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E-kommunikation på arbetsplatsen  

– Medarbetares upplevelser av chefens e-postkommunikation 

 

 
Snabb, teknisk utveckling har förändrat kommunikationen på arbetsplatsen. Den 

virtuella kontexten har bidragit med digitala kommunikationssätt, där e-posten är 

den populäraste. Fördelarna är stora. E-posten sparar tid och är kostnadseffektiv. 

Enligt tidig forskning har organisationers prestationer i stor utsträckning berott på 

kommunikationen och relationen mellan chefer och medarbetare. Med 

utgångspunkt från att det finns begränsad forskning kring medarbetares upplevelser 

av chefens e-postkommunikation har den här studiens syfte varit att utifrån 

medarbetarens perspektiv belysa hur den virtuella kontexten påverkar den 

nedåtriktade kommunikationen på arbetsplatsen. Fokus låg på vilka effekter e-

posten har på sättet att kommunicera, relationen, förtroendet och 

arbetsprestationen. Studiens fokus resulterade i en kvalitativ design, eftersom syftet 

var att undersöka beskrivande data genom individers upplevelser och skapa en 

förståelse. Urvalet utgick från kriteriet att deltagarna arbetade i en virtuell kontext, 

där de använde e-postkommunikation med sin chef som ett naturligt 

kommunikationsverktyg. Utifrån en frågeguide utfördes sex semistrukturerade 

intervjuer. En tematisk analys resulterade i fyra teman; kognitiva förmågor, 

samspelet mellan medarbetare och chef, vilka känslor som beskrivs, 

gränsdragningarna i tid, rum och arbete. E-posten visade sig vara komplex. Den var 

snabb och samtidigt en tidstjuv. Den bidrog med känslan av tillhörighet och 

delaktighet, men också osäkerhet och missförstånd. Vi behöver e-postkompetens i 

våra organisationer för att minimera de negativa effekterna. 

 

Nyckelord: kommunikation, digital, arbetsplats, virtuell, e-post 

 

 

 

E-communication at work 

- Employees´ perceptions of the manager´s e-mail communication  

 

 
Quick, technological development changed communication in the workplace. The 

virtual context contributed by digital means of communication, where e-mail is the 

most popular. The benefits are great. E-mail save time and is cost effective. 

According to early research organizations' performance was largely due to 

communication and relationships between managers and employees. In regard to 

the limited research on employees´ experience of the manager´s e-mail 

communication, this study´s purpose was based on the employee's perspective, 

highlighting how the virtual context influences the downward communication in 

the workplace. The study focused on the effects and affects e-mail has on 

communication, relationships, confidence and work performance. The study 

resulted in a qualitative design, which aim was to examine the descriptive data by 

individual experiences and create additional understanding. The selection was 

based on the criterion that the participants would work in a virtual context, where 

they would use e-mail communication with their manager as a tool. Based on a 

questionnaire guide, six semi-structured interviews were conducted. A thematic 

analysis resulted in four themes: cognitive abilities, interaction between employees 

and management, which affected as described, borderlines of time, space and labor. 

E-mail proved to be a complex concept. It was fast, while simultaneously a time 

thief. It contributed to a sense of belonging and participation, but also uncertainty 
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and misunderstanding. We need e-mail skills in our organizations to minimize 

negative effects and affects. 

 

Keywords: communication, digital, workplace, virtual, e-mail 
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Den digitala kommunikationen knyter ihop världen i ett gemensamt nervsystem. Vi befinner 

oss i en informationsrevolution, konstaterade Sturmark och Brandén (2001) redan för ett 

decennium sedan. Den snabba tekniska utvecklingen har radikalt förändrat hur vi 

kommunicerar på arbetsplatsen (Kupritz & Cowell, 2011). MacKenzie (2010) påstår att den 

nya virtuella kontexten har bidragit med digitala kommunikationssätt som har fått både 

positiva och negativa effekter. Det levereras arbetsinstruktioner, feedback och annan 

ledarskapsinformation via e-post och den personliga kontakten med chefen minskar. Dessa 

nya kommunikationsmetoder påverkar relationen mellan medarbetare och chefer. En kultur av 

e-ledarskap håller på att växa fram. Med utgångspunkt från att det finns begränsad forskning 

kring medarbetares upplevelser av chefens e-postkommunikation har den här studien valt att 

belysa medarbetarens perspektiv på hur den nedåtriktade kommunikationen på arbetsplatsen 

upplevs och vilka effekter förändringen lett till, med fokus på relationen, förtroendet och 

arbetsprestationen. 

 

 

Kommunikation på arbetsplatsen 

 
Kommunikationen har spelat en viktig roll hos företagen. Kaufmann och Kaufmann (2005) 

beskrev kommunikationen på arbetsplatsen som livsnerven och kittet i alla organisationer. 

Dessutom ansågs kommunikation som en viktig ledaruppgift. Ett kännetecken för 

framgångsrika företag var god kommunikation, likaså hör vi att de företag som fungerar 

sämre hade dåligt fungerande kommunikation. Felaktig kommunikation kan dessutom leda till 

olyckor och kommunikationsproblem. Ordet kommunikation härstammar från latinets 

communicare som betyder meddela, rapportera. En enkel definition av kommunikation är 

överföring eller utbyte av information genom gemensamma symbolsystem. Kommunikation 

är processen där en sändare överför ett budskap till en mottagare. Det handlar om överföring 

av information och överföring av mening. 

 

 

Mål med kommunikationen 

 
Det har funnits flera mål med organisationers kommunikation. Kommunikationen ska 

informera medarbetarna om deras arbetsuppgifter, om företagets policys och vad som gäller 

inom organisationen (Elving, 2005). Kaufmann och Kaufmann (2005) har beskrivit det som 

att ledningen kan använda de formella organisationskanalerna för att ha uppsikt över 

medarbetarna och koordinera deras arbetsuppgifter.  

 Att förstärka den sociala interaktionen har kanske varit kommunikationsprocessens 

viktigaste funktion. Genom återkoppling har kommunikationen också bidragit till ett bra 

lärande, till att reducera osäkerhet och täcka det viktiga kontaktbehovet på arbetsplatsen 

(Kaufmann & Kaufmann, 2005). Arbetsplatsens relationer har varit viktiga för samverkan och 

interaktion. Chefen har en viktig roll att se till att detta ska fungera på arbetsplatsen. Det kan 

vara svårt även för en erfaren chef att arbeta med kommunikation och grupprelationer och 

ännu svårare om inte gruppmedlemmarna befinner sig i samma lokal. Att arbeta med 

arbetsrelationer har varit viktigt inte minst för virtuella grupper och det behövs tid för att 

utveckla relationerna (MacKenzie, 2010). Kommunikationens syfte har också varit att skapa 

gemenskap, som hör ihop med gruppidentitet och förutsättningar för engagemang. 

Människors känsla av tillhörighet till organisationen har varit starkt relaterad till ledningens 

kommunikation. En annan faktor som spelar stor roll när det gäller känslan av tillhörighet har 

varit förtroendet mellan chefer och medarbetare. Förtroendet har resulterat i mer positiva 

attityder, högre nivåer av samarbete och överlägsna prestationsförbättringar (Elving, 2005). 
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Förtroende är en del av en relation mellan två människor, exempelvis så innebär förtroende att 

medarbetaren litar på att chefen har varit rättvis, har sett till att medarbetaren kan utvecklas på 

arbetsplatsen och har fått rätt förutsättningar för att göra ett bra arbete. Uppfylls dessa 

förväntningar så har medarbetaren kunnat fokusera helt på sina arbetsuppgifter. Om 

medarbetaren istället misstror sin chef så har det varit mer troligt att tid går åt att skydda sig, 

ifrågasätta chefens direktiv och kanske även se sig om efter andra arbeten. Förtroende baseras 

på övertygelser om den andra personen, som skapas genom information. Därigenom har 

möjligheten till att utveckla ett förtroende skapats. Brist på information har istället lett till 

minskat förtroende. Informationen som har delats mellan parterna har varit uppdelat på vilken 

kvalitet informationen har och hur mycket information som ges. Både kvalitet och kvantitet 

av informationen har påverkat förtroendet på arbetsplatsen, vilket har skapat en upplevelse av 

organisationens öppenhet och möjlighet till större medarbetarinflytande (Thomas, Zolin, & 

Hartman, 2009). Kommunikation och känslan av delaktighet var också viktig för 

medarbetarnas hälsa. För att skapa bra psykosociala arbetsplatser var det bra att chefer 

arbetade med kommunikation och information (Lagrosen, Bäckström, & Wiklund, 2010). 

 

 

Virtuell kontext 

 
Kupritz och Cowell (2011) har beskrivit att den tekniska utvecklingen förändrade 

kommunikationssättet på arbetsplatsen, vilket påverkade både företagens organisation och 

struktur. Dessa tekniska innovationer förgrenade sig i hur vi kommunicerar och 

kommunikationen har varit grundläggande för organisationers skapande och fortlevnad. Den 

digitala, även kallad den virtuella, kontexten som uppstod på arbetsplatsen bidrog med en 

mängd olika elektroniska verktyg. Den virtuella kontexten som organisationerna befann sig i 

innebar att medarbetarnas möjlighet att delta minskades i relationsskapande aktiviteter 

(MacKenzie, 2010). Kommunikation har utvecklats under fyra informationsteknologiska 

revolutioner (Sturmark & Brandén, 2001). Den första revolutionen var verbaliseringen 

(talkonsten), då människan utvecklade sitt språk. Den andra var permanenteringen 

(skrivkonsten), den tredje massdistributionen (boktryckarkonsten) och den fjärde 

digitaliseringen. Revolutionen som pågår kommer att få effekter som vi inte kan se idag. 

Ingen kommer att lämnas oberörd och den digitala kommunikationen knyter ihop världen. 

Människans evolution tar nu ett sjumilakliv i och med förändringarna i den mänskliga 

kommunikationen. Det har skett en informationsrevolution (Mano & Mesch, 2010).  

 

 

Digital kommunikation 
 

Digital kommunikation är en kommunikationskanal som används för att kommunicera. Det 

finns fyra huvudkomponenter i kommunikationsprocessen (Kaufmann & Kaufmann, 2005); 

kodning, kommunikationskanal, avkodning och återkoppling. Kodningen innebär vad en 

person vill förmedla till en annan person och kommunikationskanalen är den förmedlingsväg 

som väljs för att sända budskapet. Kommunikationsöverföringen kan bestå av muntliga 

överföringar såsom öga mot öga eller telefonsamtal. Det kan också vara skriftliga 

överföringar med brev eller e-post. Avkodningen i sin tur innebär att mottagaren ska ta emot 

det budskap som är skickat. Återkopplingen till sist är viktig i tvåvägsprocessen eftersom här 

ges möjlighet till korrigeringar. Informationsteknologin har omformat vårt sätt att 

kommunicera och valet av kommunikationskanal har utökats med elektronisk-

kommunikation, även förkortad e-kommunikation eller digital kommunikation, som sker via 

e-post, videokonferenser, intranät och extranät. E-post är den populäraste formen av digitala 
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kommunikationskanaler. Via e-post kommunicerar chefen med sina medarbetare angående 

möten, måluppfyllnad, påminnelser, ändringar i policys, projektuppdateringar, statistik, 

säkerhetsinformation och utbildning (Kupritz & Cowell, 2011). MacKenzie (2010) visade i 

sin forskning att mer personlig kommunikation som tillkännagivanden och feedback också 

levererades digitalt. 

 

 

Positiva effekter  

 
Fördelarna vid den digitala kommunikationens genombrott var stora. De sparade tid och var 

kostnadseffektiva (Kaufmann & Kaufmann, 2005). De moderna affärsmodellerna inspirerades 

av de tekniska genombrotten och av detta följde att digitala kommunikationsmetoder hjälpte 

organisationerna att nå sina ekonomiska mål. Den virtuella arbetsplatsen tillfredsställde både 

ledningen och medarbetarnas behov av flexibilitet (MacKenzie, 2010). E-post är lätt att 

använda, billigt och snabbt. Informationen ökar organisationsprestationerna. Det finns ett 

behov av kostnadseffektiva sätt att kommunicera på, där information och kunskap kan delas 

med andra. Den digitala kommunikationen spelar en stor roll för att möta upp behovet och e-

posten är det mest tillfredsställande verktyget (Mano & Mesch, 2010). 

 En annan möjlighet tack vare de digitala kommunikationsmetoderna är att skapa 

arbetsstrukturer som möter marknadens behov. Duktiga medarbetare kan rekryteras 

oberoende av var de befinner sig i världen (MacKenzie, 2010). Kommunikationen spelar en 

central roll när det gäller att få medarbetare att känna tillit. Tillit och kommunikation ökar 

känslan av delaktighet och arbetsprestationen hos medarbetarna (Thomas, Zolin & Hartman, 

2009). Att få känna tillhörighet, tillit och delaktighet var alla viktiga delar av de grupprocesser 

som ägde rum på arbetsplatsen. Även när det gäller organisationsförändringar är det viktigt att 

medarbetarna får information och känner delaktighet. Delaktigheten innebär mer motivation 

och större känsla av möjlighet till påverkan på beslutsfattandet. Delaktighet i alla nivåer hos 

organisationer höjer dessutom resultatet och de finansiella tillgångarna (Ogbeide & 

Harrington, 2011). Elving (2005) visar också på att känslan av att tillhöra en organisation blev 

bättre när medarbetarna uppskattade ledningens kommunikation. 

 Sproull och Kiesler (1991) visade tidigt på skillnaden mellan personliga möten (öga mot 

öga) och elektroniska möten. När det gällde kommunikation öga mot öga så kunde bara en 

person åt gången tala. När det gällde tiden som varje person fick tala på ett möte var den 

fördelad ojämnt. Någon eller några personer tog ofta mer plats i diskussionen och tiden var 

många gånger ihopkopplad med social status. Vid elektroniska diskussioner kunde flera 

personer delta samtidigt och deltagandet blev mer jämlikt och inte beroende av status. 

Högstatus personer hade ofta mer påverkan i beslut även om den personen inte hade den 

främsta kunskapen i ämnet. Detta innebar att elektroniska beslut kunde leda till bättre 

kunskapsunderbyggda beslut. Sturmark och Brandén (2001) har också beskrivit att de digitala 

kommunikationsmedlen gör oss alla likbördiga, ett e-brev var ett e-brev oavsett om det är Bill 

Clinton eller mormor Ulla som skrev det. Mano och Mesch (2010) använde ordet tekniskt 

neutral för att beskriva att kommunikationsförvrängningar som kunde ske på grund av 

skillnader i yrke, kön, etnicitet vilket minskade med den digitala kommunikationen. Vi har 

byggt nya individuella nätverk och vår lojalitet knyts till dessa nätverk istället för till vår 

arbetsgivare. Informationen som kommuniceras i nätverken är omöjlig att kontrollera eller 

styra. Att sortera, sprida och hantera information och kunskaper på både individ-, företags- 

och samhällsnivå är en av de största mänskliga utmaningarna vi står inför (Sturmark & 

Brandén, 2001). 

 

 

http://search.proquest.com.ezproxy.server.hv.se/docview.lateralsearchlink:lateralsearch/sng/author/Ogbeide,+Godwin-Charles+A/$N?t:ac=888294104/Record/133EFC071B04E44A03/8&t:cp=maintain/resultcitationblocks
http://search.proquest.com.ezproxy.server.hv.se/docview.lateralsearchlink:lateralsearch/sng/author/Harrington,+Robert+J/$N?t:ac=888294104/Record/133EFC071B04E44A03/8&t:cp=maintain/resultcitationblocks
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Negativa effekter 

 
Organisationers prestationer har i stor utsträckning berott på kommunikationen och relationen 

mellan chefer och medarbetare. Kvaliteten på relationen har kunnat påverka 

arbetsprestationen och relationen är beroende av förtroendet. Att bygga relationer för att 

förebygga känslor av separation och isolering är viktigt. En närvarande chef kan observera de 

anställdas beteende och utveckla sin relation med medarbetaren, men en chef på distans kan 

inte det på samma sätt (Reinsch, 1997). Att leda människor handlar om interaktion och 

konversation och det finns en risk att tekniken avmänskligar den interaktionen (Kupritz & 

Cowell, 2011). Kommunikationen i organisationen är en aktivitet som bland annat äger rum 

mellan chef och medarbetare. Dagens kommunikation utmanar den traditionella 

arbetsplatsmiljön. Det blir än mer komplicerat om chefen och medarbetaren är fysiskt 

åtskilda. Det här är viktiga delar eftersom medarbetaren identifierar sig mer med 

organisationen och känner mer tillhörighet om chefen kommunicerar mycket och informellt. 

Chefens kommunikationsstil är en viktig faktor för hur medarbetaren förstår sitt arbete och 

upplever sin arbetsplats. Interaktionen på arbetsplatsen som sker öga mot öga minskar och 

den digitala kommunikationen ökar. Idag levereras arbetets instruktioner digitalt och 

utbildning sker via on-line system. Även feedback, tillkännagivanden och ledarskap sker 

digitalt. Det är viktigt att ha en förståelse för att affärskommunikation och förtroende på 

arbetsplatsen är kritiska punkter när det gäller att leda personal. Interaktionen mellan chef och 

medarbetare har påverkats av de förändrade kommunikationsmetoderna och förändringarna 

har även påverkat tilliten till arbetsplatsen (MacKenzie, 2010).  

 När det gäller medarbetarens upplevelse av sin arbetsplats så är skillnaden mellan 

personliga mötet, öga mot öga och digitala kommunikationsmetoder en faktor att räkna med. 

Digitalt är det lätt att dra ihop geografiskt skilda talanger men att arbeta med sammanhållning 

och arbetskultur är svårare, eftersom det saknas ledarskap. Bristen på ledarskap kan förhindra 

virtuella team från att på rätt sätt utveckla kulturella normer och organisatoriska engagemang. 

Den virtuella kontexten minskar möjligheten för avlägsna medarbetare att engagera sig i 

relationsbyggande aktiviteter. Medarbetare som har små möjligheter till interaktion på 

arbetsplatsen känner ofta att de är utom synhåll. Begränsad social interaktion mellan 

medarbetare och chef kan leda till låg kvalitet på deras relation och kan resultera i mindre 

tillfredsställande kommunikation och sämre resultat. Det kan vara ett misstag att tro att 

medarbetare lätt kan gå ifrån arbetsrelationer som byggs upp öga mot öga och ändå känna lika 

mycket arbetstillfredsställelse. Det kan också finnas en risk att de anställda känner sig 

isolerade och utvecklar en negativ attityd till arbetet (MacKenzie, 2010). 

 E-post har också bidragit till informationsöverlastning, då vi fångas i internet och har 

svårt att skilja väsentliga budskap från oväsentliga. Vi har en begränsad kognitiv förmåga att 

ta emot, bearbeta och lagra information. Om den förmågan överskrids så kan det resultera i 

stress (Kaufmann & Kaufmann, 2005). Förändringar som kontinuerligt sker ställer krav på 

medarbetarna. De behöver själva kunna planera, organisera och ansvara för utförandet av 

arbetsuppgifterna. De kognitiva kunskapskraven på medarbetaren ökar, där mängden 

information som medarbetaren ska konfrontera blir större, samtidigt som de praktiska kraven 

på att sortera, hantera och identifiera kunskap som för tillfällhet krävs också är högre (Allvin, 

2006). Det här har inneburit att vi hela tiden blir tvungna att göra fler saker samtidigt och att 

vi får arbetsplatser där vi hela tiden avbryts (Kupritz & Cowell, 2011). Gränsdragningen 

mellan arbetet och övriga livet suddas ut. Ju otydligare gränsdragningen blir desto mer ansvar 

läggs över på medarbetaren att själv bedöma var gränsen går (Allvin, 2006). E-posten kan 

påverka användarnas hälsa genom stress och missnöje (Mano & Mesch, 2010, Kupritz & 

Cowell, 2011). Informationsöverbelastningen kan också resultera i ett underskott av vårt 

grundläggande behov av social kontakt (Kaufmann & Kaufmann, 2005). Affärsmålen är 
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tillgodosedda när det gäller den digitala kommunikationen men har medarbetarnas mänskliga 

behov blivit tillgodosedda är en fråga som MacKenzie (2010) ställer sig. Chefen har olika 

kanaler att förmedla olika budskap på. Information som medarbetare inte vill ha via e-post, 

utan vill ha personligen öga mot öga, är av mer känslig och privat natur, exempelvis 

personalfrågor, större problem, utvecklingssamtal, personlig feedback, negativa besked 

(Kupritz & Cowell, 2011).  

 Tekniken kommer med nya utmaningar för kommunikationen. Misstolkningar och 

misskommunikation är en effekt, en annan effekt är att produktiviteten kan förloras om 

arbetarna behöver tillbringa sin tid med att reagera på avbrott och distraktioner. Då förloras 

både tid och pengar. Förlusten av produktiviteten och de negativa effekterna på medarbetarnas 

hälsa minskar organisationernas avkastning (Kupritz & Cowell, 2011).  

 

 

Syfte och frågeställningar 

 
Tidigare forskning har visat att den virtuella kontexten, som har växt fram genom den 

tekniska revolutionen, även har påverkat hur vi kommunicerar på arbetsplatsen. 

Kommunikationen mellan chef och medarbetare har berörts av den nya kontexten. 

Forskningen har tagit fram både positiva och negativa effekter av e-postkommunikationen. 

Den ökade mängden information belastar vår kognitiva förmåga genom att vi behöver ta in, 

sortera och prioritera information. Samspelet mellan chef och medarbetare påverkas av att vi 

blir mer flexibla och inte möts öga mot öga i samma utsträckning som tidigare. Känslan av 

tillhörighet, tillit och delaktighet är viktiga för processerna som sker arbetsplatsen. Det finns 

begränsad forskning kring medarbetares upplevelser av chefens e-postkommunikation. Syftet 

med den här studien var att utifrån medarbetarens perspektiv belysa hur den virtuella 

kontexten har påverkat den nedåtriktade kommunikationen på arbetsplatsen. Fokus har varit 

att få medarbetarens upplevelse av chefens e-postkommunikation och vilka effekter e-posten 

har gett på sättet att kommunicera, relationen, förtroendet och arbetsprestationen. Frågorna är 

grupperade efter följande rubriker: sättet att kommunicera, relationen till chefen, förtroendet 

och arbetsprestationen. 

 

 

Metod 

 
Det fokus som författaren valde resulterade i en kvalitativ design, eftersom syftet var att 

undersöka beskrivande data genom individers upplevelser och skapa en förståelse. Enligt 

Kvale och Brinkmann (2009) försöker den kvalitativa forskningsintervjun förstå världen 

utifrån undersökningspersonernas synvinkel och därefter utveckla en mening ur deras 

erfarenheter och avslöja deras levda värld. De intervjuer som valdes var semistrukturerade 

och kännetecknas av att en uppsättning teman eller en lista med olika frågeställningar används 

av intervjuaren. Intervjuaren har dessa som stöd men har även möjlighet att ställa 

kompletterande frågor (Bryman, 2002). 

 

 

Urval och deltagare 

 
Urvalet gjordes utifrån ett bekvämlighetsurval som enligt Bryman (2002) består i personer 

som för tillfället finns tillgängliga för forskaren. Urvalsstrategin innebar att resultatet inte är 

generaliserbart, vilket inte heller var syftet med studien. Ämnesområdets intervjupersoner 
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valdes utifrån kriteriet att de arbetar i en virtuell kontext, där de använder e-

postkommunikation med sin chef som ett naturligt kommunikationsverktyg. Antalet intervjuer 

var enligt Kvale och Brinkmann (2009) så många som behövdes för att ta reda på det som 

forskaren behövde veta. Sex intervjuer utfördes med deltagare som uppfyllde kriterierna för 

undersökningen. Deltagarna arbetade inom fyra olika organisationer; en global industri, en 

rikstäckande utbildningsorganisation, två rikstäckande service/försäljningsorganisationer. 

Samtliga deltagare har arbetat i många år och har följt den tekniska utvecklingen på samma 

arbetsplats. De var födda mellan 1954 och 1967 och hade arbetat mellan 10 till 35 år inom sin 

organisation. Två deltagare har haft sin nuvarande chef mindre tid än 6 månader och 

resterande 4 deltagarna har haft sina chefer mellan 5-9 år. Tre deltagare hade samma chef, 

men arbetade på olika platser och med olika arbetsuppgifter. Två intervjuer gjordes öga mot 

öga och fyra intervjuades via telefon. Deltagarna var under arbetsdagen lokaliserade på olika 

avstånd från sin chef; 2 deltagare hade sin chef i en annan stad, 4 deltagare hade kontor i 

samma korridor som sin chef. Två deltagare var väldigt rörliga i sin profession och befann sig 

mycket på resande fot. Tre deltagare uttryckte att de hade möjlighet att arbeta hemifrån. Tre 

kvinnor och tre män deltog i studien. 

 

 

Instrument 

 
Studiens datainsamling utfördes genom individuella intervjuer utifrån en semistrukturerad 

intervjuguide med mestadels öppna frågor, se Appendix 2. Eftersom författaren tidigare har 

erfarenhet från den beskrivna kontexten, underlättade detta utförandet av en intervjuguide. 

Intervjuguiden konstruerades utifrån fyra grupperingar av frågor. Dessa grupperingar var: 

sättet att kommunicera, relationen till chefen, förtroendet och arbetsprestationen. Under 

rubriken: Sättet att kommunicera, fanns exempelvis frågorna: ”Vad använder Din chef e-post 

kommunikationen till? Hur värdesätter Du e-posten som kommunikationssätt med Din chef? 

Kan Du beskriva några positiva effekter med e-post kommunikation?” Kommunikation och 

relationer kan anses höra ihop och under rubriken: Upplevs kommunikationen påverka 

relationen till chefen? ställdes bland annat följande fråga ”Upplever Du att e-post 

kommunikationen förbättrar Er relation?”. Tredje rubriken var: Upplevs kommunikationen 

påverka förtroendet? och till den rubriken ställdes frågan: ”Upplever Du att sättet att 

kommunicera kan påverka förtroendet till chefen?” Sista rubriken var: Upplevs 

kommunikationen påverka Din arbetsprestation? och till den hörde frågan: Hur upplever Du 

att e-posten bidrar till att öka Din arbetsprestation? Till frågorna fanns det även underfrågor 

som användes beroende på vilken inriktning svaren hade.  

För att säkerställa att intervjuguidens frågeställningar uppfattades på ett korrekt sätt 

prövades intervjuguiden vid en pilotintervju med en deltagare som fanns tillgänglig för 

författaren och uppfyllde kriterierna för undersökningen. Deltagaren var en 50 årig man som 

arbetat i sin organisation i 25 år. Pilotstudien har inte ingått i resultatet.  

Deltagarna hade möjlighet att komma med andra funderingar och synpunkter än de 

frågor som fanns med på intervjuguiden. Intervjuguiden användes mer som en ledsagare 

under intervjun. I början av intervjun ställdes också några inledande frågor för att få en 

bakgrund och för att skapa en avslappnad miljö, se Appendix 2. Innan intervjuerna 

genomfördes godkändes intervjuguiden av handledaren. Under intervjuerna som genomfördes 

öga mot öga, användes en diktafon för att lättare kunna återge samtalen. Under 

telefonintervjuerna antecknades svaren för hand.  
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Avgränsning 

 
En avgränsning som gjordes berörde kommunikationsriktningen. Det finns olika 

kommunikationsriktningar inom organisationer; horisontellt mellan medarbetare på samma 

nivå, uppåtriktad kommunikation som handlar om det informationsflödet från de lägre 

nivåerna till de högre i organisationen och nedåtriktad kommunikation som har en styrande 

och vägledande funktion att förmedla arbetsinstruktioner, procedurer, feedback och 

inarbetning av mål (Kaufmann & Kaufmann, 2005).  Den här studien riktade sig i första hand 

till den nedåtriktade kommunikationen inom organisationen: från överordnades till 

medarbetarnas perspektiv. Avgränsningarna innefattade även sättet att kommunicera. Det 

finns många olika digitala kommunikationssätt inom arbetsplatserna och studien valde att 

fördjupa sig i e-postkommunikationen. Frågeguiden avgränsade sig även till att fråga om 

upplevelserna av relationen till chefen, förtroendet och arbetsprestationen, men eftersom en 

kvalitativ design valdes med intervjuer av semistrukturerad karaktär så fanns det möjlighet för 

deltagarna att själva styra intervjuerna utifrån sina egna upplevelser och lägga till egna 

funderingar. 

 

 

Tillvägagångssätt 
 

Studien utgick ifrån de sju stadier som Kvale och Brinkmann (2009) anser ska finnas med i en 

intervjuundersökning. De beskriver de olika stadierna enligt följande: första stadiet är 

tematisering som formulerar undersökningens syfte. Nyckelfrågorna varför, vad och hur ska 

bearbetas med den delen, som stadie två planeras undersökningens upplägg. Intervjudelen 

består i att genomföra intervjuerna och utskriftsdelen innebär överföring från talspråk till 

skriftspråk. Femte delen är analysen och efter det verifiering med fastställande av validitet, 

reliabilitet och generaliserbarhet. Till sist är det rapporteringen.  

 Den här studiens stadier innefattade först ett arbete med nyckelfrågorna; varför, vad och 

hur som utmynnade i undersökningens syfte och frågeställningar. Undersökningens upplägg 

resulterade i val av en kvalitativ design med en intervjuguide och semistrukturerade frågor. 

Intervjuguiden användes som stöd under intervjuerna. Vissa frågor ställdes inte på grund av 

att frågorna redan var besvarade. Vissa följdfrågor fanns inte med i frågeguiden, utan var en 

följd av hur samtalet utvecklade sig. Deltagarna arbetade på fyra olika organisationer där tre 

deltagare kom från samma organisation och tillfrågades av platschefen. Intervjuerna bokades 

upp dels via e-postadresser som lämnats av medarbetarens chef, dels via telefon direkt till 

deltagaren.  

 Ett missivbrev skickades ut där bakgrunden till intervjuerna beskrevs, se Appendix 1. 

Brevet klargjorde syftet med studien, information om vad den skulle användas till, 

frivilligheten att delta och konfidentialiteten. Kontaktuppgifter lämnades så att deltagarna 

kunde få tag på intervjuaren. Tid bokades, varav två deltagare hade möjlighet att intervjuas 

öga mot öga inom den uppsatta tidsramen och fyra intervjuer fick ske via telefon. Intervjuerna 

som var öga mot öga utfördes i ett rum på arbetsplatsen där intervjun kunde ske ostört. 

Avslutningsvis ställdes också en fråga om de hade någonting ytterligare att tillägga. 

Intervjuerna tog emellan 30 till 60 minuter att genomföra. Under intervjuerna gavs deltagarna 

möjlighet att få förtydliganden av frågorna om det fanns någon osäkerhet vad de betydde. 

 

Etiska aspekter 
 

De forskningsetiska riktlinjer som togs hänsyn till under arbetet är konfidentialiteten, 

informerat samtycke, konsekvenser och forskarens roll. Konfidentialiteten var viktig att värna 
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om. Det betyder att identiteten hos deltagarna i undersökningen inte ska kunna avslöjas. 

Informerat samtycke betyder att undersökningspersonerna fick information om vad det 

allmänna syftet var med undersökningen och att det var frivilligt att delta.  Det var också 

viktigt att bedöma eventuella konsekvenser som kunde uppstå av en kvalitativ studie. 

Dessutom behöver forskarens roll som person och integritet tas i beaktande (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Dessa aspekter togs hänsyn till via muntlig information och genom det 

missivbrev som delades ut till deltagarna. Under rapportskrivandet har konfidentialiteten 

särskilt värnats om och inga namn eller avslöjande data har lämnats ut. 

 

 

Databearbetning 

 
De inspelade intervjuerna transkriberades ordagrant och telefonintervjuerna renskrevs i ett 

ordbehandlingsprogram. Analysdelen utfördes genom en tematisk analys. Howitt och Cramer 

(2010) redovisar den tematiska analysen i ett antal olika steg; bli bekant med data, initial 

kodning, leta efter tema, återblick av tema, definiering av tema och skriva rapport. Eftersom 

författaren var ensam i arbetet så föll det sig naturligt att allt material arbetades igenom 

noggrant och kontinuerligt. Alla intervjuer utfördes och transkriberades av samma person, 

vilket enligt Howitt och Cramer var en fördel när det gällde att bli bekant med data som 

samlades in. 

 I ett ordbehandlingsprogram delades data upp i mindre enheter på 2-3 rader. För att 

fånga essensen i dessa enheter, så sattes det ett eller flera nyckelord i marginalen. Varje 

nyckelord fick en kod för att lättare kunna återfinnas i ursprunglig data. När all data hade fått 

nyckelord så sammanfördes nyckelorden till ett eget dokument. De olika nyckelorden 

jämfördes och sammanfördes i olika grupperingar som hade samma essens. En hel del 

nyckelord var samma i de olika intervjuerna eller hade nästan samma ordalydelse. De slogs då 

samman. Grupperingarna bildade en kodgrupp. Det blev 24 olika kodgrupper. Ur dessa 

kodgrupper växte det sedan fram 6 temaområden. Kodgrupperna flyttades också runt för att 

det skulle gå att se om de hade något gemensamt med varandra. Flera kodgrupper bildade så 

småningom ett tema. De olika teman som växte fram testades på originaldatan för att se om de 

behövde överges eller justeras. Vid detta tillfälle hände det att vissa nyckelord bättre passade i 

ett annat tema och justeringar gjordes. Några teman delades upp i undertema för att få bättre 

struktur. Definieringen av tema gick fram och tillbaka. Ursprungsdatan lästes ytterligare för 

att få en överblick över begreppen. Av 6 teman blev det till slut 4 stycken och 2 teman fick 

underteman. Skillnaden mellan olika teman testades och genomgång av originaldata 

genomfördes så att all data fanns representerad.  

 En nyckelordslista gjordes där de olika nyckelorden radades upp och visade på vilka 

kodgrupper de hörde till samt vilka tema och undertema det resulterade i. Se 

kodningsexempel i tabell 1, där exempel på nyckelord som hör till varje kod och tema 

presenteras. I förekommande fall av undertema presenteras dessa.  

Vid beskrivningen i resultatet om hur många deltagare som svarat används ibland 

uttryck som de flesta, några och ett fåtal. Detta innebär antalsmässigt att de flesta är 4 

deltagare eller fler, några är 2 eller 3 deltagare och ett fåtal är 2 deltagare. xx i citaten har 

ersatt namnet på chefen för att säkerställa konfidentialiteten. Samtliga deltagare är 

representerade minst två gånger via citat eller enskilda hänvisningar. Om oklarheter framkom 

har författaren återgått till datainsamlingen för att säkerställa resultaten. För att öka 

förståelsen i rapporten lämnades den till andra intressenter. Förtydliganden i vissa begrepp 

justerades efter detta. 

 



 

11 

 

Tabell 1. Kodningsexempel med samtliga koder, tema och undertema 

Nyckelordsexempel 24 Koder 4 Tema Undertema 

snabbt, för snabbt, tidigarelägger Hastighet Kognitiva förmågor Ta in  

enkelt, lätt att justera, förenklar Lätt att hantera  

  allmän information, hela sändlistan Opersonlig info 

  feedback, lönebesked, svar på frågor Personlig info 

  splittrar, ej fokuserad Ofokuserad 

  vad är viktigt, nedprioriteras, svårt 

sortera Prioritering 

 

Bearbeta 

minimalistiskt, kort sammanfattning Korta meddelanden  

  önskar mer information, komplettering Ofullständigt 

  hjälper minnet, stöttar minnet Minneshjälp   Lagra 

osynlig, öga mot öga, mindre fysiskt Ögonkontakt  

Samspel mellan 

medarbetare och 

chef 

 relationsbyggande, regelbunden Bygger upp   
  vidmakthåller, upprätthållande Upprätthåller 

  förtroende minskar, mindre träffar Minskar     

tillhörighet, att höra till gruppen Tillhörighet 

Känslor som 

beskrivs Positiva 

skapar trygghet,  Trygghet 

  delaktig, får mer information Delaktighet 

  alla får samma info, jämlikt Jämlikhet 

  rättvist, ingen mellanhand Rättvisa 

  missar information, missförstånd Osäkerhet 

 

Negativa 

tonlöst, humör saknas Tonen     

flexibelt, frihet,  Flexibilitet  

Gränsdragningar i 

tid, rum och arbete 

 tillgänglig, missbruk av tillgänglighet Tillgänglighet  

  privat och professionellt  Flyter ihop  

  ställer krav, krävs i jobbet Krav      

 

 

 

Resultat 

 
Den tematiska analysen resulterade i fyra olika teman, varav två fick underteman. Resultatet 

presenteras utifrån följande: kognitiva förmågor, samspelet mellan medarbetare och chef, 

vilka känslor som beskrivs, gränsdragningarna i tid, rum och arbete. 
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Kognitiva förmågor 
 

De kognitiva förmågorna delades upp i tre olika underteman; ta in information, bearbeta 

information och lagra information. 

 Ta in information. Alla deltagarna beskrev att användningen av e-post som 

informationskanal, resulterade i en ökad informationsmängd. Mycket information av olika 

slag skickades via e-posten. Alla upplevde även e-posten som snabb. En deltagare uppgav att 

information som tidigare endast förmedlades via möten, skickades nu ut via e-posten. 

Informationen spreds fortare än via det personliga mötet, eftersom chefen kunde 

vidarebefordra information direkt när informationen kom till chefen. Samtidigt som 

hastigheten bidrog med att snabba upp informationsspridningen så upplevdes även 

informationsmängden ta tid att ta in. Det uttrycktes av en deltagare att e-posten var en tidstjuv 

och att det tog tid att läsa all information.  

 Eftersom e-posten även upplevdes lätt att hantera av alla deltagare, så skickades det 

mycket information den vägen. Det uppgavs vara enkelt att justera dokument och fyra 

deltagare upplevde att det var lättare att skriva än att få tag på chefen personligen. 

Bekvämligheten var en faktor som gjorde att e-posten av några deltagare upplevdes som 

obetalbar. 

 Det skickades olika slags information via e-posten, både opersonlig och personlig. Den 

opersonliga var allmän info som gick ut till alla på arbetsplatsen. Olika sändlistor användes på 

arbetsplatserna för att skicka information om övergripande resultat, policys, omändringar i 

byggnaden m.m. Det fanns även en risk för att massinformation gick ut om någon använde fel 

sändlista. Exempel på sändlistor kunde gälla alla i byggnaden, hela koncernen eller hela 

avdelningen. Informationen som kom kunde ibland upplevas som att den inte berörde 

medarbetaren. Skräppostutskicken bidrog även till den ökade informationsmängden. En 

deltagare berättade om tillfällen då fel sändlista hade valts av kollegor. Då kunde en e-post gå 

ut till hela koncernen.  

 

Det har hänt att medarbetare av misstag har skickat till hela sändlistan på 60 000 

medarbetare. Fick ett mejl från en fransman som gjorde så. Förstod inget. Han lär fått 

höra det. Är egentligen lätt att det kan bli så det är ju bara att välja fel sändlista. 

 

Några deltagare meddelade att de behövde rensa brevlådorna ofta för att de inte skulle bli 

överfulla. Även om mängden e-post ökade så upplevde tre deltagare att de inte fick tillräckligt 

med information eller att chefen ibland hade för mycket att göra så informationen stoppade 

upp. En deltagare uppgav att flera e-postadresser skulle skötas om; en personlig och en som 

var för avdelningen.  

 Den personliga kommunikationen mellan chefen och medarbetaren innefattade olika 

slags kommunikation; arbetsinstruktioner, rapporteringar, beräkningsunderlag, feedback, 

lönebesked, delar av utvecklingssamtal och svar på frågor som hade ställts. Ett exempel på 

personlig kommunikation kunde vara ”Ja de var så nöjda med projektet och det är mycket din 

förtjänst”. Det här e-postmeddelandet gjorde att medarbetaren blev jätteglad och uttryckte att 

några få rader kan säga väldigt mycket. En deltagare hade tillsammans med sin chef kommit 

på att det var ett bra sätt att både rapportera och få feedback. Medarbetaren rapporterade vad 

som var gjort och chefen skickade feedback på arbetet. Däremot var det inte positivt att få sitt 

nya lönebesked via e-posten. 

 Bearbeta information. Informationsmängden som bearbetades via e-posten behövde 

prioriteras. Alla deltagarna fick in stora mängder information och all e-post kunde inte 

bearbetas samtidigt. Det var därför tvunget att göra en prioritering på vilken e-post som skulle 

bearbetas först. Deltagarna beskrev prioriteringen på lite olika sätt. En deltagare hade inga 
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problem alls med prioriteringen utan upplevde sig ha en stor e-postkompetens, genom att 

kunna sortera, prioritera och kommunicera. De flesta andra deltagare upplevde snarare att det 

var svårt att prioritera och att det kunde finnas viktig information mitt emellan information 

som inte alls var viktig, vilket var svårt att upptäcka vid första anblicken. En deltagare 

beskrev att ur en lista på 20 e-postmeddelanden så kanske 3 var de viktiga som behövde en 

åtgärd. Om prioriteringen skedde utifrån hur e-posten kom in i brevlådan så fanns risken att 

de befann sig längst ner på listan. Två deltagare beskrev att avsändaren var en faktor som togs 

hänsyn till när det gällde prioriteringen. En deltagare uttryckte att tidigare hade de kunnat se 

på valet av kommunikationskanal hur bråttom det var. Kom meddelandet via internposten så 

var det inte så bråttom, men kom det direkt i handen från chefen så var det riktigt bråttom. 

Den skillnaden kunde inte e-posten förmedla  

 

Hade det inte varit bråttom så hade det kommit med internposten och då hade jag förstått 

det, men nu blir det ingen skillnad på e-posten om det är ett gammaldags 

internpostmeddelande eller om det är ett akutärende. Det kan vara lite svårt att känna hur 

viktig är den här frågan nu då som dimper ner här. 

 

Möjligheten till snabb återkoppling från chefen upplevdes som positiv av några deltagare. Om 

chefen däremot inte svarade tillräckligt snabbt kunde det stoppa upp medarbetarens eget 

arbete. En deltagare uppgav att det fanns en risk att få sina egna meddelanden nedprioriterade 

och det kändes inte bra. Det fanns även en deltagare som kommenterade att möjligheten till 

egen eftertanke innan svar levererades tillbaka var positivt.  

 Alla deltagarna uppgav att en del av den kommunikation som hanterades via e-posten 

var korta meddelanden, korta sammanfattningar från möten eller korta frågor. Uttryck som 

kom fram under intervjuerna var: ”korta puckar” och ”minimalistiskt”. Några deltagare 

upplevde informationen som ofullständig, även om informationsmängden hade ökat. Det 

saknades bakomliggande information och kompletteringar till e-post kommunikationen 

önskades. Mängden information resulterade också i att tre deltagare ibland kände sig 

ofokuserade när informationen skulle bearbetas. Det kunde bli ineffektivt genom att e-posten 

avbröt andra arbetsuppgifter. En deltagare beskrev även att det kunde vara för enkelt att 

skicka nya meddelanden. Det gjorde inte så mycket att allt inte kom med första gången.  

 

Man uppdaterar ett dokument 3 gånger och skickar iväg det 3 gånger bara för att det är 

så lätt och man kanske inte kollar igenom det lika noga. Det går alltid att skicka en ny 

version och det där kan ju bli lite rörigt.  

 

Deltagarna uttryckte olika sätt att ta hand om e-posten. Några bearbetade e-posten så fort den 

kom in i brevlådan, några var inne flera gånger om dagen. En deltagare uttryckte att rutinerna 

att öppna e-posten hade ändrats. Nu öppnades inte e-posten direkt på morgonen längre.  

 Lagra. En fördel med e-post var att informationen gick lätt att lagra. Några deltagare 

använde ett mappsystem för att lättare sortera e-posten. Det var också en hjälp för minnet att 

informationen fanns kvar och gick att ta fram igen när det behövdes. En av deltagarna 

uttryckte följande:  

 

För min del så jag tycker det är skönt att kommunicera via mejl därför att man får ju hela 

tiden en loggbok på vad man har pratat om, så jag kan ju alltid gå tillbaka och kolla vad 

var det jag sa egentligen, vad var det jag frågade och fick jag det här tydligt och då kan 

jag också kolla upp om det är så, hur var det jag uttryckte mig, glömde jag nånting och 

man får så mycket information hela tiden därför är det skönt att ha det skriftligt jag kan 

ju också kolla vad min chef har svarat i efterhand. 
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Samspelet mellan medarbetare och chef 

 
Kommunikationen påverkade samspelet mellan medarbetarna och chefen. Alla deltagarna 

upplevde att relationen med chefen först och främst byggdes upp personligen, genom olika 

träffar och samtal. Det kändes enklare att skapa en relation om chefen befann sig i samma 

lokal och relationen kunde bli djupare, uttryckte några deltagare. Syn, hörsel och kroppspråk 

kunde komplettera kommunikationen. Någon upplevde att e-posten ändå kunde bygga upp en 

typ av relation. Det fanns två deltagare i undersökningen som i mycket liten utsträckning 

träffade sin chef personligen, men de upplevde en bra relation med sin chef. Två deltagare 

hade haft sin chef mindre än 6 månader. De hade heller inte haft några direkta 

relationsbyggande aktiviteter, även om önskemål fanns från båda håll, men upplevde ändå en 

bra relation. 

 

Kan man bygga relationer via e-post? Det kanske man kan! Det är kanske en typ av 

relation även om man inte lär känna varandra på samma sätt. Har ändå skapat en bra 

relation med min chef, även om vi bara har träffats så få gånger. 

 

Regelbunden kommunikation fanns med som ett uttryck för en bra relation med sin chef. 

Några deltagare uttryckte att om de inte hade e-posten så skulle glappet vara för stort mellan 

gångerna som de kommunicerade med chefen. Sociala medier som ett verktyg för relationer 

även på arbetsplatsen, kom fram under en intervju. De flesta deltagare uttryckte att e-posten 

inte förbättrade relationen med chefen, men den upprätthöll relationen. Om relationen var bra 

sedan innan och medarbetaren litade på chefen så upplevdes e-posten vara ett bra sätt att 

vidmakthålla det. Det kom även fram att det fanns en risk för att förtroendet kunde minska på 

grund av dålig e-post kommunikation. Två deltagare uppgav att det var viktigt hur e-posten 

utformades. Det var noga med språkbruket för annars kunde förtroendet förändras. ”Får jag ett 

mejl som är slarvigt skrivet så inger det inte förtroende. Det är en jättetydlig signal.” 

 

 

Vilka känslor beskrivs 

 
Olika kategorier av känslor kom fram i undersökningen. De uttrycktes på lite olika sätt och 

har delats upp i två underteman; positiva och negativa. 

 Positiva. Känslan av tillhörighet kunde förstärkas genom e-post. En deltagare uppgav att 

eftersom chefen och övriga medarbetare inte befann sig i samma lokal, så kunde 

kommunikationen via e-post förstärka känslan av tillhörighet. Deltagaren beskrev att chefen 

kunde skicka ut information till alla på avdelningen om olika lokala aktiviteter, exempelvis 

fredagsfika. Även om det inte var troligt att medarbetaren kunde delta på grund av annan 

lokalisering så fanns ändå möjligheten att vara med och informationen om vad som hände var 

viktig.  

 E-posten upplevdes också skapa trygghet för några deltagare, eftersom all information 

kunde sparas på ett enkelt sätt. Deltagarna uppgav då att de inte behövde ha allting i huvudet 

och om det var känsligare information så upplevdes det tryggare att ha det skriftligt från 

chefen än om det bara hade varit muntligt. Det fanns tre deltagare som också upplevde att 

delaktigheten hade blivit större i och med e-post. Det var lätt för chefen att vidarebefordra 

information eller skicka som kopia till medarbetarna. De som då ville, kunde ta del av mer 

övergripande information som gällde ledningsfrågor, omorganisationer och projekt som de 

inte hade haft tillgång till tidigare på samma sätt. ”För egen del så har nog delaktighet ökat 

betydligt i och med e-post användandet. Det är en större transparens i organisationen tycker 

jag”.  
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 Känslan av mer jämlikhet kom också fram. Det kunde gälla en minskad hierarkisk nivå 

till chefen eftersom mer strategisk information kunde spridas. Det uttrycktes av en deltagare 

att det även var lättare att skriva kritik till chefen via e-post istället för att göra det öga mot 

öga. Upplevelsen av att chefen också hade en förmåga att lättare kunna säga nej via e-post 

fanns. När det gällde att få ledigt så var det bättre att be om det personligen. ”Om jag vill 

klaga så skriver jag hellre eller om jag ska tala om hur bra jag är. Men om jag ska be om 

ledigt är det bättre att gå till chefen för då har xx svårare att säga nej”. Även ökad jämlikhet 

till andra medarbetare beskrevs av en deltagare, eftersom chefen skickade information till alla 

på avdelningen och inte bara pratade med några få medarbetare som det tidigare hade varit. 

En känsla av rättvisa uttrycktes av alla deltagare och ett exempel var att den kunde uppstå på 

grund av att chefen kommunicerade på mer likartat sätt till alla medarbetare och mängden 

information fördelades mer rättvist.  

 Negativa. Tre deltagare upplevde e-postkommunikationen som tonlös. Det fanns få 

möjligheter till att uttrycka känslor även om några deltagare kommenterade smileys, såsom 

blinkande ögat, ”;)”. Tonlösheten kunde bidra till en ökad osäkerhet om vad 

kommunikationen handlade om. När kommunikationen skedde öga mot öga så tillkom det så 

mycket mer i budskapet via gester, miner, tonläge. Osynligheten bidrog till känslor av 

osäkerhet. En deltagare kommenterade det hela så här: ”Där hade inte e-posten räckt till, 

kände xx för xx var orolig för att jag kanske var skitförbannad”. Missförstånd av 

informationen som skickades var större med e-posten som kommunikationssätt. De korta 

meddelanden som skickades kunde sakna information som behövdes för att förstå innebörden 

i meddelandet. Då upplevdes det enklare för de medarbetare som befann sig i samma lokal 

som chefen att få den kompletterande information som saknades. En deltagare uttryckte att 

chefen ibland vidarebefordrade brev utan någon större förklaring och då kunde det starta 

igång massor av tankeverksamhet hos medarbetaren innan chefen egentligen hade förklarat 

vad det innebar. Funderingar på om det var bråttom, vad det skulle innebära för förändringar, 

vilken roll medarbetaren skulle ha i ärendet, fanns hos medarbetaren utan att ha möjlighet att 

direkt kunna ställa frågor eller få bakomliggande information. Att inte ha sin chef öga mot 

öga vid kommunikationen bidrog till misskommunikation. Några deltagare beskrev att de vid 

tveksamheter skickade tillbaka frågor eller gick in till chefen för att få förtydligat vad som 

menades. Om e-posten skickades fram och tillbaka några gånger och det inte reddes ut så var 

det bättre att ringa, upplyste en deltagare.  

 Det fanns även två deltagare som hade försvunnit från sändlistor och inte fått 

information som det var menat att de skulle få. Varför de hade försvunnit från listan var det 

ingen som kunde förklara utan de skyllde på systemet. Detta bidrog till en osäkerhet. Chefen 

kunde också ha många olika sändlistor att välja mellan och valde ibland fel lista som då 

resulterade i att alla inte fick den information som var tänkt.  

 En deltagare berättade om tillfällen där e-posten upplevdes skapa frustration och det var 

när andra mötesdeltagare samtidigt som mötet pågick var uppkopplade och skrev e-

postmeddelanden.  

 

 

Gränsdragningar i tid, rum och arbete 
 

Deltagarna uttryckte på olika sätt att kommunikationen via e-post bidrog till att gränserna 

suddades ut, var otydliga eller flyttades. Tillgängligheten upplevdes ha ökat. Var chefen 

befann sig var inte det viktigaste. Även om få deltagare hade chefer som hela tiden befann sig 

inom en armlängds avstånd, så beskrev de att chefen var tillgänglig via e-post. Några 

deltagare var själva mycket rörliga i sitt arbete och hade tillgång till sin chef, kollegor, kunder 

via e-post. Fyra deltagare uppgav att e-posten även användes hemifrån. Trycket på deltagarna 
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att vara tillgänglig var stort. Även möjligheten att använda e-posten via sin mobiltelefon 

gjorde tillgängligheten större, men tillgängligheten uttrycktes också vara överdriven. Även 

exemplet som en deltagare beskrev angående frustrationen över dem som e-postar samtidigt 

som de sitter på ett annat möte, kan ses som en beskrivning av hur vår tillgänglighet påverkar 

våra gränser i tid, rum och arbete. 

 En deltagare funderade på om inte kommunikationen öga mot öga håller på att förändras 

i och med vår vana att kommunicera via e-post. De gånger som mötet ägde rum personligen 

så upplevdes kommunikationen vara kort och sammanfattande, precis som i e-

postkommunikationen. Flexibiliteten att kunna befinna sig på olika platser under olika tider 

och ändå kunna kommunicera upplevdes positiv för de flesta av deltagarna. Några upplevde 

det som en frihet. De olika arbetsplatserna krävde att deltagarna använde e-post. Det var en 

nödvändighet för att klara av arbetet. E-posten upplevdes av alla deltagarna öka 

arbetsprestationen på ett eller annat sätt. En deltagare uttryckte: ”Delaktigheten i vad som 

händer och sker gör det lättare att sätta mig in i det tack vare e-posten. Det är nog framförallt 

det och att det blir snabba vägar”  

 Någon deltagare uttryckte också att chefen kunde missbruka e-posten genom att skicka 

allt vidare till medarbetarna. Vad som var chefens arbetsuppgifter och vad som var 

medarbetarnas arbetsuppgifter blev mer oklara. Informationen om vad som var viktigt eller 

skulle prioriteras fick skötas av medarbetarna själva. Chefen lämnade över ansvaret och kunde 

säga att ”den informationen har jag skickat”.  

 

 

Diskussion 
 

Den virtuella kontexten har förändrat våra arbetsplatser. Kommunikationen mellan chef och 

medarbetare har påverkats. Informationsrevolutionen har ökat mängden information som 

sprids, vilket även påverkar våra kognitiva förmågor när det gäller att ta in information, 

bearbeta och lagra den. Med e-posten går det snabbare att sprida information, men den är 

också en tidstjuv. Det framkom upplevelser från deltagarna som visade på e-postens förmåga 

att göra kommunikationen mindre bunden till tid och plats. Rörligheten ökar både för 

medarbetare och chefer. Vi kan arbeta i organisationer som vi inte är knutna till geografiskt, 

vilket påverkar vår kommunikation. E-posten hjälper till att upprätthålla kommunikationen 

mellan chef och medarbetare, men den ses som ett komplement och upplevs som ofullständig. 

Deltagarna upplevde även ett tryck att vara tillgängliga digitalt. Känslan av tillhörighet, 

delaktighet och trygghet lyftes fram ur intervjuerna som positiva känslor när det gällde e-

posten, samtidigt som känslan av osäkerhet och missförstånd var exempel på negativa. E-

kommunikationen har bidragit till både positiva och negativa effekter vilket visas i den här 

studien. Diskussionsdelen är indelad i resultatdiskussion, metoddiskussion, etikdiskussion, 

slutsatser och framtida forskning. 

 

 

Resultatdiskussion 

 
Resultatdiskussionen presenteras utifrån de olika teman som presenterades i resultatet; 

kognitiva förmågor, samspelet mellan medarbetare och chef, vilka känslor som beskrivs, 

gränsdragningarna i tid, rum och arbete. 

 Kognitiva förmågor. Våra kognitiva förmågor påverkas av de digitala 

kommunikationssätten. Vi ska ta in, bearbeta och lagra informationen. Mängden information 

som vi ska ta in blir större. Mano och Mesch (2010) lyfter fram att e-posten har en stark 

genomslagskraft eftersom den är snabb, enkel och billig. Resultatet från studien bekräftar 
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detta. De flesta deltagare uttrycker t o m att e-posten var nödvändig i deras arbete och de 

upplevde att den var snabb och enkel att använda. Kupritz och Cowell (2011) har i sin 

forskning visat på att chefen via e-post kommunicerar med sina medarbetare angående möten, 

måluppfyllnad, påminnelser, ändringar i policys, projektuppdateringar, statistik, 

säkerhetsinformation, utbildning. I den här studien visade det sig att det både skickas 

opersonlig massinformation via e-posten och personlig kommunikation som feedback och 

arbetsinstruktioner. Författarens funderingar kretsar kring hur olika människor hanterar dessa 

processer? De ständiga psykologiska frågorna dyker upp; är det medfött, inlärning eller 

påverkat av vår miljö? 

 Mano och Mesch (2010) beskrev också att det har skett en informationrevolution. 

Frågan som dyker upp är om det är någon nytta med all information. Deltagarna i studien 

uttrycker att det skickas mycket information via e-posten. Mycket av informationen upplevs 

som användbar men flera deltagare får opersonlig information som de inte ser någon nytta 

med alls. E-posten erbjuder även sändlistor som skapas för att skicka ut information till fler än 

en mottagare. Dessa sändlistor kunde ibland användas av misstag och stora mängder 

användare fick information som de inte skulle ha. Skräppost som skickades runt belastade 

också den information som kommer in. Samtidigt kunde information gå förlorad på grund av 

att sändlistan var ofullständig.  

 Mängden information ställer också nya krav på medarbetaren i form att kunna prioritera 

och sortera information. Allvin (2006) uttryckte att de kognitiva och praktiska kraven ökar. I 

intervjuerna var det några deltagare som lyfte prioriteringen som ett dilemma.  De upplevde 

att det var svårt att välja ut den viktiga informationen ur den stora mängden. Av 20 e-post så 

kunde 3 vara de som skulle prioriteras. Kaufmann och Kaufmann (2005) beskrev att vi fångas 

i internet och har svårt att skilja väsentliga budskap från oväsentliga. Ett sätt att skilja på 

budskapen var att utgå från avsändaren enligt studien. Kupritz och Cowell (2011) tog upp 

problemet med att vi hela tiden blir tvungna att göra fler saker samtidigt och att vi får 

arbetsplatser där vi hela tiden avbryts. Studien visade också på att så var det i de flesta fall. 

Risk för splittring och ofokusering lyftes som problem. Ett annat problem som togs upp var 

att det kunde vara för enkelt att skicka e-post. Det gjorde inte så mycket om det inte blev helt 

rätt första gången ett dokument skulle skickas. Blev det fel så var det bara att justera och 

skicka nytt, vilket innebar att ännu fler e-post meddelanden skickades. Författaren håller med 

om att kraven ökar och upplever att vi för sällan lyfter dessa frågor strategiskt i 

organisationerna.  

 Deltagarna uttryckte även att e-posten var ofullständig och ofta behövde kompletteras 

med bakomliggande information. Risken för misstolkningar var ett problem som Kupritz och 

Cowell (2011) tog upp. Ett annat problem var att produktiviteten kunde förloras om arbetarna 

behövde tillbringa sin tid med att reagera på avbrott och distraktioner, då förlorades både tid 

och pengar. Komplexiteten visar sig igen, där enkelheten och snabbheten i e-posten som 

kommunikationskanal även kan bidra till tids- och resultatförluster.  

 Att lagra information är också en del av den kognitiva aspekten. E-post erbjuder där en 

stor möjlighet. All information går att lagra i e-post hanteraren och plocka fram vid behov. 

Det svåra är att veta var den finns. Att sortera, sprida och hantera information och kunskaper 

på både individuell, företags och samhälls nivå är en av de största mänskliga utmaningarna vi 

står inför, uttryckte Sturmark och Brandén (2001) redan för 10 år sedan. Det har skickats 

många e-post meddelanden sedan dess och utmaningen är än mer aktuell. E-posten har i stort 

implementerats i de flesta branscher och organisationer. Uttrycket e-postkompetens kom fram 

i en intervju och likställdes med förmågan att kunna prioritera och sortera ut den information 

som för tillfället behövdes, samt att kunna kommunicera på ett bra sätt. Alla har inte den 

förmågan och har heller inte fått till sig den kunskapen. Är det här en fråga som behöver 

lyftas i våra organisationer? Behöver alla medarbetare och chefer utbildas så de får en e-
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postkompetens eller ska det ansvaret läggas över på varje individ, med risk för både sämre 

hälsa och sämre resultat. 

 Samspelet mellan chef och medarbetare. Samspelet påverkas av sättet att kommunicera. 

Resultatet av studien visade att deltagarna hänvisade till det personliga mötet om 

relationsbyggande aktiviteter skulle äga rum. De deltagare som hade haft sin chef mindre än 6 

månader, hade inte haft några direkta relationsbyggande aktiviteter. Önskemål fanns att detta 

skulle äga rum, men hade inte prioriterats av chefen. Trots detta upplevde deltagarna ändå att 

det fanns en relation till chefen. Mycket av deras kommunikation skedde via e-post. Detta 

leder till en fundering kring vad det är för relationer som skapas digitalt. Att leda människor 

handlar om interaktion och konversation och det finns en risk att tekniken avmänskligar den 

interaktionen har Kupritz och Cowell (2011) uttryckt. Hur mycket klarar en relation av att bli 

avmänskligad och vad får det för resultat? Spelar det någon roll överhuvudtaget? Studien 

beskrev att relationer ändå skapas via e-posten och med de få möten som sker.  

 MacKenzie (2010) har i sin forskning visat på att den virtuella kontexten minskar 

möjligheten för avlägsna medarbetare att engagera sig i relationsbyggande aktiviteter. Detta är 

en naturlig följd av att de inte befinner sig i samma lokaler och kan delta i fika och möten som 

äger rum. Medarbetare som har små möjligheter till interaktion på arbetsplatsen känner ofta 

att de är utom synhåll. Begränsad social interaktion mellan medarbetare och chef kan leda till 

låg kvalitet på deras relation och kan resultera i mindre tillfredsställande kommunikation och 

sämre resultat. Även om alla deltagarna i studien uppgav att de hade någon typ av relation till 

sin chef så framkom det inte hur kvaliteten på relationen var. Författarens funderingar kretsar 

nu kring hur viktigt det är att planera och organisera socialiseringen av medarbetare i 

organisationen. Oavsett om vi är renodlat distansarbetare eller om vi befinner oss i samma 

lokaler som vår ledning så påverkas vi idag av sättet att kommunicera. De tidigare naturliga 

mötesplatserna där introduktion, känslan av tillhörighet och delaktighet ägde rum, kanske 

försvinner ut i effektivitetens tecken. Men vad kan det få för resultat? MacKenzie fortsätter 

med att det kan vara ett misstag att tro att medarbetare lätt kan gå ifrån arbetsrelationer som 

byggs upp öga mot öga och ändå känna lika mycket arbetstillfredsställelse. Det kan också 

finnas en risk för att de anställda känner sig isolerade och utvecklar en negativ attityd till 

arbetet. Ingen av deltagarna uppgav att deras relation med chefen var dålig. Hade detta iså fall 

även påverkat attityden till e-posten som kommunikationssätt?  Några deltagare beskrev att e-

posten upplevdes som ett komplement och ett sätt att vidmakthålla relationen. Glappet mellan 

de personliga träffarna kunde överbryggas med e-post. I dessa fall uppgav deltagarna att de 

hade en bra relation och ett bra förtroende till sin chef.  

 Vilka känslor beskrivs? Känslorna hos deltagarna upplevdes påverkats av e-posten. När 

det gällde känslan av att tillhöra en gemenskap så uttryckte en deltagare att e-posten även 

hjälpte till att skapa en tillhörighet. Elving (2005) har beskrivit att en del av 

kommunikationens syfte har varit att skapa gemenskap, som hör ihop med gruppidentitet och 

förutsättningar för engagemang. Känslan av tillhörighet till organisationen har enligt Elving 

varit starkt relaterad till ledningens kommunikation. E-posten bekräftade att medarbetaren 

tillhörde en grupp och även om informationen var av mindre vikt så hade det en betydelse för 

gruppkänslan. Författaren har reflekterat över att även e-posten kan vara ett verktyg för 

ledningen att arbeta med social interaktion på arbetsplatsen. Hur korta och kontinuerliga e-

postmeddelanden kan få medarbetaren att känna en grupptillhörighet borde vara värdefull 

kunskap. 

 Känslan av trygghet kunde också förknippas med e-post eftersom det fanns en möjlighet 

att gå tillbaka i det e-postutbytet som hade skett med chefen. Kaufmann och Kaufmann (2005) 

beskriver också att kommunikationen genom återkoppling bidrar med att reducera osäkerhet, 

vilket kan ses om en trygghetsfaktor. Komplexiteten visar sig igen, där tryggheten kan öka 

tack vare lagringsmöjligheterna, men samtidigt ökar osäkerheten i och med ofullständigheten.  
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 Det fanns de deltagare som uppgav att delaktigheten hade blivit större med e-posten 

eftersom de fick mer information och kunde sätta sig in i mer övergripande frågor som de inte 

tidigare hade haft tillgång till. Thomas, Zolin och Hartman (2009) kom fram att både kvalitet 

och kvantitet av informationen har påverkat förtroendet på arbetsplatsen, vilket har skapat en 

upplevelse av organisationens öppenhet och möjlighet till större medarbetarinflytande. Även 

Lagrosen, Bäckström och Wiklund (2010) tog fram att delaktigheten är en faktor som 

förbättrar den psykosociala miljön på arbetsplatsen. 

 Känslan av jämlikhet kom också fram i resultatet. Dels gällde det en känsla av mer 

jämlikhet med chefen och en minskad hierarkisk nivåskillnad eftersom mer strategisk 

information spreds. Dels gällde det jämlikheten med andra medarbetare. Det fanns en 

upplevelse av att chefen kommunicerade på mer likartat sätt med alla medarbetare och spred 

samma information till alla. Detta hörde även ihop med känslan av rättvisa och att bli lika 

behandlad. Sproull och Kiesler (1991) nämnde att vid elektroniska möten kunde deltagandet 

bli mer jämlikt och inte så beroende av status. Sturmark och Brandén (2001) har också 

beskrivit att de digitala kommunikationsmedlen gör oss alla likbördiga, ett e-brev var ett e-

brev oavsett om det var Bill Clinton eller mormor Ulla som skrev det. En deltagare upplevde 

också att det var enklare att skriva kritik till sin chef än att träffas personligen. 

 Det kom även fram känslor som upplevdes som negativa. E-posten upplevdes som 

tonlös och att det kunde vara svårt att få fram känslor. Detta kunde bidra till en känsla av 

osäkerhet om vad kommunikationen egentligen handlade om. En personlig kommunikation 

har så mycket mer budskap genom kroppspråk, gester, tonläge. Det upplevdes finnas en större 

risk för missuppfattningar med bara skriftlig kommunikation som e-posten även om det ibland 

användes smileys som blinkande ögat: ”;)”. Kupritz och Cowell (2011) beskrev att tekniken 

kommer med nya utmaningar för kommunikationen. Misstolkningar och misskommunikation 

är ett problem som också bidrar till känslan av osäkerhet. Hur ska vi då kunna bli bättre på att 

kommunicera på ett mer tydligt sätt så att vi kan minimera känslan av osäkerhet. 

Kommunikation på arbetsplatsen finns enligt författaren sällan med i introduktionen på 

arbetsplatsen och kan vara ett bra verktyg för att minska de negativa känslorna. 

 Risk för att försvinna från sändlistor eller att information inte kommer fram av olika 

anledningar fanns också med i intervjuerna. MacKenzie (2010) ger några varningsflaggor och 

beskriver att chefens kommunikationsstil är en viktig faktor för hur medarbetaren förstår sitt 

arbete och upplever sin arbetsplats. Interaktionen på arbetsplatsen som sker öga mot öga 

minskar och den digitala kommunikationen ökar. Minskningen av personliga möten kunde 

också utläsas ur en del intervjuer. MacKenzie fortsätter med att idag levereras arbetets 

instruktioner digitalt och utbildning sker via on-line system. Även feedback, 

tillkännagivanden och ledarskap sker digitalt. Det är viktigt att ha en förståelse för att 

affärskommunikation och förtroende på arbetsplatsen är kritiska punkter när det gäller att leda 

personal. Interaktionen mellan chef och medarbetare har påverkats av de förändrade 

kommunikationsmetoderna och förändringarna har även påverkat tilliten till arbetsplatsen. 

Även om mestadels av känslorna i studien verkade positiva, så finns det flera varningsflaggor 

för att vi inte ska ersätta all kommunikation med digital kommunikation. Det är viktigt med 

reflektioner över vad de digitala verktygen får för konsekvenser på arbetsplatsen. Författaren 

anser även att det är viktigt att fundera över valet av kommunikationskanaler på arbetsplatsen. 

Även om e-post är både enkelt och snabbt, så finns det kommunikation som behöver ske via 

andra kanaler. 

 Gränsdragning i tid, rum och arbete. Enligt Allvin (2006) suddas gränsdragningen 

mellan arbetet och övriga livet ut. Ju otydligare gränsdragningen blir desto mer ansvar läggs 

över på medarbetaren att bedöma var gränsen går. Gränsdragningen har också påverkats av 

den virtuella kontexten. Vi får idag arbetsplatser där vi inte alltid befinner oss i samma lokal 

som våra chefer. Flexibiliteten på arbetsplatsen har ökat både hos medarbetare och hos chefer. 
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Den virtuella arbetsplatsen tillfredsställde både ledningen och medarbetarnas behov av 

flexibilitet enligt MacKenzie (2010). Deltagarna i undersökningen arbetade på olika sätt. Det 

fanns de som helt arbetade på distans och bara hade tillgång till sin chef öga mot öga, vid 

ytterst få tillfällen. Några hade arbetsplatser i samma korridor som sin chef men arbetade inte 

alltid där, utan kunde arbeta hemifrån eller på någon annan plats. Flexibiliteten beskrevs ge 

frihet och självständighet. Det fanns även de som hela tiden var lokaliserade bredvid sin chef 

och hade mer tillgång till chefen kommunikation öga mot öga. Även dessa kommunicerade 

regelbundet via e-post. Tidigare har den virtuella kontexten påverkat i första hand de som 

arbetar helt på distans, men det är tydligt att de digitala kommunikationssätten sprider sig. E-

posten upplevdes av alla deltagarna öka arbetsprestationen på ett eller annat sätt. En deltagare 

uttryckte också att delaktigheten som e-posten bidrar med gör det lättare att sätta sig in i olika 

frågor som dyker upp på arbetsplatsen och att det blir snabba vägar. Ogbeide och Harrington 

(2011) har visat på att delaktigheten får genomslagskraft även för resultaten på arbetsplatsen. 

Har e-posten en bidragande orsak till känslan av delaktighet så borde det vara intressant för 

företagen. Ytterligare exempel på komplexiteten, anser författaren. E-post kan vara en 

möjliggörare för känslan av frihet och självständighet, samtidigt som vi får ett större ansvar 

att själva bestämma var våra gränser går och detta kan leda till osäkerhet och frustration.  

 MacKenzie (2010) beskrev att tack vare de digitala kommunikationsmetoderna fanns en 

möjlighet att skapa arbetsstrukturer som mötte marknadens behov. Duktiga medarbetare 

kunde rekryteras oberoende av var de befann sig i världen. Att vi inte befinner oss på samma 

plats som vår chef får konsekvenser. En närvarande chef kan observera de anställdas beteende 

och utveckla sin relation med medarbetaren, men en chef på distans kan inte det på samma 

sätt (Reinsch, 1997). Undersökningen har ändå visat att det finns någon typ av relation mellan 

chefen och medarbetare även om kommunikationen mestadels sker på distans. Sedan är 

frågan om det är tillräckligt för våra behov. Affärsmålen är tillgodosedda när det gäller den 

digitala kommunikationen, men har medarbetarnas mänskliga behov blivit tillgodosedda är en 

fråga som MacKenzie (2010) också ställer sig. Vad händer med oss som medarbetare när vi 

inte har en arbetsplats som tillfredsställer behovet av tillhörighet eller trygghet, funderar 

författaren över Informationsöverbelastningen kan också resultera i ett underskott av vårt 

grundläggande behov av social kontakt (Kaufmann & Kaufmann, 2005). Studien visar att det 

fanns möjlighet för vissa deltagare att ibland arbeta hemifrån och e-posten används som 

kommunikationskanal. Funderingar som dyker upp är att gemenskapen kanske ersätts med 

andra människor än de som är våra arbetskamrater. Organiserandet och planerandet delegeras 

ut till varje medarbetare. E-posten bidrar till att kunna kommunicera på olika tider. Det fanns 

de medarbetare som tittade på e-posten även på fritiden. Trycket att vara tillgänglig är stort. 

De flesta deltagarna uttryckte att e-posten var nödvändig för att klara av arbetet. Författaren 

upplever att e-posten snabbt har etablerats på arbetsplatserna och det reflekteras det knappt 

över. E-posten som verktyg har blivit en del i organisationerna utan att vi egentligen 

reflekterar över hur det har blivit så. 

 Det upplevdes att cheferna använde e-posten till att skicka meddelanden av olika slag. 

Kupritz och Cowell (2011) upplyste att chefen har olika kanaler att förmedla olika budskap 

på. Information som medarbetare inte vill ha via e-post, utan vill ha personligen öga mot öga, 

är av mer känslig och privat natur, exempelvis personalfrågor, större problem, 

utvecklingssamtal, personlig feedback, negativa besked. I studien kom det dock fram att en 

viss typ av feedback kunde kommuniceras via e-post. Det fanns deltagare som gjorde vissa 

rapporteringar via e-posten och fick feedback på sitt arbete. På detta sätt blev det en snabb 

återkoppling. Däremot var det inte positivt att få sitt nya lönebesked via e-posten. 

Gränsdragningarna på vad som kan skickas och inte skickas genom det digitala mediet borde 

redas ut.  

http://search.proquest.com.ezproxy.server.hv.se/docview.lateralsearchlink:lateralsearch/sng/author/Harrington,+Robert+J/$N?t:ac=888294104/Record/133EFC071B04E44A03/8&t:cp=maintain/resultcitationblocks
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 Det fanns även de deltagare som upplevde att chefen använde e-posten till att lägga över 

sina egna arbetsuppgifter på medarbetarna. Var gränsen gick mellan de olika rollerna blev 

därför oklar. Ansvaret för att lära sig och ta till sig ny kunskap kunde också läggas över direkt 

på medarbetaren. Chefen kunde då hänvisa till att den informationen hade skickats över. 

Ansvaret hade då gått via e-posten till medarbetaren. Oklara roller i organisationen är inte bra 

för någon. Ledningen behöver fundera över hur de vill att den information som skickas i 

nedåtgående riktning i organisationerna ska tas emot och vad de vill att medarbetarna ska göra 

med den. 

 

 

Metoddiskussion 

 
Syftet med den här studien var att utifrån medarbetarens perspektiv belysa upplevelsen av 

chefens e-postkommunikation och hur den virtuella kontexten har påverkat den nedåtriktade 

kommunikationen på arbetsplatsen. Fokus har varit att få medarbetarens upplevelse av vilka 

effekter det har gett på sättet att kommunicera, relationen, förtroendet och arbetsprestationen. 

En semistrukturerad intervjuguide valdes för att deltagarna skulle beskriva sina upplevelser av 

e-postkommunikationen. Författarens brist på erfarenhet av att intervjua kan ha påverkat 

resultatet. För att frågorna skulle vara så tydliga som möjligt gjordes en pilotstudie som 

resulterade i vissa justeringar av frågorna. Deltagarnas individuella tolkning av frågorna kan 

ändå ha påverkat resultatet. De fyra intervjuer som genomfördes utan inspelning kan också ha 

resulterat i att all information inte har nedtecknats exakt som det har sagts. När det gäller 

intervjuer öga mot öga tillkommer en mängd olika icke-verbala sätt att kommunicera som kan 

tillföra data till studien, exempelvis kroppspråk. Telefonintervjuerna kan i sin tur öka 

möjligheter till att få deltagare med större geografisk spridning och deltagarna påverkas 

mindre av intervjuarens bakgrund, exempelvis ålder. Intervjuguiden användes som en 

ledsagare och följdfrågorna varierade utifrån de svar som gavs.  

 Urvalet av deltagare kan ha påverkat resultatet även om det har varit spridning mellan 

deltagarna. Tre deltagare kom från samma organisation och kan ha fått genomslag i resultatet. 

Dessa tre valdes även ut av platschefen, vilket kan ha skett med tidigare erfarenhet av en god 

relation. Urvalsstrategin innebär också att studien inte är generaliserbar, vilket heller inte var 

syftet. Den semistrukturerade intervjuguiden har också bidragit med att även om 

avgränsningar har gjorts utifrån den nedåtstigande kommunikationen och e-post som digitalt 

kommunikationssätt, så har även andra riktningar i kommunikationen och andra digitala 

kommunikationssätt kommit med i intervjusvaren. All datainsamling, transkribering och 

analys har skett av en person och innebar att allt material hela tiden fanns med i den 

vetenskapliga processen. Det kan dock påverkat resultatet eftersom andra vinklingar av 

arbetet kan ha gått förlorat. För att öka förståelsen av begreppen i rapporten har den lämnats 

till andra intressenter. Det har varit en god överensstämmelse i deltagarnas svar och de flesta 

svaren bekräftas bland referenserna. Övervägande del av datainsamlingen är representerad i 

resultatet, alla koder och teman som framkom är belysta. Om oklarheter i kodningen har 

framkommit har författaren återgått till datainsamlingen för att säkerställa resultaten. 

 

 

Etikdiskussion 

 
De forskningsetiska riktlinjer som togs hänsyn till under arbetet är konfidentialiteten, 

informerat samtycke, konsekvenser och forskarens roll. Alla deltagare fick ett missivbrev där 

dessa riktlinjer informerades kring. Vid intervjutillfället lyftes även de viktigaste delarna upp 

och de intervjuer som spelades in via diktafon fick deltagarna samtycka till innan intervjun 
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spelades in. Konfidentialiteten togs hänsyn till genom att inga delar av rapporten kunde 

härledas till en deltagare. De deltagare som kom från samma organisation kan internt ha fått 

kännedom om varandra, men de övriga deltagarna kom från mycket snarlika kontexter och 

ska inte påverka konfidentialiteten i rapporten.  

 

 

Slutsats och framtida forskning 
 

Resultatet visade på att den virtuella kontexten har påverkat den nedåtriktade 

kommunikationen på arbetsplatsen på en mängd olika sätt. Det har framkommit både positiva 

och negativa effekter. E-postkommunikationen är komplex. Den uppfattas både kunna bidra 

och belasta vårt arbetsliv. Det känns viktigt att lyfta upp och reflektera vidare över e-posten, 

så att vi inte målar in oss i ett hörn där den bara blir en belastning. Bland de positiva delarna 

med e-posten så kom det fram att den upplevs vara snabb och enkel att hantera, vilket 

påverkar arbetsprestationen. Medarbetare kan känna tillhörighet även om arbetet utförs någon 

helt annanstans än där övriga medarbetare och chef befinner sig. Detta kan leda till att vi som 

medarbetare och chefer får en större flexibilitet när det gäller att arbeta i andra organisationer 

är de som är lokaliserade där vi bor. Det finns även möjlighet att arbeta hemifrån. E-posten 

upplevs både bygga upp och vidmakthålla relationer och förtroende mellan medarbetare och 

chef.  Bland de negativa fanns en osäkerhet i e-postens ofullständighet och risk för 

missförstånd. Risken finns också att vi rationaliserar bort det fysiska mötet och tror att e-

posten kan ersätta alla kommunikationskanaler. 

 De teoretiska följder som studien har bidragit med kan vara att titta vidare på vilken 

kvalitet relationerna via e-posten har eftersom den här uppgavs vara t ex rättvis och 

utjämnande. Hur påverkar detta både chef och medarbetare? Det kan också vara av vikt att se 

hur organisationer arbetar med e-postkompetensen; har användandet mognat och hur ser i så 

fall en framtida trend ut? Hur kan vi underlätta för användarna att på ett effektivare och 

klokare sätt ta in, bearbeta och lagra information som är digital? Chefens delegerande är också 

ett område som undersökas närmare. Håller ett e-ledarskap på att utvecklas och vad får det för 

konsekvenser? Räcker det med att få en e-post med information om vilka nya instruktioner 

som ska tillämpas, eller behöver kunskapsöverföring ske på andra sätt? Studien avgränsade 

sig till den nedåtgående kommunikationen, men det kan vara intressant att fördjupa sig i den 

uppåtgående och den horisontella kommunikationen. Hur ser e-postkommunikationen ut 

mellan kollegor? Studien har också försökt avgränsa sig till e-posten som digitalt 

kommunikationsverktyg, men det finns ytterligare en mängd kommunikationskanaler som kan 

vara intressanta att fördjupa sig i, exempelvis hur de sociala medierna kan skapa bättre 

relationer på arbetsplatsen. Kan digitala konferenssystem ersätta det fysiska mötet? 

 De praktiska följder som studien kan bidra med är att organisationer lyfter upp e-posten 

på dagordningen. Vi behöver reflektera över hur relationer och förtroende påverkar 

arbetsprestationen och resultatet hos organisationerna. Är kommunikationen kittet i 

organisationen och hur vill vi att kommunikationen ska utföras? Tror vi att kommunikation 

sker av sig självt eller är det en ledningsfråga?  

 De digitala kommunikationskanalerna knyter ihop människor världen över. Vi befinner 

oss i en informationsrevolution och behöver reflektera över hur det påverkar våra 

arbetsplatser. E-kommunikationen är komplex och vi behöver e-postkompetens för att 

minimera de negativa effekterna. 
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Hej!      2011-12-05       Appendix 1 

 

Mitt namn är Maria Joelsson och jag studerar tredje året på personalvetarprogrammet på 

Högskolan Väst i Trollhättan. Jag har i mina tidigare arbeten bl a varit involverad i den 

informationstekniska utvecklingen på arbetsplatsen och upplevt hur detta har påverkat 

medarbetarna. I min kandidatuppsats har jag därför valt att skriva om hur IT påverkar 

organisationen, med fokus på e-post kommunikation mellan medarbetare-chef och dess 

effekter.  

 

Ditt deltagande är av stor betydelse för studien då det hjälper mig få inblick i e-post 

kommunikationen som jag önskar studera.  

 

Informationsinsamlingen kommer att ske med hjälp av intervjuer. Intervjufrågorna kommer 

handla om Dina upplevelser av e-post kommunikationen med Din chef och vilka effekter Du 

upplever att det har. 

 

Deltagandet i studien är frivillig och det är fullt möjligt att när som helst under studiens gång 

avbryta om så önskas. Personuppgiftslagen kommer att beaktas under hela 

forskningsprocessen för att inte kränka någons identitet och intervjupersonernas svar kommer 

att behandlas konfidentiellt i skrivandet av kandidatuppsatsen. Inga svar kommer att gå att 

härleda till någon av de berörda intervjupersonerna i uppsatsens slutgiltiga utförande.  

  

Intervjuerna beräknas ta 30-40 minuter och kommer att spelas in på en mediaspelare  

för att sedan transkriberas (skrivas ner ordagrant) och därefter innehållsanalyseras. Från 

intervjutillfället och fram till att uppsatsen är färdigskriven och godkänd Högskolan Väst 

kommer endast jag att ha tillgång till det inspelade materialet. Efter uppsatsens godkännande 

kommer allt inspelat material att raderas.   

    

Har du några frågor är du välkommen att kontakta mig via e-post eller telefon!  

 

Min handledare heter Anna-Christina Blomkvist och är gästlärare vid HV. 

 

  

Institutionen Individ och Samhälle 

Högskolan Väst Trollhättan 

 

 

Maria Joelsson 

xx 

xx 

xx 
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Intervjuguide             Appendix 2 

 

Syftet är att undersöka e-post kommunikationen mellan medarbetare-chef och dess effekter. 

Därför kommer innehållet i huvudsak fokusera på dina egna upplevelser kring ämnet.   

Identiteten skyddas och kommer inte framgå i det slutgiltiga materialet.   

För att på bästa sätt kunna återge de svar som lämnas kommer intervjun att spelas in  

Efter uppsatsens godkännande kommer det inspelade materialet sedan förstöras. 

Att delta i den här intervjun är helt frivillig och du kan när som helst välja att avbryta.  

Har Du några frågor? 

Har jag Ditt samtycke?  

Bandspelare på.  

  

Inledande frågor.  

Ålder? Arbetsbefattning? Antal år inom företaget? Kön? Lokalisering? Närhet till chef? 

1. Hur upplevs e-post kommunikationen från chefen? 

Till vad använder Din chef e-post kommunikationen till? 

Är det något av detta om Du tycker chefen skulle kommunicera på ett annat sätt? 

Varför? 

Vad känner Du då? 

På vilket sätt har e-post kommunikationen förändrat chefens sätt att kommunicera? 

Hur värdesätter Du e-posten som kommunikationssätt? 

Upplever Du att du får tillräckligt med information från Din chef? 

Upplever Du att du att den information som du får är tillräckligt bra? 

Upplever Du att du får information som du inte har nytta av? 

Kan Du beskriva några positiva effekter med e-post kommunikation? 

Kan Du beskriva några negativa? 

 

2. Upplevs kommunikationen påverka relationen till chefen? 

När Du tänker på relationsbyggande tillfällen med Din chef, vad tänker du på då? 

Vilken typ av kommunikation föredrar Du då? 

Hur upplever Du relationen med Din chef? 

Upplever Du att e-post kommunikationen förbättrar Er relation? 

På vilket sätt? 

 

3. Upplevs kommunikationen påverka förtroendet? 

Hur upplever Du förtroendet till Din chef? 

På vilket sätt behandlar Din chef dig rättvist? 

Hur skulle det kunna förbättras? 

På vilket sätt ser Din chef till att Du utvecklas på arbetsplatsen? 

Hur skulle det kunna förbättras? 

På vilket sätt ser Din chef till att Du har rätt förutsättningar för att klara av Ditt arbete? 

Hur skulle det kunna förbättras? 

 

4. Upplevs kommunikationen påverka Din arbetsprestation? 

Hur upplever Du att e-posten bidrar till öka Din arbetsprestation? 

Hur upplever Du att e-posten bidrar till att minska Din arbetsprestation? 

 

 

Tack för din medverkan. Är det något du vill tillägga? 

Bandspelare av.  
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