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Artikel nr 26 

Så effektiviserar du mailen 
 

 Mail är en aktivitet – inte ett jobb. Stäng ned mailprogrammet när du jobbar 

med andra aktiviteter och lägg in tydliga pass på en dag när du hanterar mail.  

 

 När du hanterar mail så jobbar du med att gå igenom inkommande och sen 

gör en åtgärd. Är det inte akut så ska du kunna arbeta med att sortera in mail i 

mappar för åtgärd vid annan tidpunkt Inte agera direkt.  

 

 Använd tekniken i mailprogrammet så att du kan flagga upp mail på ”att-göra-

listan” och den vägen hantera det när det är dags. Ha inte inkorgen som din 

”att-göra-lista”.  

 

 Skapa en tydlig mappstruktur så att du kan jobba med dina projekt och lagra 

information i en logisk struktur. Mapparna ska vara väl avgränsade projekt el-

ler ansvarsområden så att du lätt hittar tillbaka till mail som du fått.  

 

 Stäng ned mailprogrammet när du inte jobbar aktivt med mailen. Våga prova! 

Och stäng framför allt av aviseringsfunktionen så du inte ser när nya mail 

kommer och måste avbryta det du gör för att kika på nya mail.  

 

 När du skickar mail- skicka bara det som verkligen behövs. Det ska vara en 

”gåva” till mottagaren med tydlig information och det som mottagaren behöver.  

 

 Skriv kort och koncist och välformulerat. Läs igenom mailet innan du skickar 

det så du ser att det är begripligt för mottagaren.  

 

 Mail är en informationskanal. Inte en diskussionskanal. Behöver du diskutera 

och föra dialog - använd telefon eller möte som kanal.  

 

 Ämnesraden ska tydligt ange vad mailet handlar om.  

 

 Ett ämne per mail. Har du fler ämnen och saker att informera om – gör du 

hellre flera mail än att ha all information i samma.  

 

 När du svarar på mail- skicka då svar bara till den som skickat mailet om det 

inte verkligen behövs ”reply all”.  

 

 Sätt upp gemensamma riktlinjer för mail i en mailpolicy.  

 

  

 


