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Sammanfattning 

Tack vare den teknik som omger e-posten är det idag möjligt för individer och verksamheter 

att använda sig av ett virtuellt kommunikationsverktyg. Uppsatsen vill belysa svårigheten för 

teknik och virtuell geografi att nå ut till mottagaren genom en kartläggning av e-postens 

geografi. För att kunna skapa förståelse för e-postens nätverk utgår uppsatsen dels från teorin 

Actor Network Theory (ANT) och dels från intervjuer. Respondenterna utgörs av 

representanter från två intermediära företag som arbetar med marknadsföring av e-postreklam 

och med av tre personer som tar emot e-postreklam samt gör regelbundna inköp över nätet. 

Avsikten med intervjuerna är att komma åt den osynliga processen bakom e-postens geografi. 

Undersökningens konklusioner bygger uteslutande på de resultat som framkommit med hjälp 

av empirin och de kunskaper som producerats tillsammans med intervjupersonerna. Under 

studiens gång uppstod ny förståelse för e-postens komplexitet och ledde fram till en reviderad 

syn. I början av uppsatsarbetet betraktades e-posten enbart utifrån sin funktion som aktant och 

intermediarie men i takt med att undersökningen fortgick framkom att den samtidigt, utöver 

dessa funktioner, fungerar som ett heterogent nätverk med betydelsefulla komponenter såsom 

aktörer och aktanter. E-posten har som intermediarie förmågan att skapa en 

interaktionsprocess mellan aktörer, oberoende av tid och rum. Därutöver tillskrivs e-posten 

agens utifrån sin funktion som aktant, vilket ger producenten makt eftersom denne kan ordna 

aktörernas kommunikation och kontrollera konsumenten genom att avstämma tider för 

exempelvis möten. Resultatet av studien visade att e-posten är  ett heterogent nätverk som inte 

är begränsat. Det heterogena nätverket består av olika aktanter och aktörer, som har en 

medhjälparfunktion i förhållande till det elektroniska meddelandet eftersom de underlättar för 

mottagaren att klicka vidare i e-posten och nå fram till den webbsida som marknadsför 

produkten. Enligt uppsatsens konklusioner är e-postens trajektoria beroende av den strategi 

som producenten använder under skapandet av elektroniska meddelanden. Ett kontinuerligt 

arbete mellan producent och konsument krävs för att e-postens trajektoria ska upprätthållas 

och leda fram till att det elektroniska meddelande som löper igenom det virtuella nätverket 

når sitt syfte. 

Nyckelord: aktör, aktant, nätverk, intermediarie, interaktion, trajektoria, översättning 
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1. Inledning 

 
E-posten har kommit att förändra villkoren för människan i det moderna samhället på både 

individ- och samhällsnivå. Tack vare tekniken kan vi idag kommunicera med varandra på 

enbart några sekunder oavsett vilken del av världen vi befinner oss i. E-postens genombrott 

har inneburit en revolution för företag som använder den som ett marknadsföringsverktyg 

eftersom de i jämförelse med tidigare kan lansera nya produkter på ett mer effektivt sätt och 

nå ut till många fler konsumenter.  Enligt Bruno Latour har människan genom tiderna strävat 

efter att underlätta sina liv genom sin förmåga att utforma ting som gör vardagen enklare. På 

så viss har människan kunnat uppnå ett lätthanterligare liv. Genom att vi människor 

samarbetar med tingen utrustas dessa med en viss agens eftersom vi använder dem som medel 

för att uppnå vissa mål1.  

 

Bakgrunden till att uppsatsen har valt att utgå från Actor Network Theory (ANT) är att teorin 

använder sig av en originell begreppsapparat. ANT innefattar perspektiv2 som inkluderar 

begreppen ”tid och rum” på ett unikt sätt. Teorin utmärker sig dessutom genom att den lyfter 

fram de ”icke-mänskliga” tingens betydelse för människan till skillnad mot traditionella 

geografiska teorier. Uppsatsen är ett försök att undersöka e-postens geografi med 

utgångspunkt av ovanstående perspektiv.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Latour 1998 
2 Latour 1998 
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1.2 Syfte och frågeställning 

 
Denna studie är en kartläggning av e-postens geografi. Syftet är att undersöka hur e-posten 

interagerar och fungerar som kommunikationsverktyg, intermediarie och aktant mellan 

producent och konsument i ett virtuellt nätverk. För att kunna besvara frågeställningarna och 

kunna fånga den osynliga process som ligger bakom e-postens trajektoria, analyseras e-

postens geografi med hjälp av teorin Actor Network Theory (ANT) och intervjuer av två 

parter, dels producenter och dels konsumenter. Mina frågeställningar är följande:  

 

 Hur påverkar e-posten interaktionen mellan producent och konsument?  

 Är det så att e-posten har förändrat och underlättat den tidsrumsliga interaktionen 

mellan producent och konsument?  

 Hur kan ANT:s begreppsapparat användas i analysen av e-postens geografi? 
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1.3 Disposition  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Teoretiska perspektiv – Efter det inledande 

kapitlet presenteras den teoretiska 

anknytningen. E-posten löper som en röd 

tråd genom hela uppsatsen. E-posten som 

begrepp beskrivs beträffande ursprung och 

uppkomst samt motivet bakom e-postreklam. 

Därefter beskrivs ANT, samt de begrepp som 

uppsatsen använder sig av. Den tidigare 

forskningen inom området presenteras med 

anknytning till nätverksinteraktioner. 
 

 

Metod och material – Kapitlet redovisar en 

presentation av undersökningens 

tillvägagångssätt och motivering till vald 

metod.  

 

 

 

 

 

 

 

Sändare och mottagare – Kapitlet innehåller 

en redovisning av det material som 

uppkommit vid intervjutillfällena. I ett 

underkapitel presenteras sändare och 

mottagare med avseende på e-posten.  

 

 

 

 

 

 

Analys och konklusion – Kapitlet presenterar 

de konklusioner uppsatsen kommer fram till, 

samt en analys kring e-postens egenskaper 

och trajektoria. 
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2. Virtuell geografi och Actor Network Theory 
 

Detta avsnitt beskriver kort hur den virtuella geografin avviker från den traditionella 

geografin och Actor Network-perspektivet på föreställningarna om tid och rum. 

 
Flera studier inom fältet virtuell geografi har kartlagt delar av det virtuella rummet. Michael 

Batty menar att den ökade användningen av datamaskiner påverkar tid och rum eftersom 

många aspekter av geografin är virtuella. Enligt Bingham och Thrift (2000) anser Michael 

Serres och Bruno Latour att föreställningarna om verkligheten bygger på en schablonartad 

och enkelriktad syn på rummet som en homogen yta där allt kan relateras till avstånd 3.  Till 

skillnad mot traditionella teorier med begränsade beskrivningar menar Batty att den virtuella 

världen bör beskrivas utifrån sin egen geografi och sin egen tids- och rumsuppfattning 

eftersom den dirigeras av tid och rum. Forskningen av virtuell geografi gör numera en tydlig 

uppdelning mellan det reala, dvs. verkligheten och den virtuella verkligheten4.  

 

Actor Network Theory (ANT) använder en begreppsapparat som gör det möjligt att ta sig 

förbi begränsande beskrivningar av den icke mänskliga sfären. Den virtuella världen beskrivs 

med hjälp av begrepp som nätverk, aktörer och aktanter. Aktören representeras av människan 

och aktanten företräds av det icke-mänskliga. Teorin undviker fastställda dualistiska 

beskrivningar som exempelvis: social/teknisk, extern/intern, makro/mikro och mänsklig/icke 

mänsklig5. Istället betonas att samtliga delar i rummet har betydelse. Latour beskriver att de  

relationer som bildas i nätverket observeras istället för att avgränsas genom inramade tids- 

och rumsmått 6.  ANT formulerar ett språk för hur vi kan förstå heterogena, komplexa 

skeenden och rumsligheter och tänjer därmed på begreppen tid och rum genom att avvika från 

bestämda definitioner. Teorin förutsätter att föreställningar om tid och rum är något som står i 

en ständig förändring och omformuleras och skapas på nytt genom samspel och aktiviteter 

mellan mänskliga aktörer och icke-mänskliga aktanter i ett fungerande nätverk7.  

Begreppen tid och rum utgörs och avgörs således av processer såsom rörelser, handlingar och 

interaktioner8.   

                                                      
3 Bingham & Thrift 2000  s. 288 
4 Batty 1997 s. 336-338 
5 Law & Hassard 1999 
6 Latour 1997 
7 Bingham & Thrift 2000 s. 288-289 
8 Latour 1997 
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2.1 Actor Network Theory   

Människan har genom tiderna skapat olika föremål för att förenkla sina liv. På så vis har 

människan samverkat med artefakter för bättre livsvillkor. Samma utveckling har skett inom 

teknologin, där människor utvecklat tekniska konstruktioner som samverkar och interagerar.  

 

De främsta företrädarna för Actor Network Theory är sociologerna John Law och Bruno 

Latour. Filosofen Michel Serres har också bidragit till konstruktionen av teorin 9. Dessa 

forskares arbeten har inneburit ny förståelse kring begreppen tid och rum med utgångspunkt 

från tidsrumsliga aspekter som rörelse, materialitet, process och relationer 10. Latour refererar 

till Serres tankegångar om att artefakter och mänskliga aktörer i nätverk11 samspelar och att 

det därigenom uppstår relationer som är betydelsefulla för studier kring nätverk. Teorier är 

inte objektiva och rationella utan också socialt konstruerade och etableras genom interaktioner 

mellan människor i nätverk 12. Utöver Law, Latour och Serres är tekniksociologen Michel 

Callon en forskare som bör benämnas i sammanhanget eftersom hans arbeten bidragit med 

delar till teorins utformning. 

 

ANT betraktar kommunikationsteknik som en viktig part eftersom den är en produkt av 

sociala konstruktioner mellan aktörer och aktanter. Enligt Latour är dock aktörerna inte alltid 

medvetna om betydelsen av kommunikationsteknikens alla mindre delar och dolda processer 

som samverkar i datoranvändningen 13.  Ett av syftena med ANT är att skapa förståelse för 

samspelet mellan aktören och aktanten i nätverket. Teorin lyfter fram de osynliga sociala och 

teknologiska processerna som kännetecknar interaktionen och som kan relateras till teknologi 

som exempelvis mobiltelefoni där aktanter och aktörer interagerar i ett nätverk 14. 

 

Enligt ANT har den mänskliga aktören överlåtit en form av makt, en agens till aktanten som 

innebär att den kan agera genom sin behörighet att påverka interaktionerna mellan enheterna i 

nätverket. Det kan ske när exempelvis en konsument visar reaktion på en producent e-

postmeddelande. Först när detta sker kan e-posten agera genom sin agens och påverka 

interaktionen mellan aktörerna producenterna och konsumenterna. 

                                                      
9 Bingham & Thrift 2000 s. 284-285 
10 Bingham & Thrift 2000 
11 Bingham & Thrift 2000 s. 282ff 
12 Latour 1987  
13 Latour 1987  
14 Wikström 2010 
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2.2 Centrala begrepp  

 

Nätverk, aktör och aktant 

I uppsatsen används termen nätverk för den virtuella struktur där enheterna aktör och aktant 

samspelar. Aktören representerar det mänskliga elementet som agerar i nätverket. Aktanten 

står för den icke-mänskliga komponenten som exempelvis e-posten. Ett nätverk kan inte 

existera utan aktörer15. Enligt Latour är ett nätverk aktörerna16. Samtliga komponenter aktör 

och aktant bildar och utgör nätverket och måste alltid ingå genom en oavbruten interaktion för 

att det ska vara fråga om ett nätverk.  

 

Trajektoria 

Ordet trajektoria härstammar från latinets trans och lacio vilket betyder ” föra över”. Termen 

används av kulturgeografer för att beskriva den trafik som existerar i det virtuella rummet och 

hur enskilda människor sprider sig och rör sig i tidsrummet17. Inom meterologin är 

beteckningen en beskrivning av hur partiklar förs med vinden. I uppsatsen används trajektoria 

som ett begrepp lika med över e-postens spridning i det virtuella nätverket från att den skapas 

till dess att den når konsumenternas inkorg. 

 

Interaktion och mellanled (intermediaries) 

Interaktion betyder samverkan, ömsesidig påverkan eller ett socialt växelspel mellan 

individer. Interaktion skapar en relation mellan de som agerar och samspelar med varandra. 

Men en relation behöver nödvändigtvis inte utgå från en interaktion mellan aktörer utan kan 

även uppstå mellan icke-mänskliga aktanter. Interaktionen bygger ofta på att individer 

samverkar med hjälp av icke-mänskliga ting och komponenter som till exempel e-posten18. 

Begreppet intermediaries, dvs. intermediär eller mellanled på svenska, definierar förhållandet 

mellan aktörer och aktanter i ett nätverk 19. För att en uppdragsgivare ska kunna marknadsföra 

sina produkter i det virtuella nätverket krävs ett intermediärt företag, dvs. en producent med 

kunskap om e-postmarknadsföring och utformning av effektiv e-postreklam.  

                                                      
15 Thrift 2003 
16 Latour 1992 
17 Myrdal 2008 s.54 
18 Latour 1992 
19 Stuedahl 2001 
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Producenten fungerar som ett mellanled, intermediarie, mellan uppdragsgivaren och e-posten. 

E-posten fungerar som ett mellanled då den förbinder producenten med konsumenten. Tack 

vare denna kan interaktionsprocessen starta mellan producent och konsument. 

 

Översättning och ”svart låda”  

Översättning används i uppsatsen för de processer och rörelser i tid och rum som står i en 

ständig förändring i nätverket genom att de förbinder aktörer och aktanter med hjälp av 

teknologin. Genom dessa processer uppnår e-posten en kraftfull ställning i nätverket genom 

att den skapar förbättringar. E-posten går exempelvis via en rad översättningar i vilka andra 

aktörer är inblandade. Ingenting kan färdas i nätverket om inte aktörer och aktanter plockar 

upp, förändrar och för det vidare i e-postens trajektoria med hjälp av teknik. I processen är 

aktören aktiv och inverkar som medhjälpare i trajektorian tillsammans med aktanten. 

Översättningen upphör inte eftersom det är en konstant process fram till den når en så kallad 

black box dvs. en svart låda, en term för exempelvis ett elektroniskt meddelande som inte får 

respons av mottagaren men ändå får en plats i det virtuella nätverket. Den svarta lådan är en 

metafor för det ställe i nätverket som finns men som inte räknas. Enligt ANT placeras den 

produkt som skapas utifrån interaktionsprocessen mellan aktörer och aktanter i en svart låda 

om den inte visar reaktion i ett nätverk 20. Enligt Callon & Laotur 21 betyder begreppet svart 

låda det som inte behöver belysas eller betvivlas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
20 Latour 1992 
21 Callon & Latour 1981 s. 284-285 
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3. E-post och Actor Network Theory 

Följande avsnitt beskriver den traditionella definitionen av e-posten. Därefter 

introduceras e-posten som en heterogen aktant i ett nätverk med hjälp av Actor 

Network Theory. 

 

Teknologin kring internet har utvecklat nya kommunikationsvägar genom bland annat e-

posten som ett marknadsföringsverktyg med visuella animationer. E-posten är ett resultat av 

rådande samhällstrender och lyfter fram företagsprodukter på ett effektivare sätt vilket kan 

locka fler konsumenter in i det virtuella nätverket22.  

Enligt Teir och Westerståhl23 är e-postreklam en elektronisk kommunikation från en 

avsändare (producent) som skickas till en mottagares (konsument) e-postadress. 

Marknadsföringen går att upptäcka i allt från bloggar, hemsidor, banners och e-post i form av 

elektronisk reklam. Konsumenten kommer åt produkterna genom länkar som leder fram till 

produktens hemsida. Enligt Sterne och Priore 24 anses e-posten vara ett synnerligen produktivt 

och billigt kommunikationsmedium eftersom de flesta som använder internet har en e-

postadress. Företag kan enkelt nå stora antal konsumenter genom en mängd utskick25. 

Författarna menar att e-posten är ett utmärkt marknadsföringsverktyg samtidigt som risken 

finns att reklamkampanjer kan betraktas som spam.  

 

Sterne och Priore pekar på e-postens förmåga till märkesbyggnad och snabb respons genom 

att det så enkelt går att nå en ökad kommunikation i nätverket. På så vis kan en producent 

bygga upp kundrelationer på kort tid. Flexibiliteten och hastigheten gör att allt fler företag 

använder e-mail gentemot sina kunder för att sälja, bibehålla och bygga upp 

kommunikationen med konsumenterna26. De elektroniska meddelandena kan granskas snabbt, 

omformas och redigeras på kort tid för att därefter skickas till mottagarna. Det ligger således i 

företagens intressen att använda sig av e-posten då det sparar både tid och pengar. 

 

 

 

                                                      
22 Torkelstam Intervju 2010 
23 Bonde-Teir & Westerståhl 2007 
24 Sterne & Priore 2000 
25 Sterne & Priore 2000 
26 Intervju med Sjönander 2010 
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Enligt Actor Network Theory (ANT) agerar aktanten i ett nätverk. Översättningen där e-

posten skapas, förändras och omformas är starkt beroende av övriga aktanter och aktörer i 

olika nätverkskonstellationer27. Genom att aktören (programmeraren) utformar e-postreklam, 

delegeras agens till det elektroniska meddelandet. Genom agensen kan aktanten agera utifrån 

ett mer kraftfullt utgångsläge i nätverket än tidigare eftersom översättningsprocessen 

förbättrar den och gör den mer robust i relation till övriga aktanter.  

 

Faktorer bakom e-postens innehåll och utformning i nätverket 

 
                                 

 

            

 

 

 

     

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 visar de faktorer som ligger bakom e-postens innehåll och utformning i nätverket. E-

posten granskas av programmeraren och övergår sedan till producenten som analyserar om 

det elektroniska meddelandet kommer att kunna skickas och fylla sitt syfte i slutet av 

trajektorian.  

 

 

 

                                                      
27 Latour 1998 s. 167-168 

Figur1. Omgjord 

modell som visar 

vilka faktorer som 

påverkar e-postens 

utformning innan den 

sprider sig i sin 

trajektoria. 

 

Källa: Netex  
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Nationalencyklopedin 28definierar e-post på följande sätt: 

 

”Mejl, e-post e, elektronisk post, meddelanden med text och bild i standardformat som utbytes via 

datornät och som läses på skärm, för eventuell utskrift på papper” 

 

Oxford Dictionaries29 definierar e-post med följande formulering: 

 

“Messages distributed by electronic means from one computer user to one or more recipients via a 

network” 

 

Nationalencyklopedin beskriver e-posten som en visuell bild på dataskärmen medan Oxford 

Dictionaries beskriver e-posten som ett elektroniskt meddelande som skickas via ett nätverk. 

Utifrån ett Actor Network Theory-perspektiv betraktas e-posten snarare som en icke-mänsklig 

aktant som knyts samman i nätverk genom mänskliga aktörer och icke-mänskliga aktanter.  

 

Till skillnad mot ovanstående betraktar ANT inte e-posten som en medhjälpare utan som en 

kraftfull aktant i ett nätverk med en inneboende förmåga genom dess funktion som 

intermediarie mellan mänskliga aktörer men även mellan icke-mänskliga aktanter.  

 

3.1 ANT-studier med anknytning till nätverksinteraktioner 

E-posten är ett relativt nytt fenomen och påverkar arbetsplatser och deras organisationer på 

flera sätt. Sedan länge har forskare intresserat sig för ämnet informationsteknik och 

sambandet mellan e-post och organisatoriska beteenden trots att tendensen har varit att 

fokusera på effekterna av e-post mellan och inom organisatoriska kommunikationsmedier30. 

Brighamn och Corbett menar att e-postens hastighet i jämförelse med andra 

kommunikationskanaler kan göra mycket för företagens möjlighet att förbättra 

organisationen31.  Brigham och Corbett har studerat avancerade kommunikationstekniker och 

hur de stärker de sociala relationerna i en miljö. I en studie undersöker de med hjälp av ANT 

både de sociala och de teknologiska dimensionerna av nätverket med fokus på e-postens 

framväxt.  

                                                      
28 Svenska Nationalencyklopedin 2010 
29 Oxford Dictionaries 2010 
30 Brighamn & Corbett 1997 
31 Brighamn & Corbett 1997 
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Studien visar hur människor och teknik möts i en organisation och hur interaktionen sker 

mellan aktörer och teknik. I resultaten av fallstudien framkom att e-posten snarare är en aktant 

med organisationsmakt i nätverket än ett medium för kommunikation. Studien utgick från 

ANT och resultaten visade att e-posten fungerar utifrån komplexa nätverk som utgörs av 

maktförhållanden inom organisationer32. 

 

4. Metod och material 

Nedanstående avsnitt presenterar uppsatsens metod och genomförande vad gäller 

intervjuer, urval av undersökningsgrupper samt en metoddiskussion. 

 

Uppsatsen är ett försök att kartlägga e-postens nätverk och därigenom skapa förståelse för e-

postens geografi genom en analys. För att fånga och komma åt aktanten e-posten har 

uppsatsen utgått från en intervjuundersökning med representanter från företag som arbetar 

med e-postmarknadsföring samt med personer som tar emot elektroniska meddelanden i form 

av e-postreklam. Uppsatsen undersöker interaktionen mellan producent och konsument 

genom en kvalitativ ansats samt utifrån litteraturstudier. Undersökningen följs av en analys av 

e-posten som aktant i nätverket genom att granska dess trajektoria från att den har skapas till 

dess att den nått konsumenten. 

 

För att åskådliggöra förloppet för läsaren har ett flertal figurer använts i uppsatsen. I figur 2 

visas pilen e-posten som en bild över sin funktion som intermediarie och 

kommunikationslänkar mellan aktörer som i detta fall utgörs av uppdragsgivarna, 

producenterna och konsumenterna. Det intermediära företaget använder e-posten för att nå 

fram till mottagaren dvs. konsumenten, som öppnar e-posten, klickar på länken för att sedan 

länkas tillbaka till producenten och ta emot information om produkten som marknadsförs av 

producenten. Pilarna i figur 3 visar de handlingar som skapas genom interaktionen mellan 

producent och konsument genom e-posten. Dessa aktioner diskuteras och analyseras under 

rubriken ”Analys och konklusioner”. Figur 2 och 3 visar att uppsatsen undersöker 

interaktionen mellan aktörerna producent och konsument där e-posten fungerar som 

intermediarie och blir en aktant med agens.  

 

 
                                                      
32 Brigham & Corbett  1997 
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4.1Metoddiskussion och avgränsning 

 

Enligt Actor Network Theory är det olämpligt att göra en åtskillnad mellan teori och metod 

eftersom teorin är både en teori och metod33. Detta avgjorde innehållet och mallen för 

undersökningen. Under uppsatsarbetet har jag hämtat inspiration från Latours tankar för att 

kunna förstå ett nätverk utifrån begreppen aktör och aktant samt interaktionen mellan de olika 

komponenterna (se även figur 3). Arbetet med uppsatsen har tidvis varit mödosamt då 

centrala begrepp som exempelvis intermediarie, översättning, aktant och svart låda både varit 

svåra att få grepp om och formulera sig kring. Det har dock varit nödvändigt att sätta sig in i 

begreppen för att kunna förstå teorin i sin helhet. Utöver teori och intervjuer lyfter uppsatsen 

fram betydelsen av artefakter som datorn, kablarna, fiberoptiken, servarna och 

Microsoftprogrammet. Sammantaget har dessa infallsvinklar gjort det möjligt att fånga e-

posten genom den kunskap som uppstod och de resultat som framkom under arbetets gång 

fram till dess att det avslutades. 

 

Materialinsamlingen har gjorts i två steg. I ett första skede har den bestått av en sökning av 

vetenskapliga artiklar, litteraturinsamling och genomläsning av litteratur som bedömts som 

värdefulla för uppsatsen samt en insamling av material från internet. Därutöver utgörs 

materialinsamlingen av intervjuer.  

Mot bakgrund av resultatet var det möjligt att dra slutsatser huruvida e-posten är ett effektivt 

marknadsföringsverktyg i relation till konsumenten. Intervjuerna var nödvändiga för att kunna 

förstå e-postens geografi. De kompletterar därför det skriftliga materialet och stödjer 

uppsatsens konklusioner som utgår från en analys och en tolkning av resultatet med hjälp av 

Actor Network Theory. 

 
En försvårande faktor har varit att tillgången till data om Apsis och Web Power var begränsad 

vilket medförde att beskrivningen av e-postens utformning inte blev den bästa möjliga. Enligt 

den utbildningsansvarige Anna Torkelstam på företaget Apsis var informationen inte 

tillgänglig för att den inte är offentlig. Detta motiverade mig att försöka få tillgång till 

rapporter och undersökningar från Web Power om konsumenternas syn på e-postreklam. 

Någon sådan information var heller inte tillgänglig.  

                                                      
33 Law & Hassard 1999 
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Den hade kunnat stödja analysen genom att jämförelser med mitt empiriska material hade 

varit möjlig. Detta påverkade dock inte kartläggningen av aktörerna tillsammans med 

aktanten e-posten vilket var det huvudsakliga syftet med uppsatsen. Ännu en faktor som har 

påverkat arbetet var tiden i förhållande till möjligheten att komma i kontakt med 

uppdragsgivarna dvs. de företag som kontaktar Apsis och Web Power för utformningen av e-

postreklam. Uppsatsen hade vunnit på ytterligare intervjuer av konsumenter.  

 

Uppsatsens avgränsar sig till att undersöka den del av nätverket som bedömts som relevant för 

undersökningen. Urvalskriteriet avgjordes utifrån de mest kända företagen i 

Stockholmsområdet. Uppsatsen beskriver kort vilka uppdragsgivarna är och gör inga anspråk 

på att vara heltäckande eftersom jag inte fick möjligheten att undersöka dem djupare. Jag 

bedömer ändå att min kartläggning är trovärdig.  

            

              Utbytesrelationer i det virtuella nätverket 

 

           
 

 

 

 

 

 

 

  NÄTVERK 

Figur 2 visar att e-

posten fungerar som 

en intermediarie  

mellan aktörerna och 

aktanterna i ett 

nätverk. 
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Interaktion mellan nätverksgörande e-posten och aktörer 
 
 

 

 

          .  

 

 

 

 

4.2 Informanter 

Uppsatsen utgår från ett strategiskt urval med hjälp av den så kallade ”snöbollsmetoden” 34 

som går ut på att tillfråga en deltagare som i sin tur rekommenderar lämpliga deltagare utifrån 

studiens syfte. Urvalsmetoden kan beskrivas som ett kedjeurval där en redan etablerad kontakt 

används för att komma i kontakt med andra relevanta deltagare. Undersökningsgruppen 

begränsas till tre konsumenter, två män och en kvinna, som använder internet och ofta mottar 

e-postreklam. För att underlätta för läsaren har jag delat in informanterna i A, B och C. En av 

respondenterna är en bekant till mig och arbetar med datorer. Denne respondent fungerar som 

en nyckelrespondent i undersökningen och har på eget initiativ hjälpt mig att finna de två 

övriga respondenterna.  

                                                      
34  Flowerdew 2005 s.117-118 

Kommunikation 

Förtroende 

Risk och problem 

 

  Reaktion 

  Respons 

  Verktyg 

Teknologi 

Kodifiering 

Aktiviteter 

Virtuella  

Resurser 

 Varumärke 

  Utseende 

  Respons 

  Resultat 

Figur 3 visar den 

del av nätverket 

som uppsatsen vill 

belysa för att visa 

hur interaktionen 

sker mellan de 

olika aktörerna och 

genom e-posten. 
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Dessa två informanter arbetar inom samma område som nyckelrespondenten och bedömdes 

ha relevanta kunskaper kring internet, e-post och marknadsföring. 

Utöver de tre informanterna ingår två representanter från två företag som arbetar med e-

postreklam och reklamkampanjer via e-post. Båda företagen har blivit kontaktade genom e-

post och via telefon. Jag presenterade mig själv och syftet med undersökningen samt varför 

jag valde att kontakta dem. Företagen ställde sig positiva till mitt initiativ och ville gärna 

ställa upp. När tiderna för intervjuerna var bestämda skickade jag information om vad 

intervjuerna skulle handla om, information om Actor Network Theory samt en förklaring av 

vissa kulturgeografiska begrepp som skulle användas under intervjun. Detta gjordes med 

tanke på att underlätta, spara tid och undvika missförstånd under intervjutillfället.  

 

4.2.1 Genomförande av intervjuer 

Intervjuundersökningen utgår från metodboken Using Social Theory 35. Eftersom Actor 

Network Theory är intresserad av de relationer som bildas i nätverket mellan aktörerna har jag 

använt mig av en intervjumetod som avviker från en traditionell metod där den ena parten 

ställer frågor och den andra parten besvarar dem. Intervjusituationen var istället utformad som 

ett samtal och en diskussion mellan mig och informanterna. Intervjumaterialet utgörs av den 

kunskap som producerades i en dialog under intervjusituationen36. Respondenterna 

informerades om att de skulle behandlas anonymt i undersökningen. Däremot är inte de två 

företagen som deltar i undersökningen anonyma. 

 

Informanterna hade intervjusituationen klart för sig, de var förberedda och inlästa på det 

material som hade skickats i förväg. Trots att syftet med intervjun var att skapa ett samtal och 

en diskussion utgick jag från en strukturerad intervjuguide med öppna frågor som var indelade 

i två områden. Det första området handlade om e-posten som aktör och det andra området om 

förtroende, kommunikation och e-postens geografi. Tanken med uppdelningen var att 

underlätta transkriberingen av materialet och en jämförelse av informanternas svar. Enligt 

Flowerdew och Martin (2005) bör intervjuer genomföras på platser valda av 

intervjupersonerna för att de skall känna sig så avslappnade som möjligt. Av den anledningen 

ägde intervjuerna rum på platser som informanterna hade valt. Varje intervju tog cirka en 

halvtimme och genomfördes under avspända förhållanden i ett enskilt biblioteksrum. 

                                                      
35 Whatmore 2003 
36 Whatmore 2003 s.92-94 
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Tidpunkterna för intervjuerna var planerade så att informanterna inte behövde stressa iväg 

efter de trettio första minuterna. Samtliga intervjuer spelades in efter en förfrågan om 

informanterna kände sig bekväma med det. Inspelningen gjorde det möjligt för mig att gå 

tillbaka till materialet under transkriberingen.  

 

4.2.2 Forskningsetiska principer 

Samtliga intervjuer föregicks av en ordentligt genomförd information om undersökningens 

syfte, mål och vad den skulle användas till. Kontakten med informanterna skedde genom både 

telefon och e-post. De var därför väl insatta i undersökningen och vad intervjun skulle handla 

om samt vilka ämnen som skulle tas upp. För att skydda respondenternas identitet samt 

underlätta genomförandet av transkriberingen valde jag att namnge dem med bokstäver.  

Samtliga deltagare har gett sitt medgivande att delta och läst igenom transkriberingen av 

materialet och godkänt denna. Informanterna har informerats om att materialet endast 

kommer att användas för uppsatsen och inte för något annat syfte. 

 

5. Sändare och uppdragsgivare 

Detta kapitel innehåller en redovisning av de aktörer som sätter i gång e-postens 

trajektoria, det vill säga e-postens geografiska spridning. 

 

5.1. Uppdragsgivare 

Uppdragsgivaren är det företag som vänder sig till intermediära företag som exempelvis Apsis 

och Web Power för att få hjälp med att marknadsföra sin produkt genom e-postreklam. 

Uppdragsgivaren kan vara allt från en liten affärsverksamhet till ett multinationellt företag i 

olika branscher37. Utformningen av e-postreklamen står i relation till branschens syfte och 

arbetssätt. Uppdragsgivaren som exempelvis Ålandsbanken, Bidster eller Heineken överför 

information till ett intermediärt företag som exempelvis Apsis eller Web Power.  

Informationen anpassas därefter av det intermediära företaget till en så effektiv e-postreklam 

som möjligt för att väcka konsumentens intresse för uppdragsgivarens produkt. E-postens 

trajektoria startar i och med att uppdragsgivaren överför budskap till det intermediära 

företaget. 

                                                      
37 Sjönander & Torkelsam intervju 2010 
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5.2. Sändaren 

Både Apsis och Web Power har olika programvaror men även olika arbetssätt och kontroll av 

hur e-posten färdas till mottagaren. Intermediära företag som Apsis eller Web Power får i 

uppdrag av en uppdragsgivare att skapa ett fruktsamt elektronisk meddelande i form av e-

postreklam som ska marknadsföra deras produkt på bästa sätt. Apsis eller Web Power 

designar därpå e-postreklamen som ska fånga konsumentens intresse och sälja den produkt 

som uppdragsgivaren vill marknadsföra. E-postreklamen skickas sedan till ett antal mottagare 

som ofta utgörs av utspridda konsumenter. Mottagaren tilldelas i och med det elektroniska 

meddelandet en möjlighet att klicka sig vidare genom den länk som presenteras i 

meddelandet. På så vis får konsumenten också information om produkten och möjlighet att 

köpa den.  

 

5.2.1 Web Power Sweden  

Web Power är ett av de mest kända företagen inom e-postmarknadsföring, både i Sverige och 

i de övriga skandinaviska länderna. Företaget startades 1999 i Holland. Vid den tidpunkten 

var kommunikation genom e-post inte lika utbrett som ida. Skaparna av Web Power hade som 

mål att utveckla ett verktyg som kunde effektivisera företagens kommunikation online.  

Resultatet blev tre system som kunde användas som e-postmarknadsföringsverktyg: DMfacts 

för onlinestatistik, Phoundry för content management och DMdelivery för e-

postkommunikation. Web Power har spridit sig över kontinentgränserna och finns i dagsläget 

i Sverige, Holland, Tyskland och i Kina. År 2006 etablerade sig företaget på den 

skandinaviska marknaden och i och med detta fick skandinaviska företag tillgång till de 

effektiva e-postmarknadsföringssystemen 38. Idag driver företaget försäljning genom e-

postreklam. E-posten används som verktyg för öka företagets kunskaper, attrahera nya kunder 

och nå ut till nya konsumenter39. Web Power fungerar som intermediaries genom att företaget 

hjälper olika uppdragsgivare att överföra information och budskap till de konsumenter som 

företaget riktar sig mot. Företaget använder informationsverktyget DMdelivery för 

hanteringen av e-postaktiviteterna.  

 

 

                                                      
38 Sjönander intervju 2010 
39 Web Power Sweden 2010 
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Web Power Sweden’s DMdelivery 

Figur 4 visar hur utskicket av e-postreklamen till mottagaren går till. DMdeliverys program 

skapar de elektroniska meddelandena och processen utgör startpunkten för e-postens 

geografiska spridning. Producenterna kan följa antalet utskick genom programmets funktioner 

som bevakar att e-posten fyller sitt syfte i sin trajektoria.  

 

Figur 5 visar hur producenterna kan följa e-postens trajektoria genom DMdeliverys inbyggda 

rapporteringssystem som visar de olika klickbara delarna i utskicket i e-postens geografiska 

spridning i nätverket. DMdeliverys avsikt med programmet är dels att väcka intresse hos 

uppdragsgivaren för produkten men dels att samla in information om konsumenternas 

preferenser och marknadens efterfrågan av produkten40.  Programmet övervakar e-postens 

omfång, spamrisk, htlm-kodning och andra hyperlänkar för att få tillgång till konsumentens 

inkorg. I analysfunktionen kan uppdragsgivaren även följa hanteringen av t.ex. spam, 

avregistreringar, antal gånger de olika mottagarna har klickat i e-posten.  

 

Under intervjun med Jacob Sjönander framgick att Web Power får en snabb reaktion och 

respons i realtid från mottagarna tack vara e-posten. Detta är möjligt tack vare att den 

fungerar som en aktant med agens i nätverket. Med andra ord blir e-posten effektiv i 

kombination med programmets möjligheter att fylla sitt syfte i slutet av trajektorian. 

Processen leder till producentens möjligheter att kommunicera och interagera med sina 

konsumenter. 

 

5.2.2 Apsis  

Apsis erbjuder sedan 2001 e-postmarknadsföringsverktyget Newsletter Pro som i 

kombination med exklusiv kunskap om e-postmarknadsföring möjliggör en effektiv lösning 

för uppdragsgivaren (kunden) att nå ut med reklam till konsumenten.  Apsis har kontor och 

personal i Sverige, Danmark, Norge och Finland men finns även i drygt 20 andra länder41. 

Idag använder 4600 uppdragsgivare, varav flera välkända företag, Apsis e-

postmarknadsföringsverktyg Newsletter Pro.  

 

 

                                                      
40 Web Powers Sweden 2010 
41 Intervju med Torkelstam 2010 
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Apsis Newsletter Pro 

Programmet Newsletter Pro är ett verktyg som skapar, kvalitetssäkrar, skickar och utvärderar 

marknadsföring via elektroniska meddelanden. Redskapet hjälper uppdragsgivaren med en 

rad olika funktioner anpassade för e-postmarknadsföring. Programmet har utformats mot 

bakgrund av frågor och synpunkter från uppdragsgivarens behov. Apsis har därmed kunnat 

utforma ett effektivt program med funktioner som är enkla att förstå och arbeta med. 

 

Figur 6 visar programmets olika funktioner och de mest fruktsamma e-postmeddelandena. E-

posten uppnår största möjliga förmåga genom interaktionen med andra aktanter som finns i 

Newsletter Pro. Interaktionen gör e-posten anpassad efter mottagarens efterfrågan och 

minskar spambegränsningarna i den geografiska spridningen. 

 

I DMdelivery skapas och levereras företagens e-postreklamkampanjer. Genom 

den inbyggda rapporteringsfunktionen görs en uppföljning av redan gjorda 

utskick. 

 

   . 

     
. 

 

Figur 4. ”Unik respons” som 

visar antalet mottagare som vid 

ett tillfälle har öppnat och 

klickat i utskicket 

Figur 5 visar de klickbara 

delarna i utskicket i det 

inbyggda 

rapporteringssystemet. 

Siffrorna i de gula fälten 

visar antalet brutto-

respektive nettoklick. 
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6. Mottagare  

Nedanstående kapitel är en kartläggning av undersökningens mottagare. Kapitlet 

redovisar hur konsumenterna ser på e-posten och vilka faktorer som hindrar e-postens 

geografiska spridning i det virtuella nätverket.  

I uppsatsen utgörs mottagarna, dvs. konsumenterna av tre aktörer. Uppsatsen undersöker 

mottagarnas inställning till e-posten som en reklamstrategi, och vad de anser om att e-posten 

överför information om produkter som ska locka konsumenten. Det förtroende som Sjönander 

och Torkelstam talar om i föregående kapitel har ventilerats med konsumenterna för att se om 

de upplever förtroende, respons eller en reaktion utifrån den e-postreklam de tar emot i 

jämförelse med traditionell reklam. Samtliga tre konsumenter i undersökningen arbetar inom 

IT-branschen. Två av informanterna betraktar e-postreklam som ett positivt 

marknadsföringsmedium. 

Enligt Torkelstam & Sjönander ska elektroniska meddelanden helst vara anpassade och 

individualiserade i relation till mottagarens önskemål och behov. 

Figur 6. Ett kraftfullt och 

enkelt verktyg anpassat för att 

snabbt komma igång med 

olika typer av nyhetsbrev med 

många olika funktioner. 

 

Apsis Newsletter Pro 

betraktas som ett enkelt 

program som kan skapa, 

mottagaranpassa, 

kvalitetssäkra, skicka och 

utvärdera marknadsföring 

via e-post. 
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De Clerk (2005) menar att e-postreklam ligger i linje med konsumenternas attityd mot 

direktreklam eftersom e-posten erbjuder konsumenterna en större potential att interagera med 

företagen som skickar reklamen 42. I intervjuundersökningen framgick att samtliga tre 

informanter hade dålig erfarenhet av e-postreklam. A och B menar dock att deras erfarenheter 

har förbättrats de senaste åren. Informant C tycker inte om e-postreklam överhuvudtaget och 

menar att den är störande och tar mycket plats. I viss mån bekräftar Sjönanders och 

Torkelstams diskussion detta genom att e-postreklamen har utvecklats i jämförelse med hur 

den såg ut för cirka tio år sedan43.  

 

Bilden av e-postreklam har förändrats enligt informanterna, som anser att den har blivit mer 

seriöst och produktiv genom dess funktion som intermediarie mellan konsument och 

producent. Detta kan bero på de intermediära företagen såsom Web Power och Apsis har 

blivit bättre på att hantera marknadsföringen av e-posten och individualisera, samt anpassa 

den till mottagarens behov av produkter och tjänster.  De intermediära företagen kan dock inte 

påverka de mottagare som ställer sig kritisk till e-postreklam och som väljer spamfilter för att 

skydda sig mot alla typer av dem.  

 

Torkelstam är positiv mot spam eftersom hon anser att bilden av spam kommer att förändras 

eftersom antalet dataanvändare och individer som e-handlar ökar kontinuerligt. Inget antyder 

på att siffran kommer att sjunka utan tvärtom menar hon att antalet konsumenter som e-

handlar varor och tjänster online ökar. Sjönander menade att e-postreklamen står inför en 

utveckling mot en högre kvalitet och utformning i linje med affärsgenrens krav på 

användarvänlighet, tillgänglighet och flexibilitet, vilket kommer att kunna minska på risken 

att de massiva utskicken ska betraktas som spam.  

 

Tack vare e-posten har e-handeln ökat. E-posten betraktas som ett idealiskt hjälpmedel för 

intermediära företag att tillgodose sina uppdragsgivares behov genom att erbjuda dem en 

möjlighet att nå sina konsumenter genom en trygg och pålitlig e-post som kan länka 

konsumenterna vidare till uppdragsgivarens hemsida.  

 

                                                      
42 De Clerk 2005 
43 Intervju med informanter A, B, C 
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Det massiva utskicket till konsumenterna kan dock beskrivas som problematiskt eftersom det 

innehåller stora mängder information. Således uppstår ett krav på producenterna att skapa ett 

tillförlitligt elektronisk meddelande som är individualiserat efter konsumenternas önskemål.   

Informanterna i undersökningen menar att de väljer bort att e-handla för att slippa få reklam 

de inte är intresserade av. E-postens geografiska spridning hindras därmed redan innan den 

har skapats på grund av att e-postreklam ger en bild av att vara mer kvantitativ än kvalitativ. 

Enligt konsumenterna saknas ett tydligt syfte i de elektroniska meddelandena som skickas, 

vilket gör att de upplever att e-posten saknar interaktionen ”ansikte mot ansikte” mellan 

konsument och producent. 

 

6.1 Spam 

 

Det tillfälliga icke-riktade massutskicket av affärsmässig e-post som mottagaren inte bett om 

kallas för spam44. Sjönander menade att spam är ett välkänt virtuellt problem som funnits 

länge. Bilden av spam har dock förändrats över tiden eftersom många företag som arbetar 

med e-postmarknadsföring har kunnat utveckla olika typer av program som hanterar 

problematiken.  

En av informanterna i undersökningen avvek från de övriga två. I informant C:s fall, till 

skillnad mot informant A och B, hindras och ”dör” e-postens trajektoria redan innan den nått 

fram till hennes e-postadress på grund av ett spamskyddsfilter.  

 

Under intervjun framkom att orsaken till detta inte var det elektroniska meddelandet i sig 

självt som störde respondenten utan innehållet i e-postmeddelandet som upplevdes som alltför 

långt och inte uppfyllde sitt syfte. Detta kan betraktas som en allvarlig problematik eftersom 

det påverkar e-postens geografiska spridning i nätverket. Vissa komponenter i e-posten är inte 

verksamma och påverkar därmed det elektroniska meddelandet som inte nå fram och förlorar 

därmed sitt mål. Detta fenomen påverkar hela nätverket genom att de komponenter som 

bygger upp e-posten och som skulle ha nått konsumentens inkorg upphör. Producenten 

drabbas därmed eftersom interaktionen mellan producent och konsument i nätverket 

försvinner redan innan e-posten har skapats.  

 

                                                      
44 Swedma 2008 
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Figur 7 nedan visar att e-posten geografiska spridningen blockeras av begränsningar som till 

exempel spam och mottagare som väljer att filtrera bort alla typer av elektroniska 

meddelanden i form av reklam. Detta innebär att e-postens trajektoria avstannar innan det 

elektroniska meddelande som färdas från producenten till konsumenten har nått inkorgen. 

 

Spam och andra typer av oönskad e-post är ett vanligt förekommande problem för företag 

som vill marknadsföra olika produkter i det virtuella nätverket.  

 

  
 

7. Resultatredovisning 

Resultatet presenteras genom att löpande i texten kopplas till teorin Actor Network 

Theory. Resultatredovisningen har delats in i ett avsnitt om sändaren och i ett avsnitt 

om mottagaren för att underlätta för läsaren och tydliggöra uppsatsens frågeställningar 

i relation till båda parter. 

 

7.1 Sändare och uppdragsgivare 

 
Huvudansvariga för e-postens trajektoria är de intermediära företagen som exempelvis Apsis 

och Web Power. Dessa företag utformar e-postreklam med hjälp av komponenter såsom 

visuella bilder och text med sammanfattande innehåll för att fånga mottagarens intresse. 

Processen skapas utifrån de program som de intermediära företagen använder och ger e-

posten agens i nätverket redan från början under interaktionen med aktörer och aktanter.  

Både Sjönander och Torkelstam beskrev att meddelandet som skickas ut till mottagaren har en 

länk som leder mottagaren vidare i nätverket så till vida att mottagaren klickar sig vidare.  

Figur 7. I många 

fall tar e-postens 

trajektoria slut 

innan den nått 

konsumenternas 

inkorg. 
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På så vis kan mottagaren orientera sig om produkten, vilka som marknadsför den och hur man 

köper den. E-posten är därmed inte statisk utan förändras kontinuerligt i nätverket. De 

handlingar och processer mellan aktanter och aktörer medför att e-posten genomgår en del 

översättningar. Enligt Actor Network Theory är detta en process45 och som innebär att e-

posten översätts kontinuerligt, beroende på intressen, relationer och mål.  

Både Sjönander och Torkelstam beskrev att e-postreklamen granskas och individualiseras 

genom mänskliga aktörer och med hjälp av teknik för att tillfredsställa konsumentens 

efterfrågan på produkter och tjänster. Granskningen och anpassningen minskar risken att e-

postens inte fyller sitt syfte i sin trajektoria när den har nått mottagarens inkorg.  Den typen av 

anpassning ska göra det lättare för de elektroniska meddelandena som sänds att öka responsen 

och reaktionen från konsumentens sida. Detta beskrivs närmare i nästkommande kapitel där 

konsumentens perspektiv kring e-postens trajektoria lyfts fram och som ställer frågan om det 

är så att konsumenten visar en snabbare respons genom e-posten än vanliga typer av 

traditionell reklam. De intermediära företagen anser att det finns många unika egenskaper hos 

e-posten som virtuell kommunikationskanal. Bland annat genom att e-posten på kort realtid 

kan nå mottagaren och att den enkelt kan omformas och granskas under sin trajektoria. 

Sjönander och Torkelstam är positiva till att internet har öppnat upp möjligheter för deras 

kunder att nå ett större antal konsumenter. Det geografiska avståndet spelar inte längre någon 

roll för e-posten som marknadsföringsmedium eftersom konsumenten bara genom ett klick 

kan nås oavsett var i världen den befinner sig. På så vis upphör den fysiska platsens betydelse. 

Tack vare internets gränslöshet i förhållande till både rummet och tiden kan Apsis och Web 

Power expandera snabbt i det virtuella nätverket. Det gör en utveckling av nya strategier för 

marknadsföring i realtid möjlig. Steve Graham menar att internet öppnar upp aktiviteter både i 

den fysiska världen och i den virtuella världen. Eftersom informationen förflyttar sig mycket 

snabbare i den virtuella världen är den snabbare än i den fysiska världen46. 

Actor Network Theory intresserar sig för hur aktanten e-posten får agens genom dess förmåga 

att förena olika aktörer med varandra samt den interaktion som sker mellan producent och 

konsument.  

                                                      
45 Callon & Law 1982 
46 Graham & Marvin 2001 
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Genom att e-posten översätts kontinuerligt skapas handlingar i trajektorian som utgår från de 

olika aktörernas gemensamma intressen och ändamål47. E-posten fungerar därmed som 

intermediarie.  

Frågan uppstår dock huruvida e-posten är ensam om att nå konsumenten i trajektorian när så 

många omständigheter är inblandande i processen. Frågan är relevant eftersom olika aktörer, 

andra aktanter, artefakter och teknik deltar i nätverket och påverkar e-postens trajektoria 

eftersom samtliga av dessa enheter är förutsättningen för e-postens spridning och mål. 

Serres och Latour menar att tid och rum produceras av heterogena relationer mellan olika 

aktörer 48. E-posten visar att den inte har begränsningar i realtid och rum vilket underlättar ett 

massivt e-postutskick till konsumenter och nya mottagare. Eftersom e-posten kan befinna sig i 

flera olika rum samtidigt utan att förlora sitt syfte och innehåll, förändras den i tid och rum. 

Denna egenskap blir endast möjlig att beskriva med hjälp av ANT:s begreppsdefinition. 

Under samtalet med Sjönander och Torkelstam framkom att de tack vare sina internationella 

kunskaper kan anpassa och individualisera e-postreklamen efter uppdragsgivarens önskemål 

och efterfrågan på både en lokal och en internationell nivå. I takt med att de intermediära 

företagen granskar e-posten lär de sig att skapa ett effektivare innehåll i de elektroniska 

meddelandena som exempelvis nyhetsbrev eller reklamkampanjer. Målsättningen är att e-

posten i sin trajektoria ska kunna upplysa konsumenterna om att e-postreklam är en tillförlitlig 

kommunikationskanal, samtidigt som konsumenten snabbt och enkelt ska kunna få en bild av 

vad e-postmeddelandet gäller. Diskussionerna med Sjönander och Torkelstam ledde fram till 

tolkningen att aktanten e-posten inte särskiljer på det som vi människor uppfattar som 

online/offline-tillstånd. Producenten kan alltså nå mottagarna även om de befinner sig off-line 

och på andra sidan jordklotet. Men konsumenterna måste logga in för att kunna läsa det 

elektroniska meddelandet och befinna sig i ett online-tillstånd för att ha tillgång till sin inkorg. 

Detta skiljer e-posten från andra kommunikationskanaler som exempelvis mobiltelefoni eller 

fast telefoni som kräver att både producent och konsument är tillgängliga vid samma tidpunkt 

och samtidigt befinner sig på en fysisk plats som möjliggör kommunikationen. 

 

                                                      
47 Callon & Law 1989 
48 Serres & Latour 1995 
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Interaktionen mellan aktörer kan äga rum på grund av att interaktionen medieras via icke 

mänskliga ting49. Många gånger är vi av den uppfattningen att det samhället vi lever i består 

av materiella heterogena saker och ting eftersom dessa ting ständigt har varit en del av det 

mänskliga livet som medel och villkor. Callon50 menar att förståelsen för begrepp som 

nätverk, icke-mänskliga aktanter och mänskliga aktörer och att dessa komponenter interagerar 

i nätverket är beroende av ett språk som är gemensamt.  

För att förstå e-posten som aktant måste vi alltså utgå från samma slags språk för att nå 

insikter om denna typ av icke-synliga processer. Ett sådant perspektiv öppnar upp för 

möjligheter som kan ge en annan typ av resultat i jämförelse med teorier som utgår från vad 

icke-mänskliga ting gör utifrån funktionen som aktant och inte utifrån aktantens funktion som 

medhjälpare. I arbetet med en resultatinriktad e-postreklam bör det finnas en stor förståelse 

kring marknadsföring och vilket slag av medium som arbetet rör. Därtill bör arbetet inkludera 

kunskaper om mediets begränsningar och möjligheter. I samtalet med Sjönander och 

Torkelstam om de faktorer som begränsar den geografiska spridningen av e-posten framkom 

att båda betraktade spam som ett mindre problem. Tvärtom menade de att spam har lett fram 

till ett seriöst arbete i utvecklandet av en mer effektiv och anpassad e-postreklam i förhållande 

till mottagarens intresse. Risken att den betraktas som spam har därmed minskat. 

Problematiken med spam är dock att e-postens geografiska spridning stoppas om den inte når 

fram till mottagarens inkorg. Producentens e-postreklam fyller då inte sitt syfte i slutet av 

trajektorian. Uppsatsen återvänder till detta i nästa avsnitt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
49 Callon & Law 1997 
50 Callon 1986 
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7.2 Mottagare 

 

Utifrån diskussionerna med de intermediära företagen och konsumenterna kan slutsatsen dras 

att e-posten är en viktig aktant i nätverket genom att den öppnar upp för möjligheter både för 

de intermediära företagen som vill annonsera uppdragsgivarnas produkter men även för 

konsumenter som strävar mot en vara i linje med sina behov51.  

 

Två av informanterna i undersökningen beskrev sitt beroende av e-posten som aktant och 

intermediarie för marknadsföring och organisering men även för vardagliga sysselsättningar. 

Enligt uppsatsens tolkning visade sig e-posten vara en kraftfull aktant i ett nätverk för 

konsumenterna eftersom den är ett stöd för dem i organiseringen av vardagen och underlättar 

kommunikationen med producenten vad gäller informationen kring vilka produkter som är 

intressanta. Många komponenter i e-posten gör den unik och användbar i olika delar av 

nätverket. Som student på en institution på universitetet skulle det exempelvis inte vara 

möjligt att skriva en uppsats utan tillgång till ett e-postsystem eftersom det möjliggör 

kommunikation med Apsis, Web Power, konsumenterna och handledaren.  

 

Utan aktanten e-posten hade det heller inte varit möjligt att komma i kontakt med de aktörerna 

jag valt att intervjua utifrån rådande omständigheter. Trots att uppsatser har skrivit tidigare 

när kommunikationsmedierna såg annorlunda ut utgörs verkligheten idag av andra 

förutsättningar. Människor tar för givet idag att de blir kontaktade via e-post i mycket högre 

utsträckning än tidigare då telefon- och brevkommunikationen var den rådande 

kommunikationen mellan individer utanför gemensamma fysiska rum52.  

 

Intervjuundersökningen med representanterna från de två intermediära företagen och de tre 

konsumenterna ledde fram till resultat som visade en del svårigheter gällande e-postens 

trajektoria. Det kan det vara svårt för producenterna att få tillgång till konsumenternas e-

postadresser eftersom e-posten kan fastna i brandväggar och spamfilter. Både Apsis och Web 

Power beskrev hur de utformar effektiva elektroniska meddelande i form av e-postreklam och 

att de tar ställning till frågor hur ofta utskicken ska levereras och vilket innehåll reklamen 

skall innehålla.  

 

                                                      
51 Intervju med Informanter A, B, C 
52 Intervju med informanter A, B, C 
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Web Power och Apsis kan däremot inte påverka huruvida e-posten når fram till konsumenten 

i slutet av trajektorian på grund av spamfilter eller andra svårigheter som e-posten möter i 

förhållande till mottagaren och som kan påverka e-postens geografiska spridning. Såldes 

uppstår en utmaning för företagen att utforma nyhetsbrev, säljkampanjer och andra typer av 

elektroniska meddelande som både är effektiva och samtidigt anpassade till olika målgrupper 

som visar respons och reaktion. 

 

Hur ofta reklamen bör sändas ut beror på vilken produkt som ska marknadsföras och på vilken 

målgrupp som reklamen riktar sig mot. Syftet med e-postreklam är att den är tydlig och 

verksam. Samtidigt berörs så många komponenter runt e-posten för att den ska uppfylla sitt 

mål. För att lyckas måste de elektroniska meddelandena kunna fånga mottagarens intresse. 

Om producenterna lyckas skapa produktiva meddelanden kan e-posten översättas och spridas 

vidare i sin vandring i det virtuella nätverket till dess att den når konsumenternas inkorg.  

 

Enligt informanterna finns en risk att mottagaren tröttnar på onödig e-postreklam vilket leder 

till att de väljer att filtrera bort reklam. Producentens strategi är därför av högsta vikt eftersom 

de mest effektiva erbjudandena minskar risken för att konsumenten tröttnar på massiva 

utskick som upplevs som onödiga, alltför frekventa och utan syfte53. Därmed har 

producenterna en nyckelroll i relation till om e-posten får agens i nätverket eftersom 

producenterna tillsammans med aktörer som programmerare utformar det elektroniska 

meddelandet.  Processen är komplex eftersom den inverkar på e-postens översättning under 

den geografiska spridningen. 

 

Som tidigare nämnt följer e-posten ett komplext produktionsflöde som inte endast utgår från 

en producent till en konsument utan även från en konsument till en producent genom aktanten 

e-posten. Konsumenten har möjlighet att visa en snabb respons och en reaktion genom att 

klicka och därigenom starta en interaktionsprocess mellan konsument och producent54.  

Anledningen till att konsumenten kan ställa sig kritisk till e-postreklam och väljer att inte ta 

emot dem är att de inte upplever ett möte eller en kommunikation som kännetecknas av ett 

ansikte-mot-ansikte i relation till producenten. Detta faktum förefaller vara viktigt för 

konsumenterna och kan vara anledningen till att e-postreklam har fått ett dåligt rykte 55.  

                                                      
53 Intervju med informanter A, B, C 
54 Intervju med informanter A, B, C 
55 Intervju med informanter A, B, C 
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I ovanstående text har begreppet ”svart låda” beskrivits. Efter att ha genomfört 

intervjuundersökningen har uppsatsen kommit fram till att konsumenten inte kan förklaras 

eller beskrivas utifrån en svart låda som mottar e-post. Tvärtom visar konsumenten en 

reaktion som påverkar e-postens geografiska spridning på ett unikt sätt. Denna slutsats kan 

dras utifrån att konsumenten använder samma intermediära e-post för att länkas tillbaka till 

producenten och om de så vill vidare till uppdragsgivaren. Detta innebär att e-posten har 

förmågan att öppna nya marknadsföringsvägar för uppdragsgivaren att sälja sin produkt 

beroende på hur den väljer att utforma e-posten. För mottagaren har e-posten stor betydelse 

eftersom denne kan visa respons genom samma kommunikationskanal men även genom att 

organiseringen av vardagen underlättas. Således beror e-postens geografiska spridning på två 

viktiga aktörer för att den ska få agens och kunna nå sitt mål som reklam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur.8 Genom 

samma elektroniska 

meddelande i form 

av e-postreklam från 

producenten kan 

konsumenten länkas 

tillbaka till 

producenten. 
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8. Analys och konklusioner 

I detta kapitel förenas undersökningens konklusioner med den litteratur och det teoretiska 

perspektiv uppsatsen utgår ifrån. Syftet är visa e-postens minsta beståndsdelar och att 

tydliggöra e-postens geografi för de aktörer som studien kartlägger. Kapitlet inleds med att 

beskriva hur e-posten fungerar för de olika aktörerna. Därefter diskuteras begreppsapparaten 

och avslutas med ANT som en fruktbar resurs för undersökningen. 

 

Producenten 

I undersökningen framkommer att e-posten till viss del underlättar interaktionsmöjligheten för 

producenterna med konsumenterna även om ytterligare arbete krävs för att utveckla 

interaktionen optimalt. Producenten behöver arbeta en längre tid för att utvecklingen och 

förbättringen av e-posten ska kunna bli mer effektiv och nå fram till konsumentens inkorg. 

Begränsningar så som exempelvis spam innebär å andra sidan en svårighet för producenterna 

att nå fram till konsumenterna vilket i sig är ett hinder som producenten inte kan påverka. E-

postens nätverk kräver en kontinuerlig interaktion mellan aktörer för att e-posten 

överhuvudtaget ska vara genomförbar. Detta innebär att det tar längre tid och då är e-posten 

inte lika flexibel i sin geografi som den skulle kunna vara.  

 

Studien visar att aktörer och teknik möts i en interaktion med varandra. Den visar också att e-

posten, utöver sin funktion som kommunikationsmedium, har egenskaper som kan underlätta 

producenternas visioner av verksamheten. Genom att e-posten är en aktant i nätverket är den 

utrustad med organisationsmakt, vilket ger den agens, och i sin tur påverkar nätverket när den 

interagerar med aktörer och andra aktanter. Detta kan producenterna utnyttja. 

 

Uppsatsarbetet i sin helhet har visat att e-posten inte är statisk utan att den översätts 

kontinuerligt, förändras och anpassas i sin trajektoria i förhållande till mottagarens önskemål.  

 

        

Figur 9 visar att e-

posten översätts i sin 

trajektoria från att 

den skapas till att den 

når en svart låda och 

får en position i 

nätverket. 
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Processen ger e-posten en robust ställning i nätverket. Från att e-posten utformas av 

producenten färdas den via en rad olika översättningar i sin geografiska spridning till den når 

en svart låda. Olika aktörer och aktanter är inblandade. Tack vare översättningen kan 

producenten överföra intressen och mål till konsumenten och tvärtom genom att tilldela e-

posten agens. I och med det blir e-posten bättre anpassad och mer effektiv i sin geografiska 

spridning till den når en svart låda dvs. konsumenten. 

 

Konsumenten 

 

E-posten fungerar som ett kommunikationsmedel för användaren. Utöver det är den en 

utmärkt kanal för marknadsföring i relation till användaren så till vida denne utnyttjar 

marknadsföringen. I undersökningen framkom att konsumenterna var en aning skeptiska 

gentemot e-postreklam trots att de ställde sig positiva till den eftersom de menade att e-

postreklamen hade förbättrats till skillnad mot förr. Orsaken till att det rådde en viss skepsis 

bland informanterna var dessutom att e-postreklam saknar ”ansikte mot ansikte-relation” i 

förhållande till producenten. Den positiva inställningen kan ha stor betydelse för e-postens 

trajektoria om den är utbredd eftersom konsumenterna utifrån en sådan inställning inte kan 

betraktas som ”en statisk svart låda”.  Reaktionen hos informanterna visade att de gav respons 

och aktivitet i förhållande till e-postreklam. Deras aktivitet visar i detta fall exempel på att 

produktionsflödet från producent till konsument inte är ensidigt eftersom de beskrev en 

återkoppling i produktionskedjan. En traditionell och klassisk produktionskedja går från 

producent till konsument och sedan tar det slut56. Detta är intressant ur ett ekonomiskt 

geografiskt perspektiv som lyfter fram olika produktionskedjor.  

 

För att komma förbi faktorer som spambegränsningar måste producenten skapa en verksam 

kommunikation med konsumenten. Om e-postreklamen ska kunna uppfylla sitt mål bör 

aktörerna interagera vilket kan leda till att den utformas och anpassas utifrån konsumentens 

önskemål och producentens förutsättningar. Konsumenten bör kunna kommunicera med 

producenten, identifiera uppdragsgivaren och kunna ge producenten en feedback så att 

elektroniska meddelanden förbättras, justeras och utvecklas.  

 

Möjligheten att mottagaren väljer att inte filtrera bort den eller att betraktas som spam innan 

den når e-postinkorgen skulle då kunna öka.  

                                                      
56 Dicken 2010 s.13-15 



37 

 

 

Figur 8 visar en linjär produktionskedja från producenten direkt till konsumenten. Därefter 

visas det omvända förhållandet57. 

 

 

 

När konsumenten klickar på e-postreklamen får producenten information om var i världen det 

sker geografisk. Genom att e-posten är en aktant med agens kan den kommunicera med 

mottagarna av e-post. Men här krävs ett genomgripande arbete från båda parter. En sådan 

fortlöpande interaktion är den som håller e-postens trajektoria i gång för att interaktionen ska 

hålla. 

Detta område bör undersökas närmare av producenterna eftersom det kan vara kärnan i 

problematiken kring att nå ut till konsumenterna. Dessutom har e-posten visat sig ha 

egenskaper som kan tjäna som utgångspunkt för att utveckla en närmare kontakt med 

konsumenterna och rätta till sådant som konsumenten saknar. Genom en förändring kan 

producenterna medverka till att öka förtroendet och förbättra kommunikationen med 

mottagarna av e-posten. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
57 Dicken 2010 s.14-15 

Figur 10 visar en 

omgjord modell över 

produktionsflödet 

från producent till 

konsument och 

omvänt. 

 

Källa: Global Shift 
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Begreppsapparat  

 

I undersökningen fungerar e-posten både som en intermediarie och en aktant. 

Intervjuundersökningen gav värdefull kunskap om e-postens funktion och som kan användas 

för att hjälpa aktören att marknadsföra sina produkter på ett effektivt sätt. E-posten en unik 

förmåga som intermediarie att skapa en interaktionsprocess mellan aktörer oberoende av tid 

och rum. Ingen fysisk rörlighet från producenten eller konsumenten i det fysiska rummet eller 

i det virtuella nätverket krävs för ett möte. Interaktionsprocessen kan sätta igång endast 

genom ett klick från bådas håll. Båda parterna kan kommunicera virtuellt utan att behöva 

träffas rent fysisk. Det finns både fördelar och nackdelar med det. En fördel är att producenten 

snabbt kan skapa kampanjer, aktuell reklam, granska e-posten på några sekunder och utforma 

innehållet av det elektroniska meddelandet som sänds på kort tid. Konsumenten får då tillgång 

till ett stort utbud information om produkten som marknadsförs. För att e-posten ska kunna bli 

effektiv krävs en väletablerad kommunikation redan från och med när producenten sänder 

iväg e-postreklamen till mottagaren. Nackdelen med att producenten och konsumenten inte 

träffas i ett fysiskt rum är att det kan saknas en ”ansikte- mot-ansikte-relation” som oftast är 

väldigt viktigt för konsumenterna. Detta kan vara avgörande för om konsumenten bestämmer 

sig för att omedelbart delta i de kampanjer som erbjuds eller bestämma sig för att köpa den 

produkt som marknadsförs. Av den anledningen krävs en kraftfull och fruktsam e-post som 

bör utnyttjas på bästa möjliga sätt av producenten. Undersökningen har visat att e-posten har 

egenskaper som behövs för att kunna agera som en aktant mellan aktörer.  

 

Till en stor del beskriver uppsatsen e-postens roll som en singular aktant. I undersökningen 

framkommer att aktanten e-posten kan tillskrivas agens, vilket innebär organisationsmakt för 

producenten. E-posten fungerar som en aktant med agens utifrån att den kan ordna aktörernas 

kommunikation, kontrollera konsumenten, hålla aktörer på plats, kontrollera tider och hålla 

ordning på mötestider. I den del av uppsatsen som behandlar mottagare blir det ännu tydligare 

då det framgår att mottagaren använder e-posten i sin vardag och genom inköp över nätet. 

Uppsatsen visar dock att e-posten inte agerar ensam utan i en interaktion med andra 

komponenter som länkar eller webbadresser som är engagerade i e-postens innehåll och gör 

att konsumenten kan klicka sig vidare.  
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När uppsatsen påbörjades var utgångsläget att aktanten hade agens i nätverket på egen hand. 

Men under studiens gång har jag varit tvungen att ompröva mitt synsätt då premisserna 

förändrades genom den litteratur och de intervjuer jag tog del av, samt genom den förståelse 

som växte fram i relation till den teoretiska ramen.  

 

Resultatet av min studie visade att e-posten är en del av ett heterogent nätverk som inte är 

begränsat eller konkret. Det heterogena nätverket består av olika aktanter och aktörer. Dessa 

komponenter har en medhjälparfunktion till det elektroniska meddelandet eftersom de 

underlättar för mottagaren att klicka sig vidare i e-posten och nå fram till den webbsida som 

marknadsför produkten. På så vis kan konsumenten få en mer detaljerad produktinformation 

och/eller köpa produkten. Figurerna i avsnittet om producent och mottagare har hjälpt mig att 

besvara mina frågeställningar eftersom de visar geografin över hur ett nätverk skapas av andra 

aktanter och komponenter tillsammans med e-posten. 

 

Enligt uppsatsens konklusioner är e-postens trajektoria beroende av den strategi som 

producenten använder under skapandet av elektroniska meddelanden. Det innebär att om e-

posten inte når sitt syfte och ”dör” någonstans i mitten av sin geografiska spridning beror det 

på faktorer som nämnts ovan men även på producenten som utformar reklamen. Inte på e-

posten ensam som aktant i nätverket. Därmed har e-posten som ett heterogent nätverk enligt 

mig en stor potential för företag och olika organisationer. Funktionen som 

kommunikationskanal och unika interaktionsbindningsförmåga mellan aktörer och aktanter 

bör enligt min åsikt utnyttjas i högre grad inom marknadsföring och teknik.  

 

Varje dag använder vi olika typer av teknik som är av intresse. Detta kan tjäna som 

utgångspunkt för en djupare reflektion kring teknik eftersom den utgör en viktig del av 

människans liv i relation till hem, utbildning och arbete.  

 

Avslutningsvis kan tilläggas att denna undersökning inte hade varit genomförbar utan 

artefakterna datorn, stolen, lampan som lyser upp dataskärmen och den icke-mänskliga 

aktanten Office-programmet. Förståelsen för att dessa delar samverkar i en helhet har gett mig 

ny kunskap om relationerna mellan artefakter, aktanter och aktörer. Denna kunskap hade inte 

varit möjlig om uppsatsen inte hade utgått från Actor Network Theory. Teorin har fungerat 

som ett värdefullt stöd för mina frågeställningar och i arbetet med att komma åt e-posten med 

hjälp av informanterna och den litteratur som uppsatsen refererar till.  



40 

 

Samtalen med Sjönander, Torkelstam och övriga informanter gav mig en inblick i hur 

dataanvändare ser på e-posten som en visuell bild på dataskärmen som inte går att ta på rent 

fysiskt.  

 

8.1 ANT som en fruktbar resurs för undersökningen 

 
Utifrån ovanstående undersökning är aktör- nätverksperspektivet ett betydelsefullt redskap för 

att kunna strukturera undersökningen och studera aktörer och interaktionen mellan dessa 

genom den intermediära e-posten som rums- och nätverksgörande aktant 

 

Tack vare ANT:s perspektiv har jag kunnat få ta del av ett perspektiv som vidgade min syn 

och gav mig förståelse för e-posten som ett heterogent nätverk som inkluderar mänskliga 

aktörer, artefakter och teknik utöver en visuell bild på datorskärmen. Denna kunskap har gjort 

det möjligt att komma åt e-posten trots att den inte kan tas på rent fysiskt. 

 

Actor Network Theory skulle dock enligt min mening vinna på att kompletteras med andra 

teorier såsom ekonomiska teorier för att bättre kunna förklara och förstå det produktionsflöde 

genom vilken e-posten når konsumenten och länkas tillbaka till producenten.  En sådan 

undersökning hade varit intressant att genomföra djupare men på grund av tidsbegränsningar 

har jag valt att inte göra det. 
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10. Bilagor 

     

10.1 Muntliga referenser 

Kort beskrivning av aktörerna på figurerna 1-2 

 

Jacob Sjönander - VD för Web Power Scandinavia AB. 

Intervjudatum: 2010-11-11  genomförd kl. 13.00- 14:30 på Web Powers Kontor i Storgatan 7, 

Stockholm. 

 

Anna Torkelstam - utbildning ansvarig på Apsis AB 

Intervjudatum:2010-11- 22  genomförd kl. 15:30- 16:30 pm på Apsis centrala kontor i St 

Eriksgatan 63, Stockholm 

 

Informant A - är en man på 29 år som jobbar inom webbdesigner och har stort intresse för 

det allt som har att göra med det virtuella nätverket, communities, online 3D spel, e-handel. 

Intervjudatum: 2010-11- 15 genomförd kl. 17:30- 18:30 pm på Luma Bibliotek i Hammarby 

Sjöstad, Stockholm 

 

Informant B - är en man på 41 år som jobbar som utvecklare inom IT sektorn. Han har som 

intresse för Software, 3Dspel och internet i allmänt. 

Intervjudatum: 2010-11-29 genomförd kl. 19:00- 20:00 pm på Medborgplatsens Bibliotek, 

Stockholm 

Informant C - är en kvinna på 26 år som jobbar som Teknisk projektkoordinator och har stor 

intresse för datorer, communities och e-handel. 

Intervjudatum: 2010-11- 30  genomförd kl. 16:30- 17:30 på Medborgplatsens bibliotek, 

Stockholm 
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