dock att det är viktigt att försöka skriva personligt till människor som de 
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känner väl, just för att få bort den formella känslan. Massutskick med information nämner 
informanterna som ett exempel på opersonliga mejl medan ett personligt mejl kan vara frågor 
inom arbetsgruppen eller om någon har lust att följa med på After Work nästkommande 
fredag.  
   Information som behöver nå ut till många anser informanterna är lämpliga att ta via e-post. 
Det sparar tid, jämfört med att exempelvis ringa till alla. Alla får samma information vid 
samma tillfälle. När ett sådant e-postmeddelande ska skrivas uppger en av informanterna att 
hon kan sitta i lugn och ro och verkligen tänka igenom sina formuleringar och välja ut rätt 
bilagor som ska skickas med.  
   Två av informanterna anser även att e-post är lämplig om en arbetsgrupp ska bestämma 
datum till ett möte eller ifall det inte behövs något möte men att gruppen behöver få in 
synpunkter från varandra. Då skickas e-post till alla inom den gruppen och på så sätt får alla 
veta vad de andra tycker. ”Det blir som ett kommunikationsforum.” (Anders)  
   Informanterna tycker att frågor som är alltför personliga är olämpliga att ta via e-post. Sofie 
uppger att om hon ska delge ett beslut eller vill ha in människors personliga åsikter skulle hon 
aldrig göra det över e-post, då bestämmer hon hellre ett möte eller tar det med telefonkontakt. 
Även stora och omfattande frågor kan bli svåra att ta via e-post, det är helt enkelt för mycket 
information och för många medarbetare som ska komma med sina tankar och åsikter. ”Det 
blir för mycket informationsflöde och då kan man inte använda e-post.” (Susanne) Ofta kallas 
det till ett möte istället.    
   Hälften av informanterna uppger att de vid flera, men oregelbundna, tillfällen har fört 
diskussioner om hur kollegor på bästa sätt kommunicerar med varandra. Det kan exempelvis 
röra sig om diskussioner på möten där någon har tagit upp att det blir för mycket e-post när 
kollegor ställer frågor som egentligen inte är relevanta. De har då kommit fram till att 
avsändaren måste bli mer restriktiv med vad som skickas iväg.  
   Thomas tycker det vore bra ifall intranätet kunde användas mer. Tjänstemännen har även en 
kalender i dataprogrammet Outlook, som lätt kan användas när de exempelvis ska boka 
möten. Kalendern skulle kunna användas mer frekvent för att på så sätt minska 
kommunikation fram och tillbaka om vem som kan och inte kan komma på den utsatta 
mötestiden. 
   Susanne tänker efter vid de tillfällen hon hör sina kollegor beklaga sig över den mängd e-
post som inkommer. När kollegorna berättar att de knappt hinner med att läsa e-posten brukar 
Susanne tänka på att hon kanske inte behöver skicka småsvar på alla mejl som inkommer. 
Samtidigt försöker hon skicka en mindre mängd e-post och istället med mer information 
samlad däri, för att e-posten och dess information ska bli mer konkret.   
   Vi frågade informanterna vad de tror att deras kollegor anser om e-post. Den allmänna 
uppfattningen är att många tycker det är ett bra och ett nödvändigt hjälpmedel i arbetet. 
Beroende på vilken befattning tjänstemännen har får de också olika många mejl. Som vi 
tidigare nämnt får våra informanter mellan 15-30 mejl om dagen, något de tycker är 
hanterbart. Några av deras kollegor får betydligt fler och dessutom mer skräppost, vilket de 
inte tycker är bra. 
   Ibland hör de kollegor klaga över att det är för mycket e-post, främst då de kommit tillbaka 
från semestern. Anders och Susanne, som har arbetat på Länsstyrelsen i många år, ser inte 
längre stressen över att ta hand om e-posten första dagen efter semestern. Numera vet de att 
en hel dag går åt till att svara, slänga och rensa bland e-posten. De planerar även vilka 
åtgärder som behövs göras de kommande dagarna med den e-posten som de inte svarar på 
direkt. Det är nödvändigt och något de får acceptera. ”Går det fortare än en dag är det bara 
positivt”. (Susanne)   
   Även ifall e-post verkar vara det kommunikationsmedium som används mest inom 
Länsstyrelsen känner inte informanterna att de förlorat kontakten med sina kollegor. Några av 
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informanterna uppger att de ibland använder e-post även till frågor som de lika gärna hade 
kunnat besöka kollegans kontor för att fråga. På grund av det kan det bli några mindre 
personliga möten. Samtidigt tycker nästan alla informanter att det är viktigt med den sociala 
kontakten och att de allra flesta försöker gå runt till varandra, i alla fall någon gång om dagen. 
Tjänstemännen har fortfarande samma fikapaus, samma lunchtid och även möten där de 
träffar kollegor och ibland externa aktörer. Även ifall mycket av kommunikationen sker via e-
post anser tjänstemännen att de inte har förlorat någon social kontakt. Skillnaden mellan 
Länsstyrelsen och externa aktörer är att istället för brev, fax och telefoni används e-post mer 
än tidigare. Tjänstemännen upplever även att de har mer kontakt med samhällsmedborgarna 
via e-post. Sofie tror att det beror på att tiden och synen på e-post generellt har förändrats. Det 
är inte lika högtidligt eller konstigt att ta kontakt med en tjänsteman vid en myndighet idag 
som det var förr i tiden. Det är en naturlig del i vardagen och myndigheterna är till för att 
serva samhällsmedborgarna.  
   Överlag tycker informanterna att e-post är positivt och nödvändigt för arbetet. Vi undrade 
på vilket sätt de påverkas av e-post och hälften svarar att de inte påverkas alls. De menar att 
det är en del av hela arbetssituationen och även en naturlig del i verksamheten.  
   Thomas har e-postfunktion i sin mobiltelefon, vilket gör att han har ständig koll på när det 
kommer nya mejl i inkorgen. Han säger att han ibland upplever stress med att alltid ha 
tillgång till mejlen. Han läser även sin e-post utanför arbetstid, han uppger att han vill ha koll 
och att det är hans egna val att göra så.  
   Sofie tycker att hon ibland påverkas negativt av e-post. Det gör hon främst när hon sitter 
och arbetar och hör och ser att det plingar till i en ruta på dataskärmen, då har ett nytt e-
postmeddelande kommit. Hon vill gärna svara på e-posten så fort som möjligt och medger att 
det ibland kan störa hennes arbetsro. Hon vet att hon kan stänga av e-posten och istället välja 
vissa stunder då hon går in och läser den, men så vill hon inte ha det. Hon vill veta när det 
kommit ett nytt mejl.  
   Susanne tycker att e-post blir en belastning när hon har andra arbetsuppgifter som hon måste 
fokusera på. Allt som oftast läser hon all e-post och betar av efter hand, men är det en annan 
arbetsuppgift som hon behöver arbeta med blir det att e-posten får vänta. Hon tycker såhär: 
 

Denna veckan har varit väldigt arbetsintensiv men jag har åtminstone läst min e-post. 
Men e-posten har känts lite som en belastning… Det kvittar om någon hade stått i 
dörren eller ringt så hade det ändå stört mig. Det är liksom… jag vill inte bli störd, jag 
måste fokusera. (Susanne)  

 
Susanne har valt att inte ha igång e-postprogrammet, det gör att hon inte hör något pling och 
ser heller inte någon ruta varje gång det kommer e-post. Istället har hon programmet öppet 
och betar av några gånger under dagen. Hon svarar på det mest akuta och väntar med det 
andra.  
   Hälften av informanterna tycker att det svåraste med e-post är de misstolkningar som ett 
mejl för med sig. Om Jonas får en fråga via mejl som han tycker är svår eller för komplex, 
bestämmer han hellre ett personligt möte eller tar en telefonkontakt. Han tycker det blir lättare 
att diskutera än att skicka mejl fram och tillbaka till varandra.  
   Malin tycker att det delvis är svårt att förmedla känslor i ett e-postmeddelande. Hon tycker 
att den som skriver e-post med lite känsligt innehåll bör tänka både en och två gånger på hur 
det ska formuleras.  
   Susanne tycker inte att e-post ska skrivas när avsändaren är förbannad eller väldigt glad. Det 
är lätt att mejlet då handlar om någon annat än dess egentliga syfte. Hon tycker att det ibland 
kan vara svårt att uttrycka sig konkret och sakligt så att det inte finns några oavsiktliga 
undertoner i meddelandet. Ibland har hon fått e-post och tänkt att avsändaren verkar bitsk eller 
sur, men är inte riktigt säker på vilka känslor avsändaren egentligen har. Hon tycker att e-
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posten ibland används lite väl snabbt och lustigt, vilket kan skapa missförstånd. Susanne har 
fått tips på vad hon kan göra ifall hon behöver skriva ett mejl och själv är irriterad. Hon 
skriver ett mejl men hon skickar aldrig iväg det. Dagen därpå kan hon plocka fram det och 
känner hon att hon behöver skicka det så bör det ändras till ett mer formellt innehåll. Känner 
hon istället att det nu, dagen efter, är oväsentligt så slänger hon det. Då tycker hon inte att 
några oavsiktliga konflikter skapas.  
Informanterna tycker att e-posten främst ska användas till att sprida information, exempelvis 
nyhetsbrev, bifogade filer, kompletterande uppgifter eller olika offertförfrågningar. Även om 
inte e-posten kan ersätta vanliga brev helt och hållet, de skickar exempelvis beslut med vanlig 
post, har den ändå många fördelar. Kontakter, både med kollegor och externa aktörer, hålls 
levande och flytande med hjälp av e-posten.  
 
10.3. Tidsanvändning  
Alla informanterna tycker att e-post, som kommunikation, är effektivt. Det underlättar deras 
interaktion med interna och externa aktörer. Det är mer tidsbesparande att skicka iväg ett mejl 
till externa kontakter, eftersom mejlet innehåller både skriven information och även 
arbetsrelaterade saker, såsom bifogade filer.  
   E-post används inte bara som kommunikation mellan kollegor och externa aktörer, utan 
vissa arbetsuppgifter görs konkret med e-post. Det kan vara att skriva mötesanteckningar i 
realtid, som sedan skickas till arbetskollegor och andra deltagare som var närvarande vid 
mötet. Informanterna tycker att de sparar tid genom att använda e-post.  
   Malin berättar att hon inte har funderat på användandet kring e-post, eftersom den alltid har 
varit en del av hennes arbetsuppgifter. De informanter som är några år äldre berättar att innan 
e-post blev ett kommunikationsmedel användes mest telefon och brev som kontaktväg med 
kollegor och externa aktörer. Även fax användes under en period, det var ett snabbare 
kommunikationssätt än brev och kan till viss del liknas med e-post. Anders och Susanne 
beskriver att e-post är ett mera mångsidigt kommunikations- och arbetsverktyg än fax, telefon 
och traditionell post.  
   Susanne talar om att när hon började vid Länsstyrelsen inkom det vanliga brev några gånger 
i veckan, idag kan hon få uppemot 30 mejl om dagen. Tidigare ringde telefonen flera gånger 
under en arbetsdag, både kollegor och externa aktörer sökte henne om frågor som berörde 
hennes arbetsuppgifter. Det kunde ibland göra det svårt att koncentrera sig på att utföra 
arbetsuppgifterna. Susanne anser att informationsflödet har ökat markant från början av 1990-
talet eftersom det skickas mer e-post än traditionella brev. Majoriteten av informanterna 
beskriver att det inte är så många telefonsamtal per dag i förhållande till e-postmeddelanden. 
Nästan alla informanter tycker att e-post allt mer har ersatt de tre traditionella 
kommunikationsmedlen telefon, fax och brev.  
 

Ser man på alternativet att man skulle ringa flera olika telefonsamtal och kanske inte få 
tag i rätt person på en gång och lämna meddelande att de ska ringa tillbaka… Alltså, då 
är det mer effektivt att skicka iväg ett mejl som jag vet att personen kommer att läsa 
någon gång och sen svara mig. Då lägger jag hellre några extra sekunder på själva 
skrivandet, så tror jag nog att det är en tidsbesparing i de allra flesta fallen. (Thomas) 

 
Informanterna tycker att e-posten är tidsbesparande i jämfört med andra 
kommunikationsmedel som de använder sig av i deras arbete. Det är enkelt och snabbt att 
skicka ett mejl till någon än att behöva ringa flera gånger och inte få något svar. E-posten 
underlättar därför arbetet för tjänstemännen då de slipper sitta telefonkö eller ringa någon som 
inte svarar på grund av exempelvis möte, ledighet eller sjukdom. När e-post är skickat kan 
tjänstemännen fortsätta arbeta och behöver inte avsätta någon mer arbetstid för att få tag i den 
sökta personen.  
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   Malin tycker att e-posten är väl integrerad i hennes arbetsuppgifter och hon tycker även att 
den underlättar kommunikationen. Hon tycker att arbetet skulle vara mer omständigt om det 
inte fanns någon e-post, eftersom den är så enkel när det gäller dess användningsområden. 
Hon beskriver att e-post kan användas till korta meddelanden riktade till en arbetskollega 
samt till att bifoga arbetsmaterial eller massutskick med information. Därför upplever hon och 
även många av de andra informanterna att e-posten är flexibel i jämförelse med andra 
kommunikationsmedel, speciellt vid informationsöverföringar.  
   I genomsnitt lägger alla informanterna ca en timma varje arbetsdag på att svara på 
inkommen e-post. Flertalet av informanterna har utvecklat en form av e-postdisciplin för hur 
e-posten ska hanteras. Det kan exempelvis vara att de läser och besvarar e-posten enbart under 
vissa timmar på arbetsdagen. De har gjort ett aktivt val att inte avbryta sitt pågående arbete så 
fort de får ett nytt mejl. De avbryter sällan för att läsa ett nyinkommet mejl, om det inte visar 
sig vara ytterst viktigt. Anders berättar att han ser i rutan, som kommer upp på dataskärmen, 
vem det nya mejlet är ifrån. Därefter beslutar han vilken åtgärd som är lämpigast för det 
enskilda e-postmeddelade.  
 

Ofta så låter man bli e-posten, om man exempelvis är inne och skriver i något. Då 
försöker jag att inte avbryta det, men det är en fråga om disciplin. Jag ser ju vem det är 
som skickar mejlet och då kan jag avgöra om det är viktigt eller om jag kan vänta med 
det en stund. (Anders)  

 
   Det gäller att göra en avvägning om e-posten för tillfället är tillräckligt relevant för ett svar 
omgående eller om svaret istället kan vänta tills pågående arbetsuppgift är avslutad. 
Bedömningen avgörs på innehållet och avsändaren, och tjänstemannen exempelvis ringa upp 
avsändaren via telefon, radera e-posten eftersom det var skräppost eller leta efter ett svar 
bland rapporter.  
   Informanterna tycker att e-post gör det smidigt att planera möten mellan arbetskollegor och 
sen vidarebefordra informationen till berörda parter. Alla informanter tycker att information, 
som skickas via e-post, från chefer och kollegor är relevant för arbetet. Samtidigt finns det 
inte allt för mycket arbetstid till att hinna läsa och reflektera över innehållet. Rapporter som 
skickas hinner informanterna inte alltid läsa. Istället sorteras de in i mappar och tas fram om 
det behövs till ett senare arbete. Det finns inte arbetstid att läsa alla rapporter, då skulle 
tjänstemännen inte hinna med deras huvudsakliga arbetsuppgifter.  
   Flertalet av informanterna tycker att nyhetsbrev är en bra informationskälla, det är så de 
håller sig uppdaterade på vad som händer inom deras arbetsområden. Nyhetsbrevet är inte 
bara en informationskälla utan kan även vara en belastning. Varje informant får ett stort antal 
nyhetsbrev och inte heller alla dem har de tid att läsa. ”Jag skulle kunna använda många av 
mina arbetsdagar till att bara läsa alla nyhetsbrev och tidskrifter som jag får. Det går helt 
enkelt inte att läsa allt.” (Anders)  
   Informanterna är selektiva när det gäller att läsa rapporter och nyhetsbrev. De läser bara de 
nyhetsbrev som är mest relevanta och sparar rapporterna som berör deras arbetsområden, för 
att kunna använda dem till senare arbetsuppgifter. Inställningen till rapporterna är överlag 
positiv, samtidigt vill de inte ha rapporter som inte är relevanta för deras arbetsområde. De 
rapporter som egentligen inte berör dem vill de helst inte ha, det tar för mycket arbetstid att 
behöva sålla bland all information. Rapporter och nyhetsbrev som de inte anser vara viktiga 
raderar de omgående.  
   Nästan alla informanter ser inte något problem i att skriva och formulera sin e-post. De 
tycker därför inte att det behövs någon e-postpolicy. Eventuellt borde medarbetarna ha samtal 
kring hur de ska formulera sig för att det inte ska bli några missförstånd i e-posten. I övrigt 
tycker de att det räcker med sunt förnuft och att tänka efter och läsa igenom en extra gång 
innan mejlet skickas iväg. Många av informanterna tycker att e-post som skickas till externa 
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aktörer bör vara mer formell än om de skickar till en kollega. Länsstyrelsen är en statlig 
myndighet och det förväntas av dem att de ska ha ett visst formellt språk. Om det en kollega 
som avsändaren känner relativt väl kan språket vara mindre formellt. Hellre att mejlet är 
utförligt så att mottagaren inte kan misstolka innehållet.  
   Om mottagaren inte förstår innehållet i e-postmeddelandet är det vanligt att de tar en 
telefonkontakt eller skickar en fråga tillbaka med en undran om vad avsändaren menar. Är det 
flera frågor de vill ha besvarade tycker informanterna att det är bättre att ta kontakt via telefon 
eller besöka avsändarens kontor. Flertalet av informanterna förväntar sig ett svar från 
mottagaren inom en relativ kort tidsperiod, gärna samma dag.   
 
10.4. Effektivitet  
Informanterna beskriver att de, i sitt dagliga arbete, inte bara använder e-post för att 
kommunicera utan även för att arbeta. E-post är en förutsättning för att de ska kunna utföra ett 
effektivt arbete eftersom det är snabbt, enkelt och för möjligheten att skicka filer med 
exempelvis arbetsmaterial. Därför är e-posten mer flexibel och mångsidig att använda i 
arbetet än andra traditionella kommunikationsmedium, såsom telefon, fax och traditionella, 
som brev som bara har en funktion.  
   Malin använder ofta e-post i sitt dagliga arbete, eftersom hennes arbetsuppgifter kräver det, 
bland annat för att kunna sprida information. Hon säger att hennes arbete skulle vara mer 
omständigt och hon skulle inte vara lika effektiv om inte e-post fanns.  
 

E-post gör det möjligt att skicka några filer eller bilder betydligt snabbare än att göra 
det med snigelpost. Pratar vi om effektivitet så går det fortare med mejl än att bränna 
bilderna på en cd-skiva, stoppa i ett kuvert och sen gå till posten… Så e-post är mer 
effektivt ur den synvinkeln. (Malin) 

 
Även de andra informanterna tycker att e-post effektiviserar deras arbetsuppgifter, eftersom 
det med hjälp av e-post inte tar lika lång tid att utföra en uppgift. E-post har bidragit till att en 
stor mängd information kan skickas till ett antal människor inom några minuter, vilket inte är 
möjligt med traditionella kommunikationsmedel.   
   Thomas tror, att i framtiden kommer, e-posten ersätta traditionella pappersbeslut, som 
skickas från Länsstyrelsen. Det skulle vara enklare och effektivare att istället för att skriva ut 
och skicka beslutet med traditionell post, använda sig av e-post. Det skulle bland annat spara 
in pengar eftersom det inte behövs något porto. Innan detta är genomförbart måste IT-
säkerheten lösas, så att beslutet exempelvis inte kan ändras av mottagaren. Elektroniska beslut 
skulle till början vara ett komplement till vanlig post, då alla inte har tillgång till Internet eller 
har en egen e-postadress.  
   E-post effektiviserar tjänstemännens arbete eftersom de inte behöver ringa och försöka få 
tag i någon som kanske inte är anträffbar just då. Det är enklare att skicka e-post, 
tjänstemännen slipper då använda sin arbetstid till att försöka få tag i personen utan vet att de 
får svar vid ett senare tillfälle.  
   Sofie använder sig av läskvitto. Det är en e-postfunktion som gör att hon kan se när 
mottagaren har läst det mejlet som hon skickade. Hon tycker även att det är bra att all e-post 
som skickas finns i ett e-postsystem, det blir lättare att följa e-postkonversationen som blir när 
kollegor skickar e-post fram och tillbaka till varandra.   
   Anders beskriver att e-post är ett snabbt kommunikationsmedel som gör det lätt att sprida 
information till många aktörer i samhället och inom Länsstyrelsen. Han ser stora skillnader på 
e-post och traditionella brev. ”E-posten är klart bättre, kontakten är snabbare”. (Anders)  
   Thomas tycker att e-post inte bara är positiv för att skapa effektivitet. E-post kan upplevas 
som en stressfaktor av arbetskollegor eftersom det kommer mycket e-post med irrelevant 
information, vilket tar tid att bearbeta. Det plingar till varje gång ett nytt e-postmeddelande 
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kommer och det visas även en ruta på dataskärmen. Thomas tycker personligen inte att det 
blir ett avbrott i arbetet, enbart för att läsa det inkomna mejlet.  
   Samtliga informanter anser att skräppost har en negativ inverkan på arbetet. Det tar en del 
av arbetstiden att kontrollera om e-posten ska läsas, sparas eller slängas. Kommer det bara ett 
skräpmejl under dagen tycker informanterna att det är okej, det kan de hantera. Om det 
däremot kommer flera skräpmejl tar det för lång tid och kan ibland skapa irritation.  
   Generellt anser informanterna att e-posten är effektiv i deras arbete eftersom korta 
meddelanden kan skickas internt till kollegor i stället för att samtala via telefon. Detta är bra 
eftersom tjänsteman som inte behöver ringa flera gånger till arbetskollegor som inte svarar på 
grund av att de exempelvis är på möte.  
   Informanterna beskriver återkommande under hela intervjun hur effektivt de tycker e-post 
är i arbetet. Några informanter tycker att det är svårt att särskilja e-post från deras 
arbetsuppgifter eftersom ordinarie arbetsuppgifter kan utföras i e-postprogrammet. E-post 
underlättar deras arbete genom att informationen enkelt kan spridas till berörda aktörer. E-
postens enkelhet att sprida information kan också bidra till ineffektivitet.  
 

Du kan skicka iväg e-post till tre personer och be alla tre om svar. Om alla då bemödar 
sig att hitta svar kan det blir för mycket information, det kanske hade räckt att en hade 
svarat. De som svarar är ovetande om varandra… Det blir ineffektivt… Det måste ju 
finnas någon teknik för det med. (Anders)  
 

   Innan e-post skickas bör avsändaren noga överväga om hon ska skicka till en eller flera 
mottagare. Mottagaren kommer med största sannolikhet att svara, fastän svaren från just den 
personen inte behövs i slutändan. Normalt räcker det med att en person rådfrågas, just för att 
det inte ska skapas extra arbetsuppgifter eller avsatt tid som tjänstemannen hade kunnat 
använda till något annat.  
   Vissa tjänstemän har börjat använda en e-postfunktion i mobiltelefonen. Det är ett bra sätt 
att hålla kontakten med kollegor, om det exempelvis skulle uppstå ett problem som behövs 
ordnas omgående. Tjänstemannen kan då svara på e-post fastän hon är på utbildning eller är 
ledig. Nackdelen är att tjänstemannen kan få svårt att släppa sitt arbete på fritiden eftersom 
hon alltid är kontaktbar.  
 
11. Analys 
I detta kapitel analyserar vi kandidatuppsatsens resultat utifrån Hård af Segerstads kapitel om 
Shannon och Weavers matematiska kommunikationsmodell. Vi använder våra tidigare valda 
begrepp, sätter in dem i modellen och försöker därigenom visa hur tjänstemännen förhåller sig 
till e-post. Kandidatuppsatsen analyseras utifrån ett sociologiskt betraktelsesätt för att 
fördjupa kunskapen om Länsstyrelsens mejlkultur och undersöka tjänstemännens användande 
av e-post. Samma mönster finns genom hela uppsatsen, då vi även vill veta om e-posten 
påverkar kommunikationsmönster, tidsanvändning och effektivitet.  
   Shannon och Weavers matematiska kommunikationsmodell är en envägskommunikation, 
där avsändaren och mottagaren inte kommunicerar i realtid. Vi har valt att använda oss av 
denna kommunikationsmodell eftersom e-post är en envägskommunikation mellan två eller 
flera aktörer. Genom att använda oss av kommunikationsmodellen har vi fått en bra överblick 
på hur tjänstemännen hanterar e-post vid kommunikation. Nedan har vi valt att byta ut deras 
begrepp och istället använda oss av ord från våra resultat. Vi vill visa att modellen delvis kan 
överföras på vår studie vid Länsstyrelsen. Fortfarande visar modellen ett visst schema och 
med nedanstående bild fungerar processen på följande vis:   
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Figur 2. Tjänstemännens e-posthantering i praktiken 
 
Informationskällan kan vara interna eller externa aktörer som producerar ett meddelande. 
Meddelandet går sedan från avsändaren via en signal som vidarebefordrar meddelandet till 
tjänstemannen. Meddelandet kan innehålla frågor, svar på frågor, bekräftelser eller en 
uppsättning av dokument, bilder och arbeten. Meddelandet som tjänstemännen sedan skickar 
som svar innehåller sociala mönster och förhållningssätt för hur och till vad e-post bör 
användas. De e-postmeddelanden vi har tagit del av innehåller saklig information, korta 
meddelanden med koncist och relevant innehåll. Tjänstemännen efterstävar sakligt innehåll, 
samtidigt som språket bör ha en varm framtoning för att inte upplevas som opersonligt. De 
sociala mönster, som vi kunnat urskilja, kopplar vi till vårt syfte om kommunikationsmönster. 
Enligt oss är e-postkorrespondensen effektiv och vi ser även gemensamma mönster för hur e-
post används mellan kollegor. Tjänstemännen kommunicerar på liknande sätt, vilket skapar 
konsensus mellan dem. Ett tydligt kommunikationsmönster, som vi kunnat se, är att det är 
viktigt att avsändaren formulerar mejlet på mottagarens nivå, då blir risken för misstolkningar 
mindre.  
    Signalen kan vara utsatt för olika störningskällor, exempelvis stress eller tidsbrist då 
tjänstemannen arbetar med något annat och egentligen inte hinner läsa e-postmeddelandet 
som inkommit. Andra störningskällor kan exempelvis vara skräppost som skickas från olika 
människor och företag, men som oftast bara upplevs som ett irritationsmoment. Spartanska 
mejl med för lite information kan också vara störningssignal. Istället för att skicka frågor fram 
och tillbaka till varandra tjänar tjänstemännen tid på att gå bort till en kollegas kontor och 
reda ut frågorna ansikte mot ansikte. För att minska stress behöver tjänstemännen inte fler 
mejl med relevant information eller frågor, det blir ett för stort informationsöverflöd att ta in 
all information från inkommen e-post. Likt Pedersen och Pedersen menar vi att det ibland är 
för lätt att skicka e-post, det är lätt hänt att avsändaren inte tänker på innehållet och dess 
formuleringar. Genom våra intervjuer har vi fått fram resultat som visar att informanterna är 
medvetna om att de oftare borde tänka en extra gång på varför ett mejl skickas och till vem 
det skickas. På så sätt skickas inte några massutskick och rätt person får rätt information.  
   Heiden m.fl. anser att kommunikation inte bara en grundförutsättning inom organisationer, 
utan även bland människor, eftersom människans interaktion med andra sker i någon form av 
kommunikation. Kommunikation är en förutsättning för att människor inom organisationer 
arbetar mot gemensamma mål och accepterar de förändringar och handlingar som behövs för 
att uppnå resultat. Människors sociala relationer bygger på kommunikation med omvärlden, 
exempelvis en fysik relation eller en interaktiv textbaserad e-postkommunikation vid 
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arbetsplatsen.99 Likt Heiden m.fl. vet vi att en organisation inte skulle fungera utan 
kommunikation. Kollegor är sinsemellan beroende av att tala samma språk för att förstå 
varandra. E-post är inte bara ett medel för att hålla kontakt med kollegor och externa aktörer. 
Genom att arbeta med att plocka fram information är e-post en stor fördel när informationen 
sedan ska spridas till många människor.  
   Tjänstemännens kommunikationer består av en mix mellan telefon, verbal kontakt och e-
post. Flera tjänstemän uppger att e-post är det vanligaste kommunikationsmedlet och att det 
nu är en naturlig del i verksamheten. Utan e-post skulle inte kommunikationerna flyta på i den 
mening som de gör idag. En del tjänstemän känner ibland oro att det är något fel om de inte 
får någon e-post. Enligt tjänstemännen är e-post ett flexibelt sätt att förmedla och få 
information från aktörer i samhället.  
   Hård af Segerstad beskriver hur kommunikation fyller olika behov hos människan, 
emotionella eller sociala förhållningssätt bygger på en interaktion mellan aktörer.100 Vi tycker 
att Hård af Segerstad idéer kan tillämpas på e-postkommunikation eftersom sociala mönster 
och förhållningssätt är en del av den interaktion som sker mellan tjänstemän och interna och 
externa aktörer.  
   Tjänstemännen hanterar och reagerar olika på e-post. Några känner sig tvungna att läsa och 
svara på inkommen e-post. Andra tjänstemän har utvecklat ett ”e-postfilter” som selektivt 
hanterar och bestämmer hur e-post ska hanteras. Genom detta filter ökar effektiviteten. E-
postfiltret avkodar undermedvetet några rader i det inkomna e-postmeddelandet och därefter 
avgör tjänstemannen hur viktig informationen är och om det är relevant eller irrelevant för 
deras arbete. Genom att se vem avsändaren är och vad e-posten innehåller kan tjänstemannen 
ta ställning till om hon behöver läsa och svara direkt eller om det går att göra det vid ett 
senare tillfälle. Om tjänstemannen behöver kontakta avsändaren bestämmer hon vilket 
kommunikationsmedel som är mest lämpligt. Det beror till stor del vad e-postmeddelandet har 
för information. Är informationen relevant och kräver ett svar omgående läggs det pågående 
arbetet åt sidan. Att svara på något omgående gör informanterna helst via telefonkontakt eller 
ett personligt möte. Om tjänstemannen istället väljer att e-postmeddelandet kan besvaras, vid 
ett senare tillfälle, gör hon det när hon får ledig tid över eller en tid då hon aktivt väljer att 
besvara sin e-post.  
   E-postfiltret ger kontroll över informationsflödet och tjänstemännen får då även bättre 
kontroll över sitt arbete. Vi tror inte att tjänstemännen blir lika stressade när de själva tar 
kontroll över kommunikationen, exempelvis genom att de bestämmer när de ska vara på 
inkommen e-post. Även om e-post och även annan kommunikation ska, enligt lag, besvaras 
relativt omgående kan tjänstemannen göra ett aktivt val när hon/han vill svara på inkommen 
e-post. Känslan av kontroll minskar stressfaktorn avsevärt eftersom tjänstemannen själv styr 
över sin tid. E-post gör kommunikationen mer kontrollerad, jämförelsevis med telefonen som 
kan ringa när som helst under arbetsdagen. Med telefonkontakt sker interaktionen i realtid, 
medan e-post inte är beroende av att två personer sitter på olika ställen samtidigt för att kunna 
ta skicka och emot ett meddelande. Vissa tjänstemän vill veta direkt vad det är för mejl som 
inkommit medan andra betar av sin inkorg några få gånger om dagen. Inget är rätt eller fel, 
enligt oss, utan det beror på hur man är som person. Tjänstemannen väljer vilket 
kommunikationsmedel som är mest lämpligt att svara med. De gör ett aktivt val över sin 
arbetssituation. Vi anser att detta val påverkar deras tidsanvändning då e-postfiltret har 
sorterat bort e-post som inte är relevant eller kräver ett snabbt svar, varpå tjänstemännen kan 
koncentrera sin arbetstid på mer viktiga saker.  
   För att återknyta till Rogers och Agarwala-Rogers ser vi det som att e-postfiltret är en form 
av försvarsmekanism med syfte att effektivt prioritera olika slags informationer. 

99 Heiden m.fl. (2008) s.17-19 
100 Hård af Segerstad (2002), s. 63 
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Tjänstemännen drabbas då inte lika lätt av informationsöverflöd. E-postfiltret har reviderat 
tjänstemännens tidsanvändning vid kommunikation, det har utvecklats arbetsmetoder och e-
post gör det möjligt att exempelvis skicka arbeten via e-post och kommunicera med 
människor runt om i välden. E-post är snabbt, billigt och flexibelt i jämförelse med andra 
traditionella kommunikationsmedel, som mer används till ett speciellt ändamål.  
   Enligt Maltén håller kommunikation ihop organisationer. Nya gruppdeltagare socialiseras in 
för att lära sig om vilka sociala regler som gäller inom organisationen.101 Vi tror därför att 
nyanställda tjänstemän inom en organisation, i vårt fall Länsstyrelsen, efter ett tag lär sig hur 
den sociala interaktionen via e-post fungerar och lär sig att effektivisera sitt arbete enligt 
ovanstående kommunikationsmodell.  
   Westerholm och Åström ger en bild av att dagens samhälle genomsyras av tekniska verktyg, 
vilka har blivit en del av den vardag som individer lever och verkar i. Dessa tekniska verktyg 
och lösningar har människan skapat för olika syften i samhället.102 Giddens beskriver hur 
tekniska lösningar har påverkat arbetets art och dess förändring från fysiska fabriker till 
hemmiljö. Teknologi har gjort det möjligt att inte behöva vara fysiskt bunden till en specifik 
arbetsplats.103 E-post är en teknisk uppfinning som, enligt oss, har bidragit till att tjänstemäns 
kommunikation och arbete har förändrats. E-post har också förändrat arbetsplatsens 
kommunikation från statisk struktur till en dynamisk struktur. Tjänstemännen behöver inte 
vara fysiskt närvarande vid Länsstyrelsen för att läsa och hantera e-post eftersom detta nu kan 
ske via mobiltelefoner eller datorn i hemmet. Tjänstemännen har ständig tillgång till sin e-
post vid dygnets alla timmar. Deras arbetsuppgifter har smält samman med kommunikationen, 
eftersom e-post inte bara används till att skicka svar och information utan även används för att 
konkret utföra en arbetsuppgift. Kommunikation och arbete vävs samman, exempelvis när 
tjänstemän skriver sina arbetsrapporter i ett e-postmeddelande. Tjänstemännens effektivitet 
förbättras eftersom ett arbetsmoment och ett kommunikationsmoment utförs samtidigt. Detta 
ger även en bättre tidsanvändning, vilket vi försökt visa i ovanstående 
kommunikationsmodell.   
   Rogers och Agarwala-Rogers beskriver att medarbetare inom organisationer ständigt utsätts 
för en mängd information, både internt och externt. De menar att människor som utsätts för 
irrelevant information kan drabbas av överbelastning, något de benämner som 
informationsöverflöd. Det kan resultera i stress och utbrändhet.104 E-post är inte bara 
information, det är också en kunskap. Genom e-post känner några av våra informanter att de 
blir en viktig del i myndighetens arbete, vartefter de blir underrättade med ny kunskap via e-
post. Dock är det viktigt att tänka på att information som skickas iväg inte alltid är relevant 
för alla mottagare. Mottagaren kan istället känna stress och ångest eftersom hon inte hinner 
läsa, ta in informationen och sedan ge ett skriftligt svar tillbaka. I varje enskilt fall, där stora 
mängder information ska skickas, behövs det därför en bedömning om informationen är 
relevant för alla. Avsändaren ska tänka på hur mottagaren kommer att tolka meddelandets 
innehåll. I största möjliga mån bör avsändaren skriva på mottagarens nivå. Det har inte 
framkommit i vår forskning att tjänstemännen beskrivit att e-post kan leda till 
informationsöverflöd eller att det har en direkt negativt inverka på deras effektivt. Även om 
vissa tjänstemän ibland känner sig stressade då det inkommer mycket e-post, samtidigt som 
de har mycket annat arbete, har de ändå kontroll över situationen. Vi tror att detta kan bero på 
ovanstående kommunikationsmodell, där e-postfiltret hjälper till att sortera och bestämma 
lämplig åtgärd för det inkomna meddelandet.  

101 Heiden m.fl. (2008) s. 9-11 
102 Westerholm; Åström (2002), s. 109-113 
103 Giddens, Anthony (2003), s 329-337 
104 Rogers, E. M; Agarwala-Rogers, R (1976), s. 90 
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   För att återkoppla den sociologiska analysen till kandidatuppsatsen syfte och 
frågeställningar har vi kommit fram till att tjänstemännen anser att e-post är ett smidigt och 
effektivt kommunikationsmedel. Det underlättar deras arbete och skulle vara mer omständigt 
om det inte fanns. Tjänstemännen är idag så vana vid e-post att de inte skulle klara sig utan 
det. Speciellt eftersom arbete och kommunikation är så interagerade med varandra. 
Avslutningsvis upplever vi att tjänstemännen har en erfarenhet angående hur de ska hantera 
och förhålla sig till e-post.  
 
12. Diskussion 
Under våra tre år i högskolans värld har vi haft våra arbetsplatsanknutna studier vid 
Länsstyrelsen Blekinge. Därför var det en självklarhet att skriva en kandidatuppsatts som 
berör deras arbete på något sätt. Syftet med studien är att fördjupa kunskapen om 
Länsstyrelsens mejlkultur och undersöka tjänstemännens användande av e-post. För att 
besvara syftet vill vi ta reda på hur e-post påverkar kommunikationsmönster, tidsanvändning 
och effektivitet. För att besvara vårt syfte och våra frågeställningar har vi använt relevant 
vetenskaplig forskning och teoretiska perspektiv.  
   Vi anser att vårt syfte har uppnåtts eftersom vi nu vet hur de förhåller sig till e-post och hur 
de använder det. Vi anser även att vårt resultat är trovärdigt. Vi har analyserat resultatet med 
ett sociologiskt synsätt, genom att använda Shannon och Weavers matematiska 
kommunikationsmodell samt begreppen informationsöverflöd och olika 
kommunikationsbegrepp.  
   Sociologerna Giddens och Castells har varit våra inspirationskällor och även blivit som en 
röd tråd i vårt uppsatsskrivande. Deras visioner och deras sociologiska beskrivning av 
kunskapssamhället och dess sfärer har varit en kunskapskälla vid skrivandet av 
kandidatuppsatsen.  
   Vi har hittat kommunikationsmönster som tyder på att det finns sociala regler och 
förhållningssätt för hur och till vad e-post bör användas. Exempelvis ska e-postmeddelanden 
innehålla koncist och relevant innehåll, som gör att kollegorna upplever konsensus. När 
tjänstemännen förhåller sig till dessa sociala mönster vinner de även tid. De behöver inte 
kommunicera fram och tillbaka för att ta reda på vad avsändaren egentligen menar. E-post är 
ett effektivt kommunikationsmedel när tjänstemännen använder det på rätt sätt, det vill säga 
när de tänker på varför de skickar ett mejl och till vem som får det. Tjänstemännens 
effektivitet förbättras eftersom arbetsmoment och kommunikationsmoment utförs samtidigt, 
vilket ger tidsbesparingar. 
   Innan vi började med kandidatuppsatsen trodde vi att tjänstemännen skulle vara mer 
negativt inställda till e-post och att de ansåg att det var en stressfaktor, som har en negativ 
inverkan på deras hälsa. Men istället visade det sig vara nästan tvärtom. E-post är en del av 
verksamheten och det vanligaste kommunikationsmedlet. Alla informanter är positivt 
inställda till e-post och menar att organisationens kommunikation inte skulle fungera utan 
den. Av alla informanter har vi fått liknande svar och en av dem sa det, för dem, helt 
självklara: ”… det går inte att klara sig utan e-post”. 
   Från början tänkte vi följa åtta informanters e-postkorrespondens under en veckas tid, för att 
därefter intervjua dem samma. Efter sex genomförda intervjuer kände vi att informationen var 
tillräcklig och relevant. Det finns tre teman i vår intervjuguide med sammanlagt 35 öppna 
intervjufrågor. Vid flertalet frågor har vi även ställt följdfrågor för att verkligen borra djupt i 
informanternas svar. Informanterna har gett oss fylliga svar, varpå sex intervjuer ansågs 
tillräckligt. Vi tror inte att mer eller annan information skulle framkommit även ifall vi 
intervjuat två personer till, som ju var vår ursprungliga tanke.  
   Våra valda metoder, textanalys och kvalitativa intervjuer, känner vi har passat oss bra. 
Textanalys har vi tidigare aldrig använt, men vi tycker det är en bra metod att använda då text 
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ska studeras. Vi skulle kunna tänka oss att använda den igen. Textanalysen gjorde att vi fick 
en förförståelse för tjänstemännens e-postkommunikation och det blev på så sätt lättare att 
skapa en intervjuguide. Kvalitativ intervju har vi tidigare erfarenhet av. Vi anser att vi får ut 
mest information av denna metod och tycker det känns bättre att det finns en möjlighet att 
ställa följdfrågor. Som helhet är vi nöjda med våra valda metoder. Vi ville genomföra 
kvalitativa intervjuer, då mycket information från informanterna ger en större helhetsbild. Att 
ha en metod som gav oss möjlighet att ställa följdfrågor och få de lite djupare svaren kändes 
viktigt. Textanalys var från början inte påtänkt som metod, men nu i efterhand är vi nöjda 
med att läst tjänstemännens e-postkorrespondens. Det gav e-postanvändandet en helt ny 
innebörd och en bredare förståelse för hur mycket e-post de faktiskt hanterar och hur de 
formulerar sig däri.  
   Enligt oss är e-post ett bra exempel på hur ny teknik har förändrat arbetsplatsernas 
tidsanvändning, kommunikationsmönster och effektivitet till det bättre. Vårt resultat visar att 
våra informanter anser att e-post är ett flexibelt och bra kommunikationsmedel. Det har 
effektiviserat både tjänstemännens arbete och deras kommunikation jämfört med andra 
traditionella kommunikationsmedel.   
   Vi har identifierat sociala mönster i tjänstemännens e-postkommunikation, bland annat att 
det skapas konsensus när alla kommunicerar på liknande sätt. Som vi tidigare vet kan för 
mycket information skapa informationsöverflöd, då för stora mängder information kan 
överskölja tjänstemän, det i sin tur kan leda till stress och utbrändhet.  
   Vi anser inte att e-post behöver vara en stressfaktor, om människor har ett bra 
förhållningssätt för hur e-post ska hanteras. Vi upptäckte att några tjänstemän har en selektiv 
hantering av e-postmeddelanden, som vi kallar ”e-postfilter”. Filtret hanterar och beslutar om 
lämplig åtgärd, vilket är ännu en chans för människor att inte behöver drabbas av 
informationsöverflöd. Tjänstemännen som har detta filter avslutar inte sitt pågående arbete 
när ett nytt e-postmeddelade inkommer, utan de gör en bedömning om vilken åtgärd som är 
lämplig beroende på e-postens innehåll. 
   Om det blir att vi skriver ytterligare uppsatser i framtiden kommer vi bära med oss 
vetskapen att börja skapandeprocessen i god tid. Det har lärt oss att lugna ner våra 
tidoptimistiska tankar, då allting tar längre tid än vad vi trott. För att, eventuellt, fortsätta på 
denna studie hade det varit intressant att använda enkäter som komplement till våra intervjuer. 
För att öka validiteten vill vi ha ett högre deltagarantal. Enkäterna skulle kunna innehålla 
frågor om olika könsperspektiv, för att eventuellt se skillnader i kvinnlig och manlig 
kommunikation.   
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