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Förord 
Vi vill tacka vår handledare Kenneth Åhlgren för hans vägledning under studiens gång. Vi vill 
även tacka företagen och de intervjuade som ställt upp. Slutligen vill vi även passa på att 
tacka våra kurskamrater för synpunkter på undersökningen. 



 

Sammanfattning 
Vi ville med denna uppsats undersöka om instant messaging matchar de kommunikations-
behov som IT-anställda har. För att ta reda på detta använde vi oss av ett kvalitativt angrepps-
sätt i form av intervjuer. Dessa intervjuer skapade även ytterligare kunskap vilken vi benämnt 
barriärer. En lista på IM-funktioner hämtades från Wikipedia och reviderades senare av oss. 
Kommunikationsbehoven identifierades under analysen av intervjuerna. Matchningen 
genererade en tabell som kan användas som karta över vilka IM-funktioner som tillgodoser 
några vanliga kommunikationsbehov som finns på datortäta arbetsplatser. Barriärerna är till 
för att visa vad som försvårar tillgodoseendet av behoven. Vidare erhöll vi även kunskap om 
att de av oss identifierade kommunikationsbehov som i dagsläget inte tillgodoses av IM inte 
heller behöver göra det. Vi kom också fram till att IM skulle kunna utvecklas till att vara en 
brygga mellan annan kommunicerande programvara och kollegor. 
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Begreppslista 
 
Avatar – En IM-användare kan i sin profil i IM-klienten visa en bild för att göra profilen mer 
personlig, för sig själv och för sina kontakter. 
 
Chatt – Textbaserad kommunikation via en klient. 
 
CSCW – Computer supported cooperative work. 
 
Dela skrivbord – Fenomenet innebär att man ansluter till minst en annan dator för att visuellt 
styra denna. Detta kan användas i demonstrationssyfte mellan ett företag och en kund. 
 
Enterprise IM – Samlingsnamn för instant messaging-klienter avsedda för företagsbruk. 
 
Klient – en mjukvaruapplikation som kommunicerar med en server. 
 
MSN – Ett samlingsnamn för de av Microsoft utvecklade klienter som stödjer protokollet, 
t.ex. MSN Messenger, Windows Messenger och Windows Live Messenger. 
 
MSNP – Microsofts protokoll för instant messaging. 
 
Multitasking – Att göra flera saker samtidigt, i vårt fall att kommunicera via IM samtidigt 
som andra saker utförs. Användaren alternerar alltså mellan IM-klienten och t.ex. andra 
applikationer. 
 
Open Source – Källkoden för ett program är tillgänglig att använda, läsa, modifiera och 
vidaredistribuera för den som vill. 1 
 
Plug-in – Insticksmodul eller tilläggsfunktion för en mjukvara, i detta fall för IM-klienten. 
T.ex. går det i vissa klienter att lägga till stöd för många olika protokoll och funktioner. 
Fenomenet kan även kallas Add-on eller mod om det används för att lägga till funktionalitet. 
 
Protokoll – den uppsättning regler som kommunikationen mellan en klient och en server styrs 
av. 
 
Smiley – en textsymbol eller bild som uttrycker en känsla. 
 
Status – Tillgängligheten för en användare eller kontakt visas i kontaktlistan. 
 
VoIP – Voice over Internet Protocol är ett sätt att röstkommunicera peer-to-peer, dvs dator-
till-dator.2  
 
Webbkamera – en digitalkamera (eller en för ändamålet hårdvarumässigt anpassad kamera) 
som skickar realtidsvideo via, i vårt fall, en IM-klient. 
 
 

                                                 
1 http://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%96ppen_k%C3%A4llkod, 2007-01-04. 
2 http://en.wikipedia.org/wiki/Voice_over_IP, 2006-11-06. 
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1. Inledning 

1.1 Ämnesområde 
Företag inom IT-branschen använder en uppsjö av olika kommunikationsverktyg, både för 
kommunikation inom företaget och utåt. Men för att man som användare ska ha någon 
användning av dessa verktyg, måste ett behov finnas av att kommunicera. En anställd har 
kommunikationsbehov (se definition 3.2) i arbetet med sina närmaste medarbetare eller 
kunder och även vissa kommunikationsbehov med övriga delar av verksamheten. 
Kommunikationsbehoven tillgodoses oftast av olika kommunikationsverktyg och några av de 
vanligaste exemplen är telefoni, e-post och instant messaging (förkortas IM). Vi anser att 
företag i IT-branchen där de anställda arbetar med sina datorer i stort sett hela tiden, i större 
utsträckning borde kunna utnyttja de två senare exemplen och i synnerhet IM. Dessa två, e-
post och IM har dock helt olika karaktär. E-post är ett numera statiskt begrepp, själva 
kommunikationsformen, att skicka elektronisk post, tror vi inte kommer förändras i någon 
större utsträckning. IM är däremot dynamiskt och står ständigt i förändring, genom att dess 
funktioner förbättras, nya tillkommer, förlegade funktioner tas bort eller ersätts. Detta medför 
att ett redan vedertaget kommunikationsverktyg ständigt förnyas och förbättras. IM-
fenomenet är något som ligger oss varmt om hjärtat dels eftersom vi själva använder det, både 
i socialt syfte och i arbetet som studenter, och dels därför att IM används på många IT-
arbetsplatser. Kunskap om det sistnämnda har erhållits vid kontakt med några företag. 
Förmodligen kommer vi att jobba på någon motsvarande arbetsplats inom en överskådlig 
framtid, vilket vidare styrker att detta är vår bransch.  

1.1.1 Vad är IM? 

IM innebär oftast realtidskommunikation mellan två eller fler personer.3 Denna realtids-
kommunikation är synkron genom att mottagaren får meddelandet i samma stund som det 
skickas. IM möjliggörs genom att användarna installerar klienter. Dessa kommunicerar med 
varandra genom en server. Ett protokoll används för att styra kommunikationen 
 
IM:s mest utbredda funktion, textchatten, har en lång historia och har egentligen funnits till-
gänglig lika länge som det funnits datornätverk. Det som karaktäriserar IM-klienter jämfört 
med andra kommunikationsverktyg är känslan av närvaro som klienten ger, i den mening att 
en användare kan se sina kontakter i en lista och deras status, samt realtidskommunikationen 
som klienten erbjuder. Konceptet fick genomslag när företaget Mirabilis i slutet av år 1996 
släppte sin klient ICQ fri över Internet.4  
 
Vissa IM-klienter finns även i specialutformning för företag i en viss bransch, exempel på 
detta är t.ex. Reuters messaging som erbjuder bl. a. möjlighet att dela aktiekurser med var-
andra, den är alltså anpassad för ekonomer.5 Dessa klienter brukar kallas Enterprise IM. 
Vidare vet vi även att det finns en applikation, Gobby, som är specialutformad för program-
mering, som erbjuder möjlighet att för flera samtidigt arbeta i en editormiljö och även chatta6. 
 
För att börja använda IM krävs det att användaren först registrerar sig. Efter detta har denne 
möjlighet att logga in via det aktuella protokollet. De identifierande egenskaperna skiljer sig 
åt mellan olika protokoll. 

                                                 
3 http://en.wikipedia.org/wiki/Instant_messaging, 2006-11-07. 
4 Ibid. 
5 http://about.reuters.com/productinfo/messaging/, 2006-11-21. 
6 http://darcs.0x539.de/trac/obby/cgi-bin/trac.cgi/wiki/WikiStart, 2006-11-21. 



 

 7 

 
Efter inloggning visas kontaktlistan vilket oftast är klientens primära fönster, se figur 1. 
Härifrån kan användaren nu välja om denne vill initiera konversationer eller utnyttja någon av 
klientens övriga funktioner. Exemplet och figuren är hämtade från Miranda men illustrerar 
hur IM-klienter är uppbyggda generellt. I det här fallet visas bara de mest generella och basala 
funktionerna för interaktion. 
 
IM kan användas från vilken dator som helst som är ansluten till Internet (eller en intern 
server) och som har IM-klienten (eller en webbläsare) installerad. Användaren kommer 
därigenom åt kontakterna som tillhör dennes login. 
 
Meddelandena skickas oftast okrypterade via någon sorts 
klientprogram som använder sig av ett protokoll. Det finns 
således olika klienter och protokoll för ungefär samma funk-
tioner. Meddelandena som skickas är i textform, men många 
klienter erbjuder även andra funktioner såsom t.ex. filöver-
föring, stöd för att visa avatarer, status, video- och/eller röst-
kommunikation. 
  
Vanligen förekommer ett IM-protokoll ihop med en respektive 
klient som protokollskaparen tillverkat. Men det finns även s.k. 
hybrider där samma klient stöder flera protokoll, t.ex. Miranda 
eller GAIM. En hybrid kan dock inverka begränsande i vilken 
utsträckning alla funktioner för respektive protokoll stöds men 
även utökande, eftersom det ofta går att installera s.k. plug-ins 
för andra funktioner som kan vara nödvändiga. 

§ 
 

Figur 1, Miranda 

1.2 Frågeställning/problem  
Studien ämnar undersöka i vilken utsträckning den på arbetsplatsen använda IM-klienten 
verkligen möter de kommunikationsbehov som de studerade verksamheterna har. a Det finns 
många olika klienter för instant messaging. Varje klient kan karaktäriseras i att bestå av en 
samling funktioner. De flesta behandlar de vanligaste funktionerna på snarlika sätt, men det 
finns även vissa funktioner som är olika utvecklade på olika klienter. Ett exempel på en funk-
tion som har olika utformning är filöverföring. Vissa klienter kan inte skicka mappar, vissa 
kan inte skicka exekverbara filer osv. Vi vet att IM används på ett antal specifika företag, 
vilket får oss att vilja undersöka vilka klienter som används, och om företagen skulle vinna på 
att byta klient. Därför att funktionerna i en annan klient kan tillfredsställa kommunikations-
behoven bättre. Vi tror att anställda på olika IT-företag har samma grundläggande kommu-
nikationsbehov eftersom de har likartade arbetsuppgifter och arbetssätt, emedan mindre 
avvikelser antagligen kommer att förekomma. Vårt val föll på IT-företag därför att vi lättare 
kan relatera till behoven de kan tänkas ha och för att det helt enkelt är vår bransch. Vi vill 
utifrån de klienter som används utvärdera om man mer generellt kan föreslå en klient som 
tillfredsställer IT-företagens generella behov bättre. Eftersom vi tidigt kom i kontakt med ett 
antal IT-företag grundar sig vår undran i hur IM-användningen ser ut med utgångspunkt från 
dessa företag.  
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De frågor som vi vill ha svar på är följande: 
 

• Vilka kommunikationsverktyg i form av IM används av de anställda på IT-företagen 
vi undersöker? 

• Vilka kommunikationsbehov har de anställda på IT-företagen vi undersöker? 
• Vilka generella funktioner finns hos de vanligaste IM-klienterna?  
• Är det möjligt att matcha de anställdas kommunikationsbehov med de identifierade 

IM-funktionerna, och i så fall hur?  
• Finns det existerande IM-klienter som utifrån vår matchning kan sägas tillfredsställa 

kommunikationsbehoven bättre än andra IM-klienter på grund av sin uppsättning 
funktioner eller kan vi propagera för en abstrakt, orealiserad men realiserbar 
klient/funktion? 

 
Vi tycker att matchningen av kommunikationsbehoven och funktionerna hos IM behövs, det 
ger oss en klarhet om korrelationen mellan generella kommunikationsbehov hos IT-företag 
och existerande funktioner som finns hos IM-klienter. Men vi vill även hålla dörren öppen för 
att hypotetiskt möta kommunikationsbehov som vi inte genom existerande klienter kan upp-
fylla, detta genom att föra en diskussion om hur en klient som tillmötesgår behoven skulle 
kunna se ut. 

1.3 Problematisering 
Att tillgodose kommunikationsbehov hos en anställd tycker vi bidrar starkt till att effek-
tivisera dennes arbete. För att ett samarbete mellan anställda ska fungera, t.ex. genom 
koordination, krävs kommunikation dem emellan. Vi anser att de många olika funktioner för 
kommunikation som en IM-klient erbjuder är ett utmärkt verktyg för en effektiv kommu-
nikation. Vi tror även att effektiviseringen blir ännu högre på IT-företag eftersom anställda i 
denna bransch ofta redan spenderar mycket tid vid sina datorer. Användaren kan snabbt 
genom s.k. multitasking byta fönster mellan IM-klienten och applikationen denne arbetar med 
för att på så sätt kommunicera samtidigt som arbetet utförs.  
 
Det finns många fördelar med IM jämfört med t.ex. e-post och telefon. IM går fortare och är 
en dialog i realtid jämfört med e-post. Det tar heller inte lika mycket uppmärksamhet som 
telefonen, eftersom användaren faktiskt kan vänta med att svara under en pågående IM-kon-
versation, med ett telefonsamtal måste denne (oftast) rikta hela sin fokus på samtalet så länge 
det pågår. IM-konversationen kan även vara en realtidskonversation om båda parterna riktar 
sin fokus på den. På så sätt går det att välja om man har tid att föra en realtidskonversation 
eller inte, via IM. Det finns även en annan betydande skillnad mellan fast telefoni och IM. 
Hos IM är allt digitalt och kan således även manipuleras på alla sätt som detta medför, ett 
exempel vore att vidareutveckla en klient genom att integrera VoIP, såsom röstchatt lagts till i 
MSN. Detta medför även att IM kommer att vara rustade för framtida användningsområden 
under förutsättning att dessa är av digital karaktär.  
 
Nackdelar som kan ses med IM på arbetsplatsen kan t.ex. vara att en anställd sitter och chattar 
privat hela dagen istället för att jobba, men vi anser att det inte beror på IM i sig utan den 
anställde och dennes arbetsdisciplin. Vidare går säkerhetsaspekten även att diskutera. Ett 
problem med IM är att klienten ansluter till en extern server när användaren loggar in, detta 
medför att det finns en risk för att drabbas av virus. För att avhjälpa detta problem går det att 
sätta upp en server på intranätet som de anställda istället ansluter till. Däremot går det i så fall 
enbart att köra IM internt på företaget. Om man har anställda som är utplacerade hos kunder, 
kan de med denna lösning inte ansluta till servern. Detta är dock något som bör relateras till 
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företagets arbetssätt. Om företaget har ett sådant arbetssätt att de ”tar hem” uppgifterna och 
sitter på sitt kontor när de arbetar, är intern-servern en troligtvis fungerande lösning med en 
mindre säkerhetsrisk. Ytterligare en nackdel är att bandbredd och prestanda begränsar 
kvaliteten hos t.ex. röst- eller videokommunikation.  
 

1.4 Avgränsning 
Vi inser att ett företags verksamhetsinriktning, struktur, organisation avseende arbetssätt, antal 
anställda m.fl. faktorer styr vilken kommunikationsteknik företagen väljer. Detta faller dock 
utanför vår fokus. 
 
För att IM ska kunna tillhandahålla alla sina funktioner och för att de ska upplevas som smi-
diga kan användarna vara beroende av tekniska faktorer såsom bandbredd och datorkapacitet. 
Dessa två faktorer tror vi dock inte är något stort hinder eftersom branschen ligger i fram-
kanten inom områdena samt att även detta är utanför vår fokus eftersom företagen råder över 
sådan prestanda.  
 
Det vi faktiskt vill inrikta oss på är verktygen som används på företagen, dess funktioner, för- 
och nackdelar, och vad de anställda tycker om dem. Det blir alltså en fokus på de verktyg som 
påträffas under studien. Detta därför att området är alltför stort för att kunna studeras i sin 
helhet och för att vi finner detta delområde intressant på grund av mängden kommunikations-
verktyg som finns och som används7. Att ämnet är utbrett tycker vi t.ex. påvisas genom 
mängden aktiva användare världen över. T.ex. hade protokollet/klienten AIM 53 miljoner 
aktiva användare i augusti 2005, protokollet MSN hade 29 miljoner, och protokollet ICQ, 20 
miljoner aktiva användare under samma period8. Det bör dock observeras att siffrorna är 
relativt gamla och att antalet förmodligen ökar kontinuerligt. Utbredningen visar sig även på 
mängden IM-funktioner som finns, samt takten med vilken de förnyas och utvecklas.  
 
Vår undersökning kommer i första hand behandla IM-klienter som primärt syftar till att 
behandla kommunikation mellan två personer. Dessa klienter möjliggör ofta flerpartschatt, 
men detta är inte det primära syftet. Exempel på sådana klienter är MSN, ICQ och AIM9. 
Skillnaden hittar man hos IRC, Internet Relay Chat, där det primära syftet är flerpartschatt. 
Hos dessa klienter finns även möjligheten att kommunicera en och en, dock är detta inte det 
primära syftet som hos de IM-klienter vi tänker behandla. Exempel på IRC-klienter är mIRC, 
ChatZilla och IRCFree10. Däremot vill vi avgränsa oss från IM-klienter som faller inom 
ramen för Enterprise IM, alltså klienter som är avsedda för företagsbruk. Detta eftersom de 
inte används på de företag som undersöks och är alltför omfattande för att till fullo behandlas. 
Vi vill även avgränsa oss från mobil IM-användning, vilket sker genom IM-klienter som 
utvecklats speciellt för mobila enheter. Detta därför att vi vill fokusera på IM-användning som 
sker när medarbetarna är på plats.  
 
När det gäller kommunikationsbehoven vill vi avgränsa oss till de behov som det finns 
implementerat stöd för i form av funktioner, alternativt behov som det enligt vår förförståelse 
finns rimlig realiseringsmöjlighet för. Denna förförståelse grundar sig i vår generella 
programmeringskunskap som erhållits under utbildningen och på fritiden. Vi kommer även att 
avgränsa oss till de behov som är viktiga för arbetet. I första hand utgår vi ifrån de behov som 

                                                 
7 http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_instant_messaging_clients, 2006-11-15. 
8 http://en.wikipedia.org/wiki/Instant_Messaging#User_base, 2006-12-07. 
9 http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_instant_messaging_clients, 2006-12-07. 
10 http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_IRC_clients, 2006-12-07. 
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kan generaliseras och de klienter som existerar. Många behov är troligtvis specifika för den 
verksamheten som studeras, t.ex. skulle stöd för indentering av programkod i textchatten vara 
något specifikt för programmerare. Ett exempel på en programmeringsspecifik klient är 
Gobby11. För att mätta vissa av de specifika behov som finns, behövs kanske skräddarsydda 
klienter för företagen. Dessa behandlas inte i vår undersökning eftersom det blir svårt att 
jämföra med mer generella IM-klienter om man inriktar sig på alltför specifika sådana.  

1.5 Intressenter 
Eftersom avsikten är att undersöka existerande IM-klienter och behov hos IT-företag/IT-
avdelningar och utvärdera dessa, kommer denna bransch vara den primära intressenten. I 
synnerhet den eller de på ett IT-företag som ska planera inför ett införande eller ett byte av 
datorstött kommunikationsverktyg därför att detta saknas eller att nuvarande verktyg inte till-
fredsställer kommunikationsbehoven. Inte bara hos de företag som studeras utan även hos IT-
företag generellt. Vi anser att de som utvecklar en IM-klient/protokoll även kan ha nytta av 
vår studie eftersom vår diskussion, om vilka kommunikationsbehov på IT-företag som finns 
och vilka funktioner som behövs, kan ge vägledning i området. Diskussion kommer även att 
föras kring fortsatt forskning om funktioner som kan behövas, vilket kan göra vår studie 
intressant för framtida forskare. 

2. Syfte 
Syftet med denna undersökning är att ge svar på hur IM kan möta kommunikationsbehoven 
för IT-anställda, vilka funktioner det är som gör det och i vilken utsträckning. Detta ska ge oss 
en lista över de vanligaste kommunikationsbehoven, en lista över de generella IM-funktion-
erna och hur dessa tillgodoser kommunikationsbehoven. Alltså att utföra en matchning mellan 
listorna. Kan inte behoven täckas med befintliga mjukvaror diskuterar vi möjliga lösningar. 
Matchningen av kommunikationsbehov och IM-funktioner är alltså tänkt att fungera som 
riktlinjer för vad en IM-klient behöver innehålla för att motsvara kommunikationsbehoven, 
men vi anser även att den ska kunna användas som argumentation för/emot införande eller 
användande av IM. 

3. Perspektiv  
Eftersom vi båda använder och är intresserade av IM, finns erfarenhet av det sedan tidigare. 
Vi har bl.a. utforskat och använt funktioner privat, provat olika klienter och protokoll, etc. Vår 
användning av IM har genererat en positiv inställning till fenomenet och vår undersökning är 
grundad i en önskan om att kunna framhålla det positiva med IM. Något som alltså skulle 
kunna inverka på objektiviteten, men genom att hålla det i åtanke kan detta antagligen 
undvikas. Det vi däremot inte har insikt i är användandet av IM på en professionell nivå, alltså 
som arbetsredskap. Undersökningen kan sägas studera datoranvändare på en IT-arbetsplats ur 
ett funktionellt kommunikationsperspektiv. Ett vägledande perspektiv kommer även att antas 
där vi syftar till att kunna föreslå lösningar med konkreta eller abstrakta exempel på klienter.  
Här hoppas vi kunna dra nytta av vår tidigare erfarenhet, dels med IM och dels att vi sysslat 
med mjukvaruutveckling tidigare under utbildningen och således vet vad som är realistiskt. 

                                                 
11 http://darcs.0x539.de/trac/obby/cgi-bin/trac.cgi/wiki/WikiStart, 2006-11-20. 
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3.1 Koppling till befintlig kunskap  
Efter att kontexten kring IM i arbetet studerats, framkom det att fenomenet ligger inom forsk-
ningsfältet CSCW. Även IM applicerad i praktiskt arbete är kategoriserad till detta område12. 
Det har gjorts liknande forskning som vi tänker bygga vidare på och använda oss av.  
 
T.ex. har Isaacs E. et al gjort en studie där man utifrån tusentals loggar studerar karaktären 
hos IM-konversationer.13 Studien går emot tidigare forskning genom att påvisa att komplex 
kommunikation faktiskt utförs via IM. Ett exempel på sådan forskning är Nardi B.A. et al, 
som diskuterar fenomenet mediaswitching som innebär att man byter medium till något rikare 
när inte kommunikationen tillfredsställs.14 Vidare har Alexis A. et al har gjort en studie där de 
relaterar IM till kommunikationsteorin MRT.15 Skillnaden mellan vår studie och tidigare 
studier är matchningen av kommunikationsbehov och funktioner hos IM som tidigare inte 
gjorts. Vidare ämnar studien ta reda på vad som påverkar ett IM-användande på arbetsplatsen. 
Vi har inte hittat någon tidigare studie med en fokus liknande vår, varför vi tror oss vara 
ensamma om denna vinkling. 

3.2 Centrala begrepp 
Barriär 
En barriär är ett problem som direkt eller indirekt innebär ett hinder för IM på arbetsplatsen, 
vilka uppkom under intervjuerna. Direkt genom att det syftar till att hindra IM, som t.ex. 
säkerhetsregler och indirekt genom att det hindrar IM genom att påverka närliggande 
aspekter, som t.ex. en ovilja hos den anställde att använda nya tekniker. 
 
CSCW & Groupware 
CSCW, computer supported cooperative work, är ett forskningsfält som behandlar hur 
datorsystem kan användas för samarbete och koordination i arbetet. Det råder viss oenighet 
bland forskare hur begreppet Groupware ska passas in i fältet. Några av dem anser det vara 
synonymt med CSCW medan andra anser det vara den specifikt konkreta delen av området, 
såsom specifik mjukvara, och anser därför att CSCW är den mer generellt teoretiska delen, 
den abstrakta helheten. Vi tänker bara använda oss av CSCW-definitionen och låta den 
innefatta båda.16 
 
Funktion hos IM 
Funktioner hos en IM-klient, t.ex. textchatt, videosamtal, VoIP och filöverföring. 
 
Kommunikation 
Vi definierar kommunikation som att en person förmedlar ett meddelande till andra parter 
genom ett medium. Det som styr hur bra kommunikationen förs är t.ex. sändarens och 
mottagarens referensramar för tolkning, sändarens språkbruk, brus som kan störa eller 
förändra meddelandet på vägen, mediets rikhet och förmåga att föra budskapet på ett klart och 
tydligt sätt. Detta sätt att betrakta kommunikation är snarlikt Andersens sätt att betrakta hur 
information förmedlas i ett informationssystem.17  
  

                                                 
12 http://en.wikipedia.org/wiki/CSCW, 2006-11-20. 
13 Isaacs, E. et al (2002). 
14 Nardi, B.A. et al (2000). 
15 Alexis, A. et al (2003). 
16 http://en.wikipedia.org/wiki/CSCW, 2006-12-07. 
17 Andersen, E.S. (1991) s. 14 – ff. 
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Kommunikationsbehov 
Ett kommunikationsbehov består av ett behov hos en anställd att kommunicera i arbetet för att 
utföra arbetsuppgifterna. Behovet grundas i möjligheten att förmedla information till någon 
eller från någon via ett medium och att mediet ska uppfylla de preferenser som informationen 
behöver. Ett sådant behov bör alltså karaktäriseras av att ett eller flera kommunikations-
verktyg/medier används för ändamålet.  
 
Kommunikationsverktyg 
Det medium som en, i detta fall, anställd använder för att kommunicera med sina medarbetare, 
t.ex. telefon, IM-klient, e-post och ansikte-mot-ansikte.  
 
Media Richness Theory (MRT) 
Alexis, A. et al har kortfattat beskrivit denna teori som går ut på att man utifrån en fokus på 
mediet och den information som ska överföras benämner informationens rikhet och att olika 
arbetsuppgifter kräver olika rikhet.18 Denna teori innebär att ju mer komplicerat diskussions-
ämne, desto rikare medium krävs för att budskapet ska gå fram utan missförstånd. 
 
Metcalfe’s lag19 
Metcalfe’s lag säger att ju fler som är anslutna till ett kommunikationsverktyg desto mer nytta 
har de anslutna av det (nyttan = mängden användare2). Ur detta kan härledas att det snarare är 
mängden användare än applikationen i sig som skapar behovet av den.  

3.3 Alternativa perspektiv 
Ett alternativt perspektiv skulle kunna vara enterprise-IM, vilket innebär att IM-klienten är 
skapad för användning inom företagssfären. Ämnet må vara intressant för undersökningen, 
men vi saknar erfarenhet inom området, samt studieobjekt där enterprise-IM används. Detta 
försvårar avsevärt detta perspektiv. 
 
Vidare skulle utgångspunkten kunnat vara generella kommunikationsbehov, sett över de bran-
scher där datorer används i arbetet och potential för IM-användning finns. Detta perspektiv 
skulle dock ställa stora krav på studien, i form av tid och resurser, vilket vi inte ansett oss ha. 
 
Ytterligare ett perspektiv skulle kunna vara ett organisatoriskt perspektiv där företagets vinst 
med att använda IM studeras. Perspektivet har förvisso dykt upp i vår studie, eftersom det är 
mycket svårt att röra sig kring användandet av IM på en arbetsplats utan att företagets syn-
vinkel berörs. Ett sådant perspektiv skulle ställa krav på forskaren i form av förkunskaper 
inom organisation och ekonomi, vilket vi saknar.  

4. Metod 

4.1 Tillvägagångssätt 
Angreppssättet var att genom kvalitativa semi-strukturerade intervjusessioner20 utreda vilka 
kommunikationsbehov som sammanlagt nio anställda på tre specifika IT-företag har och vilka 
funktioner som finns hos de IM-klienter som förekommer på företagen. Utifrån intervjuerna 
sammanställdes en lista över de vanligaste kommunikationsbehoven som identifierats. 
 

                                                 
18 Alexis, A. et al (2003) s 10 – ff. 
19 http://en.wikipedia.org/wiki/Metcalfes_Law, 2006-11-16. 
20 Bryman, A. (2002), s. 301 – ff. 
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Studien jämfördes med liknande undersökningar inom samma område för att bekräfta/avfärda 
vårt resultats representativitet. Dessutom utfördes intervjuerna med avsikten att de skulle 
frambringa nya hypoteser och idéer inom forskningsområdet. Eftersom det vore oöverskådligt 
att undersöka och testa alla IM-klienter och protokoll som finns på marknaden, utgick vi ifrån 
en artikel från Wikipedia med de vanligaste IM-klienterna, protokollen samt funktionerna hos 
dessa IM-klienter.21 I denna artikel fanns även de mest generella funktionerna hos de van-
ligaste klienterna listade. Denna lista reviderades från funktioner som vi ansåg vara irrele-
vanta för vår studie, vad gäller IM på arbetsplatsen, t.ex. huruvida funktionen att spela spel 
fanns integrerad.  
 
När listorna av kommunikationsbehoven på en IT-arbetsplats och funktionerna hos en IM-
klient sammanställts, undersöktes möjligheten att matcha dessa med varandra. Matchningen 
utfördes genom att kategorisera kommunikationsbehov, IM-funktioner och vår nya kunskap 
tillsammans för att således skapa en tabell.  

4.1.1 Semistrukturerade kvalitativa intervjuer 

En kvalitativ metod valdes för att generera hypoteser kring vilka kommunikationsbehov som 
finns hos individerna och ta reda på vilka IM-klienter dessa företag har samt hur pass bra 
dessa är i relation till kommunikationsbehoven. Vi valde även att reda ut hur övriga aspekter 
spelar in. En kvantitativ metod skulle låsa studien eftersom det är svårt att veta hur IM-
klienterna ser ut och vilka kommunikationsbehov som finns på IT-företagen. Eftersom detta 
kommer att komma fram genom respondenternas svar under intervjuerna är det bra att ha 
möjligheten att kunna ställa följdfrågor, något som inte vore möjligt vid användning av 
strukturerade intervjuer alternativt enkäter. Det finns inga förutfattade meningar i form av 
hypoteser som ska testas i studien, vilket är karaktäriserande för kvantitativ forskning. Del-
tagande observation är vanligt för kvalitativ forskning och innebär att forskaren under en 
relativt lång tid befinner sig i den sociala miljö där deltagarna finns för att skaffa sig djup 
förståelse för ämnet och deltagarnas syn på det.22 För att använda denna metod skulle mer tid 
ha behövts både för egen del och för de studerade företagen. Vi anser också att intervjuerna 
gett oss tillräcklig information. 
 
Intervjuerna styrdes något, eftersom vi trots allt arbetar utifrån en redan utarbetad frågeställ-
ning/problematisering och inte vill ha en helt öppen teorigenerering. Därför passar en ostruk-
turerad intervju inte helt till studiens ansats. Generering av ny kunskap skulle dock inte helt 
uteslutas varför även en explorativ ansats antogs, vilket innebär att vi förbättrar vår kunskap 
inom området och genererar nya hypoteser under studiens gång.23 Ett av målen med 
intervjuerna var att producera ytterligare kunskap hos oss, men för att göra det ansåg vi att vi 
behövde någon konkret grund att stå på för att veta vad vi skulle fråga om och för att respon-
denterna snabbt skulle kunna relatera till verkligheten. Därför utgick vi ifrån kommunika-
tionsverktyg och IM-funktioner.  
 
Vi sammanställde en intervjuguide, vilken ger råd och riktlinjer för saker som bör begrundas, 
både vad gäller själva intervjuerna och externa faktorer som spelar in, dock utgick vi inte ut-
ifrån någon normativ frågeguide för denna. Mallen för intervjuerna skapades utifrån Brymans 
modell24, medan frågorna skapades utefter den reviderade Wikipedialistans funktioner och en 
brainstorming. Brainstormingen genererade en lista över alternativa kommunikationsverktyg 

                                                 
21 http://www.wikipedia.org, 2006-11-27. 
22 Bryman, A. (2002), s. 176. 
23 Goldkuhl, G (1998), s. 24 
24 Bryman, A. (2002), s. 304 – ff. 
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som vi ansåg skulle utröna vilka behov de anställda har, vilket gjordes för att ett igenkännligt 
flöde skulle erhållas under intervjun. Detta underlättade sammanställningen av resultat och 
analys. 
 
När intervjuerna och transkriberingen av dessa var färdiga, lät vi respondenterna ta del av och 
godkänna dem. Detta kallas respondentvalidering25, och utfördes dels för att säkerställa att vi 
uppfattat svaren rätt och dels som en etisk aspekt för att ge respondenten möjlighet att ta bort 
innehåll som denne inte vill stå för. 

4.1.2 Litteraturstudie, teori 

I studien användes tre typer av litteratur. Metodlitteratur, som gav oss kunskap om hur 
genomförandet borde gå till för att bli giltigt och tillförlitligt. Vetenskaplig litteratur inom 
ämnet, för att relatera vårt resultat med annan forskning. Utifrån den vetenskapliga litteraturen 
fick vi råd och inspiration om hur tolkningen av intervjusvaren skulle ske, främst angående 
identifieringen av kommunikationsbehov.  
 
Som nämnts användes även en icke erkänt vetenskaplig sammanställning av IM-klienter, 
protokoll och funktioner, i form av en artikel från Wikipedia26. Eftersom ämnet är så pass 
föränderligt, nya klienter tillkommer och gamla försvinner, var det svårt att finna aktuell 
vetenskaplig litteratur som ständigt uppdateras.  

4.1.3 Analysmetod, Grounded Theory 

Eftersom undersökningen både utgick ifrån frågeställningarna och en explorativ ansats, för-
väntade vi oss att nya områden och aspekter skulle dyka upp under intervjuerna vilket även 
skedde. Utefter transkriberingarna användes Grounded Theory, vilket är ett vanligt synsätt för 
att analysera kvalitativ data. Detta handlar om att identifiera begrepp för att sedan iterativt 
analysera dessa tillsammans med lämpliga indikatorer, för att således generera kategorier och 
relationer mellan dessa, i form av nya teorier och hypoteser. När dessa hypoteser prövats 
specificerar man sin faktiska teori.27 Grounded Theory passade oss, eftersom vi började i den 
explorativa änden för att sedan skaffa en teoretisk grund när intervjuerna gjorts. Vi ansåg att 
ett sådant tillvägagångssätt passade eftersom vi inte hade särskilt stor kännedom om 
forskningsområdet initialt. Användandet av litteratur initialt kan påverka möjligheten att 
generera kontextförklarande begrepp negativt.28 
 

Efter genomförda intervjuer och transkriberingar av dessa gjordes en brainstorming. Denna 
innebar att uppkomna begrepp jämfördes och kategoriserades. Vi skapade oss en bild av de 
olika begreppen och hur de relaterar till sådant som sagts samt forskningslitteratur. Begreppen 
identifierades utefter signifikans och frekvens hos respondenterna. Utifrån detta reviderades 
listan med IM-funktioner samt skapades listan över kommunikationsbehov och barriärer. 
Litteraturen vi använt tillhör CSCW och användes för att styrka eller avfärda den kunskap 
som intervjuerna producerats. Den ger oss även mer kunskap om det specifika studerade 
området. 

4.1.4 Matchning av listor 

När vi utifrån grounded theory kategoriserat de identifierade behoven, funktionerna och de av 
oss identifierade barriärerna skulle dessa matchas med varandra. Även detta gjordes utefter 

                                                 
25 Bryman, A. (2002), s. 259 
26 http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_instant_messaging_clients, 2006-11-23. 
27 Bryman, A. (2002), s. 375 – ff. 
28 http://sv.wikipedia.org/wiki/Grundad_teori, 2007-01-18. 
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kategorisering. Vi har utgått ifrån funktionerna och härlett vilka kommunikationsbehov dessa 
funktioner tillgodoser och vilka barriärer som behöver forceras för att funktionen ska kunna 
användas på ett ändamålsenligt sätt. Konkret gjordes detta genom att vi ställde upp IM-
funktionerna och för varje funktion diskuterades övriga listor för att kartlägga relationerna. 

4.2 Datainsamling 

4.2.1 Primärdata 

Insamlingen av data skedde genom att vi under vecka 48, genomförde nio stycken semi-
strukturerade intervjuer på tre olika företag utifrån vår intervjuguide och sonderingsfrågor. 
Själva insamlingen utfördes genom att en mp3-spelare användes för att spela in intervjuerna 
vilka sedan transkriberades till text.  
 
Intervjusessionerna inleddes med att ta reda på huruvida respondenten visste om IM användes 
på arbetsplatsen och om denne själv använde det. Detta blev i hög grad styrande för hur inter-
vjun skulle fortsätta. Om respondenten använde IM eller kände till användningen kunde IM-
specifika frågor ställas rörande dess funktioner varpå respondenten även fick ge en utvär-
dering utifrån egna erfarenheter. Dessa frågor ställdes för att ta reda på hur IM används i 
dagsläget. Om denne däremot inte använde IM, försökte vi istället hitta en motivering till 
varför, huruvida det var respondentens eget val eller företagets. I dessa fall undersöktes även 
vilka andra programvaror som användes för att kommunicera inom ramen för vad en IM-
klient skulle klara. Vidare utgick vi från existerande kommunikationsmedier, för att sondera 
vilken kommunikation som sker överhuvudtaget. Vilket vi anser vara det bästa angreppssättet 
för att ringa in kommunikationsbehoven, alltså utefter existerande kommunikation. Allmänna 
funktioner hos kommunikationsmedierna diskuterades för att djupare följa upp varje 
kommunikationsmedium. Sedan ställdes frågor angående hur den sociala kontexten såg ut, 
och huruvida kontexten uppfattades som annorlunda gentemot andra ur ett kommunikations- 
och IM-användningsperspektiv. Här valde vi även att fråga respondenterna om det fanns 
någon policy kring IM-användning på arbetsplatsen för att ta reda på om det fanns hinder för 
att använda det. Vidare ville vi inte ställa organisatoriska frågor eftersom det faller utanför 
vårt fokus. Policyfrågan däremot var nödvändig för att ta reda på om det var tillåtet med IM 
på arbetsplatsen. När samtliga frågor ställts, inleddes en tämligen ostrukturerad del, där vi 
dels allmänt och dels utefter respondentens intressen diskuterade IM- och 
kommunikationskontexten.  
 
Transkriberingarna filtrerades innan respondentvalideringen från överflödiga ord och ir-
relevanta utsagor, för att lyfta fram själva innehållet, t.ex. ord såsom ”liksom”, ”typ” och 
meningar som ”så att säga”, ”om man säger”.  

4.2.2 Sekundärdata 

Vi har dels använt oss av metodlitteratur för att utförandet skulle vara riktigt ur forsknings-
synvinkel och dels av litteratur som anknyter till CSCW-forskningsfältet och dess under-
kategori IM på arbetsplatsen. Den förstnämnda har använts tidigare som kurslitteratur, vilket 
gjorde att vi redan hade kännedom om den. Den sistnämnda litteraturen plockades fram vid 
behov, när vårt resonemang behövde bekräftas eller avfärdas på vetenskaplig grund. Detta 
gjordes genom sökningar på Universitetsbibliotekets webbplats samt i ämnesdatabaser såsom 
ACM och i vetenskapliga söktjänster såsom Google Scholar.  
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4.2.3 Urval 

Som tidigare nämnts grundar sig urvalet på våra kontakter i branschen, alltså ett s.k. bekväm-
lighetsurval.29 Detta innebär att man använder sig av personer som för tillfället finns till-
gängliga. Intervjuerna bokades på tre olika IT-företag, med tre respondenter från varje före-
tag. Huvudargumentet för detta urval är just bekvämlighet, eftersom t.ex. ett sannolikhetsurval 
kräver större resurser i form av tid än vad vi ansett oss förfoga över. Dock förmedlades initialt 
en önskan om att få intervjua personer med olika funktioner på arbetsplatsen. Vilket var 
programmerare/utvecklare, systemerare/systemarkitekt och projektledare. Denna önskan 
uppfylldes och vi vill därmed framhålla spridningen blev bra rollmässigt. När frågan disku-
terades med respondenterna, tyckte de flesta att företagets roller fångats väl. En annan aspekt 
som blev aktuell i vårt urval, var att några respondenter inte använde sig utav IM på arbets-
platsen. Detta tror vi på sitt sätt kan bidra till en spridning och härigenom genererades kun-
skap om varför IM i vissa fall inte används på arbetsplatsen.  
 
Det faktiska urvalet resulterade i tre personer vardera från tre olika företag. Samtliga företag 
var Microsoft-dominerade och i de fall IM användes på arbetet, vilket sex personer gjorde, på 
företagen var det klienten MSN som användes. Respondenterna var mellan ca 25-60 år och en 
tredjedel av dem var kvinnor.  

4.2.4 Källkritik 

4.2.4.1 Primärdata 
Vi har gjort ett bekvämlighetsurval vad gäller undersökningskontexter, vilket antagligen 
skulle kunna ha gjorts med en kartläggning av potentiella studieobjekt, men på grund av tids-
begränsning ansåg vi oss inte ha den möjligheten. För att skapa en bredare spridning kunde en 
förundersökning av de anställdas operativsystem ha gjorts. Vidare i den frågan kunde även en 
kartläggning ha gjorts över vilka IM-klienter som använts så att vi även fått en spridning av 
dem.  
 
4.2.4.2 Sekundärdata 
 
Metodlitteratur 
För detta ändamål användes kurslitteratur, varför vi antar att innehållet uppfyller vetenskap-
liga krav. För kunskap angående utformning och användning av metod användes Bryman 
(2001). Riktlinjer för formalia och metod angående själva uppsatsdispositionen hämtades från 
Goldkuhl (1998) och Avdic (2006). 
 
ACM  
Mestadels användes artiklar, hämtade från databasen ACM. Publikationer på denna databas 
granskas och utvärderas innan själva publiceringen30, varför innehållet bedömdes som 
pålitligt. 
 
Google Scholar 
Vi har även använt oss av sökmotorn Google Scholar för att hitta artiklar. Denna sökmotor 
grundar sig i indexering av vetenskapligt granskade verk och har en fokus på akademiskt 
innehåll.31 
 

                                                 
29 Bryman, A. (2002) s 114-115. 
30 http://www.acm.org/pubs/rights.html#Authors, 2006-12-15. 
31 http://scholar.google.se/intl/sv/scholar/publishers.html#faq5, 2006-12-19. 
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Wikipedia 
Detta är ett lexikon som använder wikitekniken, vilket baseras på att användarna själva är de 
som skriver och underhåller artiklarna. Kritik mot Wikipedia har framförts såtillvida att gil-
tigheten ifrågasätts eftersom vem som helst kan ändra en artikels innehåll och att materialet 
inte på något sätt behöver vara faktakontrollerat.32 
 
När en användare redigerar eller skapar en artikel, måste den eller denne kunna styrka inne-
hållet med fakta. Varje artikel har en tillhörande sida där man kan diskutera artikelns innehåll 
och framhålla orsaker till varför en viss ändring utförts. När en artikel ändrats, lagras den 
föregående versionen av artikeln automatiskt, varför det är lätt att ändra tillbaka om någon 
oseriös eller oriktigt förändring gjorts. När en konflikt mellan två artikelförfattare inträffar, 
indikeras detta på artikelns sida. Denna indikator har inte funnits på någon av de artiklar vi 
hänvisar till i vår uppsats. Det förekommer att artiklar förstörs, men IBM har visat med en 
studie att vandaliserat innehåll hos artiklar, genom att följa innehållet i artikeln om sig själva, 
mycket snabbt repareras.33 
 
Wikipedia-artikeln som vi använder oss av för att identifiera grundläggande funktioner heter 
”List of instant messaging clients”.34 Artikeln är ofta föremål för uppdateringar och har till 
dags dato uppdaterats ca 450 gånger enbart under år 2006. Det var av denna anledning vi 
valde artikeln.  
 
I artikeln finns ett stycke kallat features (egenskaper), som är en checklista med generella IM-
funktioner och klienter. I checklistan anges existensen av funktionerna hos varje klient. Vi 
anser att detta stycke bidrar med en generalisering av funktionerna som accepterats av många.  

4.3 Undersökningens giltighet 

4.3.1 Validitet 

4.3.1.1 Intern validitet 
Intern validitet innebär att observationerna, i vårt fall intervjuerna, och de teorier som fors-
karen av dessa utvecklar stämmer överens.35 Vi har eftersträvat att enbart fokusera på de funk-
tioner hos en IM-klient som faktiskt innebär att något av relevans för arbetet kommuniceras. 
Vi har även försökt mäta de olika respondenternas behov i stort när det gäller kommunikation 
på arbetsplatsen, genom att diskutera de vanligaste kommunikationsverktygen och hur de 
används. Detta för att även täcka upp för faktumet att IM inte används till allt det skulle kunna 
användas till och även de fall IM inte använts av respondenten alls. Kontentan blir att vi anser 
vår interna validitet vara hög.  
 
4.3.1.2 Extern validitet 
Extern validitet innebär huruvida resultaten kan generaliseras till att även gälla inom andra 
sociala miljöer.36 Huruvida vår studie är jämförbar med den generella verkligheten går att 
diskutera. Här spelar faktorn att intervjupersonerna använder Microsoft-plattformen, både till 
utveckling och som operativsystem in. Vilket delvis är en anledning till att just Microsofts 
IM-klient används på arbetsplatsen.  
 

                                                 
32 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=710837, 2006-12-06. 
33 http://www.research.ibm.com/visual/projects/history_flow/results.htm, 2006-12-06. 
34 http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_instant_messaging_clients, 2006-12-06. 
35 Bryman, A. (2002), s. 257. 
36 Bryman, A. (2002), s. 258. 
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På de undersökta företagen användes enbart Microsofts IM-klient, vilket gör att olika klienters 
för- och nackdelar från olika arbetsplatser inte kunnat jämföras. Det vi istället gjorde var att 
försöka jämföra Microsofts MSN med generella IM-funktioner, eller med IM-klienter vi 
själva har erfarenhet av. Sedan finns det företag där t.ex. säkerhetstänkandet lett till att 
användandet av IM helt stoppats. Dessa företag blir av naturliga skäl svåra att överföra 
resultaten på. Vi tror heller inte att kommunikationsbehoven på något sätt blir unika beroende 
på vilken plattform som används, eftersom kommunikationen som sker via IM inte är knuten 
till plattformen.  
 
En viktig aspekt som även måste tas upp är generaliserbarheten mellan olika IM-användare. 
Isaacs E. et al. upptäckte två distinkta användningsstilar av IM: tunga användare och lätta 
användare. De skiljer även på konversationer mellan användarpar som ofta för konversationer 
via IM tillsammans och de som inte gör det. De tunga och de som pratar tillsammans ofta, 
definieras som de som främst använder IM för att jobba tillsammans. Deras kommunikation 
karaktäriseras genom många snabba konversationer per dag där flera samtalsämnen täcks upp. 
Dessa konversationer innebar också ofta multitasking. Lätta användare och mindre frekventa 
par, använder främst IM för att koordinera arbetet, t.ex. genom schemaläggning. De använder 
även färre konversationer per dag som är kortare och tar längre tid med en mindre grad av 
multitasking.37 Om denna definition tillämpas, anser vi att merparten av våra respondenter är 
av den senare karaktären, ”lätta” IM-användare. Detta därför att det talas väldigt lite om just 
multitasking.  
 
Slutsatsen blir att vi anser att vår externa validitet är hög, eftersom Microsofts IM-klient är så 
pass utbredd och generell i sitt utförande. Kontexten som studien ska generaliseras till måste 
också tillåta IM. Eftersom vår fokus inte ligger på karaktären av det som kommunicerats, 
påverkar inte studieobjektens IM-användningskaraktär generaliserbarheten. 

4.3.2 Reliabilitet 

 
4.3.2.1 Intern reliabilitet 
Intern reliabilitet innebär att de som gjort undersökningen är överens om att våra tolkningar 
av respondenternas svar är korrekta.38  Den interna reliabiliteten är hög eftersom vi dis-
kuterade våra tolkningar av respondenternas svar innan de skrevs ner. Vi redovisade våra 
tolkningar för varandra, diskuterade och argumenterade kring vilken tolkning som överens-
stämde bäst. Respondentvalideringens utfall visade att samtliga intervjuade stod för det som 
sagts och följaktligen inte ville ändra något. 

 
4.3.2.2 Extern reliabilitet 
Faktumet att undersökningen ska kunna upprepas39 är ett problem när man forskar om 
mjukvara och kommunikation. Faktorer såsom teknikutveckling och yttre omständigheter 
såsom behov av säkerhet spelar starkt in. Om undersökningen ska kunna upprepas måste 
antagligen likartade förhållanden i hela IT-arbetsplatskontexten råda. Att tekniken ligger på 
samma nivå i form av t.ex. bandbredd begränsar möjligheter till vad som digitalt kan kom-
municeras och säkerhet begränsar även möjligheter för vad företagen låter de anställda kom-
municera. Eftersom samtliga respondenter i intervjuerna jobbade med Microsoft-plattformen, 
kan man också spåra ett beroende av Microsoft-certifierad programvara. Alltså programvara 
som Microsoft har godkänt. Försöker de anställda använda annan programvara, riskerar den 
                                                 
37 Isaacs E. et al., (2002). 
38 Bryman, A. (2002), s. 257. 
39 Ibid. 



 

 19 

att stängas ute av säkerhetsåtgärder. Om Microsofts dominerande ställning förändras fram-
över, skulle även spelreglerna för instant messaging förändras, varför undersökningen möj-
ligtvis skulle ge annat resultat. Något som också spelar in är respondenterna i sig. På ett av 
företagen som undersöktes använder sig vissa av de anställda av MSN emedan de vi 
intervjuade, inte använde det på arbetsplatsen. Detta medför att om undersökningen skulle 
upprepas och andra anställda intervjuas, skulle antagligen ett annat resultat erhållas. Därför 
anser vi vår reliabilitet vara hög i dagsläget men att den av tidigare nämnda orsaker kommer 
att sjunka med tiden.  

4.3.3 Objektivitet 

Objektivitet innebär att ”forskaren har haft kontroll över sina värderingar så de inte påverkat 
undersökningen på något avgörande eller skevt sätt.”40  
 
Vi har själva provat både olika IM-klienter och olika protokoll men spannet har styrts av vår 
användning av Microsoftplattformen. I undersökningen har vi försökt undvika att våra egna 
värderingar influerat studien, genom att försöka hålla en generell uppfattning om IM i stort, 
snarare än att subjektivt fokusera på den klient som användes på arbetsplatserna. Detta därför 
att inte undersökningen bara ska handla om IM-klienten MSN, eftersom detta skulle bli alltför 
enkelspårigt och därför att vår genuina undran består i IM som fenomen och inte MSN som 
klient.  
 
Eftersom det hos oss funnits en kunskap om olika protokoll, klienter, funktioner och för-
delar/nackdelar hos dessa, har vi kunnat kritiskt relatera det som sagts om den använda 
klienten och sätta detta i sammanhang med IM i stort. Detta leder till att objektiviteten 
påverkas positivt eftersom MSN kan sättas i relativitet till hur IM fungerar generellt, men 
även negativt eftersom vi enbart har god kunskap om en plattform och således varit begrän-
sade till IM-klienter som kan köras på denna. Därför bedöms objektiviteten i studien vara 
acceptabel. 

5. Resultat 
Själva resultatet har vi valt att presentera dels avgränsat till de data som vi anser vara 
relevanta, och dels i form av en av oss subjektivt tolkad sammanfattning av respondenternas 
svar, utifrån de frågor som ställdes under intervjun. Avslutningsvis tas övrigt resultat upp för 
sig. Anledningen till sammanfattningen av svaren är främst för att underlätta för läsaren, 
eftersom den direkt transkriberade insamlade datan blir otymplig att presentera och ta del av. 
Vi har tolkat respondenternas svar på ett sådant sätt att vi deras samlade åsikt redovisas i 
resultatet. Vi tror att andra tolkningar av resultatet skulle kunna göras, men att dessa troligen 
inte skulle spegla respondenternas tankar lika bra som våra, eftersom vi var närvarande vid 
intervjuerna och fick ta del av svaren via ett rikare medium, nämligen face-to-face. Den 
intresserade läsaren kan vid kontakt med oss få ta del av transkriberingarna. 

5.1 Resultat baserat på de semi-strukturerade intervjufrågorna 

Vad använder du IM till? 
Samtliga respondenter som använder sig av IM uppger att de använder den relativt frekvent 
och att användandet är utbrett på arbetsplatsen. Några nämner också att privata kontakter 
finns tillgängliga i kontaktlistan men att fokus ligger på kollegor, främst i samma byggnad. 
IM betraktas som ett alternativ till telefonen och används för att skicka snabba meddelanden. 

                                                 
40 Bryman, A. (2002) s. 46 
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Två av respondenterna tar upp fördelen med att kunna kopiera och klistra in text från på-
gående arbete direkt i fönstret. Övriga saker som tas upp är möjligheten att skicka kortare 
meddelanden till någon som inte är vid datorn och som alltså har markerat detta med sin 
status. Även möjligheten att använda mediet samtidigt som man arbetar med andra medier, 
som en parallell kommunikationslinje togs upp. 
 

Vad tror du IM skulle användas till om det fanns? 
Frågan ställdes bara till två respondenter som inte använde IM på arbetsplatsen. Den ena 
svarade ungefär som dem i föregående fråga, att snabb och konkret information skulle ut-
växlas samt att mediet inte skulle passa för komplexa utläggningar. Den andra respondenten 
var istället inne på att det inte behövdes ytterligare en kommunikationskanal, därför att man 
på företaget hade tillräckligt många och att dessa växte i omfattning. Därför trodde denne inte 
att IM skulle användas alls. 
 

Vad händer om komplexiteten i IM-konversationen ökar? 
Här talar nästan samtliga om att telefon används istället om kommunikationen antingen blivit 
för komplex, eller när en diskussion blir för utdragen och de vill avsluta den. I ett svar härleds 
detta till att telefon är effektivare i sin kommunikation, genom att det tillåter ytterliga ut-
tryckssätt i form av t.ex. röstbetoningar. En av respondenterna nämner vana av mediet som en 
viktig faktor tillsammans med hur snabbt man skriver. Att folk som vuxit upp med det ten-
derar att lättare kunna använda IM för komplexa diskussioner. Respondenterna nämnde också 
att bytet av medium inte automatiskt innebär att kommunikationskanalen som tillhandahålls 
av IM stängs och den kan fungera som parallell linje under telefonsamtalet. 
 
Använder du någon IM-klient hemma? Är det samma som den som 
används på företaget? 
Av de tre tillfrågade som inte använder IM i arbetet, uppgav en att IM användes hemma.  
Samtliga respondenter som använder en IM klient på jobbet uppgav att de använder IM 
hemma och att det dessutom var samma klient. En klar majoritet av dessa uppgav även att de 
använde sig av samma login (de har automatiskt samma kontakter tillgängliga). Endast en av 
de tillfrågade uppger att denne använder ytterligare klienter/protokoll i tillägg till den som 
används på jobbet. 
 

Var introducerades du först till IM? På arbetsplatsen eller hemma? 
Här var svaren jämnt fördelade över alternativen, 3 uppgav arbetsplatsen och 3 hemma. Detta 
därför att 7 av respondenterna faktiskt använder sig utav IM och av dessa kunde en inte dra 
sig till minnes vilket alternativ som stämde. 
 
Vilka funktioner hos IM-klienten känner du till och vilka använder du / 
använder du inte? 
Samtliga talar om textchatt som den primära funktionen, även om respondenterna ibland tar 
funktionen för så pass självklar att de nästan missar att nämna den. Att skicka filer nämns 
också av samtliga och används ibland. Sedan förekommer i blandad utsträckning: röstchatt 
(VoIP) som dock ingen uppger sig använda, flerpartschatt som skett någon gång emellanåt 
och dela skrivbord, att över nätverk låta någon fjärrstyra den egna datorn alternativt att själv 
fjärrstyra en annan dator. Funktioner som kommit på tal enstaka gånger är visningsbild, 
signaturer, smileys och videochatt. 
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Funktion för funktion: 
Textchatt 
Här pratar intervjupersonerna om att det används både i social kommunikation och jobb-
mässigt. De beskriver kommunikationen som oftast karaktäriserad av små korta meddelanden 
som även kan ske simultant med annan kommunikation. Mycket av det som sades angående 
denna funktion togs upp i vår första fråga när respondenterna helt enkelt sa att de chattade.  
 
Flerpartschatt 
Respondenterna uttrycker åsikter att funktionen är bra för att sprida information till flera per-
soner samtidigt, någon nämner också att det är fel medium att föra en regelrätt diskussion i, 
mellan flera personer eftersom fönstret snabbt blir grötigt. Det är även svårt att följa vem som 
sade vad och till vem. En respondent framhäver att denne använder flerpartschatten för att 
koordinera möten med flera personer.  
 
Filöverföring 
Funktionen för att skicka filer används främst när den kan relateras till eller behövs i en på-
gående IM-konversation. Filtyperna som skickas är ofta Office© anknutna filer och infor-
mationsmaterial, bara en respondent talar om att skicka programmeringsfiler. Flera pratar om 
att de hellre skickar filer via e-post eftersom de på detta sätt säkerställer att mottagaren får 
filen (behöver inte acceptera). En respondent nämner också inkorgen för e-post som en bättre 
organiserad plats att ha filer i. De flesta upplever att fullgod ersättning till att skicka filer 
redan finns i de filservrar eller intranät som företaget tillhandahåller. En av respondenterna 
uppger att han till största delen använder funktionen för att skicka filer som inte alls relaterar 
till arbetet, t.ex. ljudfiler eller bilder. En person nämner säkerheten som en aspekt som för-
hindrar att vilka filer som helst skickas. 
 
Smileys, teman, skins, avatarer och awaymeddelanden 
Av funktionerna som vi här tog upp i samma veva pratar respondenterna främst om använd-
ning av avatarer och smileys, även om någon nämner att just smileys tenderar att förstöra kod 
som skickas. Avatarer eller visningsbilder omnämns flitigt. Signaturer ses av några som en 
bra funktion för att förtydliga sin status medan andra ser det mer som en skoj grej. Enbart en 
respondent nämner ens funktionerna teman och skins, och detta enbart för att klargöra att det 
inte används.  
 
Plugins, tredjepartsprogramvara, addons och scriptspråk 
Ingen av respondenterna uppger att de använder sig av detta, de uttrycker att ingen tid läggs 
på själva klienten. 
 
Meddelandeloggning 
De flesta använder loggning, man slår på den och låter den vara. Dock nämns några sido-
effekter med funktionen, dels att det är en delad dator som loggar alla dess användare och dels 
kan det bli en säkerhetsrisk vid inbrott om diskussioner av känslig natur förekommit. Exem-
pelvis om de anställda skickat lösenord sinsemellan och dessa loggats. När meddelande-
loggning används är det för att dubbelkolla vad som sagts. E-post nämns ofta som ett bättre 
alternativ just för att det är mer naturligt vad gäller lagringen. 
 
Röstkommunikation, VoIP 
Detta används inte av någon av de tillfrågade, de har redan telefon för ändamålet. I ett fall 
nämns kännedom om VoIP-användning, för t.ex. utlandssamtal. En respondent uttryckte det 
som att arbetsmiljön spelar stor roll, att man med dagens teknik måste skrika i högre utsträck-
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ning än med telefon och därför stör sin omgivning. En annan pratade om att IP-telefoni skulle 
införskaffas, men i utformning av en vanlig telefon, alltså inte bundet till en IM-klient. Något 
som också dök upp var konstaterandet att alla måste ha det för att det ska funka. 
 
Videosamtal 
Inte heller detta används utav någon på jobbet, men flera nämner att yngre familjemedlemmar 
använder det. Samma aspekt som kring röstkommunikation dyker upp nämligen att arbets-
miljön spelar in och slutligen att det skulle kunna spara in pengar för resor. 
 
Offline messaging 
Samtliga uppger att de använder e-post för samma ändamål, men många ställer sig ändå posi-
tiva till det eftersom de använder MSN och detta inte varit en standardfunktion förrän i allra 
senaste versionen. Bl.a. spekuleras det i att funktionen skulle vara bättre för saker som inte 
direkt behöver besvaras. Vidare nämns att eftersom man inte vet när mottagaren läser med-
delandet, föredras e-post, vilket anses ge säkerhet för att mottagaren faktiskt får meddelandet. 
 
Dela skrivbord 
Denna funktion används stundom, men inte genom IM. I de fall IM faktiskt är inblandat, är 
det genom att MSNs kontaktlista utnyttjas för att skicka inbjudan till någon att använda den 
för ändamålet inbyggda funktionen. Men man nämner även att man sett andra klienter för just 
detta ändamål. En kommentar fälldes om att varken användare eller teknik är riktigt mogna 
för detta ännu, att säkerheten spelar in i stor grad. 
 
Kontaktlista 
En respondent framhåller att den påminner om en kalenderfunktion, emedan en annan res-
pondent framför att hon anser att den skulle vara mycket bra som funktion vad gäller hennes 
medarbetares status. En tredje respondent anför att det inte går att få reda på sina arbets-
kamraters status på något annat smidigt sätt. 
 
Är det någon funktion vi inte tagit upp som du ändå skulle vilja se hos en IM-klient eller 
någon funktion som vi har tagit upp men som inte finns i din IM-klient? 
Respondenterna svarade ofta utefter klienten MSN, som samtliga använde. I dessa fall 
nämndes offline messaging, att dela skrivbord som integrerad funktion och bättre sökfunk-
tioner i meddelandehistoriken som önskvärda, dock ska återigen tilläggas att offline messa-
ging tillkommit i senaste versionen av MSN. Något som påtalades här främst var att de egen-
tligen var nöjda med klienten som den är, att den tillhandahåller möjlighet för textchatt. Några 
andra önskemål var att t.ex. banta bort överflödiga funktioner eller att integrera en kalender-
funktion för att t.ex. boka möten. En annan tankegång var att vissa funktioner kanske inte är 
mogna rent tekniskt i dagsläget, och att stöd för och innehav av webbkameror kanske är en 
självklarhet i en IM-klient i framtiden. 
 
Har ni andra kommunikationsverktyg förutom IM? 
Svaren som respondenterna gav var väldigt lika i den här frågan. I princip alla respondenter 
svarade att de använder e-post, telefon och intranät för kommunikation mellan arbetskollegor. 
Vidare tar många av respondenterna upp konferensverktyg, både flerpartssamtal via telefon 
och även webbaserade flerpartskommunikationsverktyg såsom Telia webbmöte och andra 
netmeetingverktyg. De ovan nämnda kommunikationsmedierna togs upp på samtliga företag 
vi undersökte. Verktyg för att dela skrivbord med kollegor på distans var även detta ett åter-
kommande medium. Respondenterna framhäver behov av att kunna demonstrera applika-
tioner och presentationer av arbete via Internet. Behovet och den generella funktionen för 
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skrivbordsdelning togs upp på samtliga företag, även om klienten i sig skiljde sig mellan de 
undersökta företagen. Videokonferens skilt från IM-klienten har tagits upp på alla företag. 
Alla använder det inte men behovet av att minska på restid för möten med fördel för video-
konferenssystem tas upp på alla de undersökta företagen.  

 
Beskriv din kommunikation utefter: 
Face-to-face 
Här tar respondenterna upp två olika aspekter av face-to-face-kommunikation. Det ena är att 
respondenterna framhäver vikten av att lära känna någon (kund eller ny medarbetare) genom 
personlig kontakt innan de vill kommunicera via andra medier såsom e-post, telefon och IM. 
Den personliga kontakten framhävs som viktig i arbetsrelationer. Den andra aspekten som 
framhävs är komplexiteten i samtalsämnet. Att kunna förmedla tal, tonläge, kroppsspråk, 
miner osv. tas upp som viktiga komponenter för att hela budskapet ska gå fram och miss-
förstånd ska undvikas. 
 
E-mail 
Samtliga respondenter påpekar att e-post är ett mycket vanligt kommunikationsverktyg och att 
det används i stor utsträckning, detta på samtliga företag. Respondenterna pratar både om 
massutskick, nyhetsbrev och bifogande av filer. Massutskick handlar enligt respondenterna 
ofta om organisationspost som skickas till flera. Både mail från arbetande högre i hierarkin 
samt projektspecifikt material tas upp. Nyhetsbrev är enligt respondenterna något som dels 
kommer från andra delar av företagen, samt från e-postlistor som respondenterna frivilligt är 
med i. Att bifoga filer är också vanligt förekommande. Framförallt filer relaterade till Office-
paketet, samt PDF-filer är vanligt förekommande. 
 
Övriga kommunicerande programvaror 
Respondenterna tar upp Source Safe vilket är ett versionshanteringssystem från Microsoft. 
Detta används på alla företag vi har besökt. Vidare framhäver respondenterna att FTP-
program används i viss mån, men inte i någon större utsträckning. Detta särskillt eftersom de 
har Source Safe. Än en gång tar respondenterna upp behovet av, och funktioner för video-
samtal för att minska på resekostnader. Att kunna dela skrivbord vid distanskonferenser 
framhävs av de flesta respondenter. Webbmöten är i detta något ständigt återkommande. 
Även intranäten, på de olika företagen, och dess funktioner behandlas av de olika respon-
denterna.  
 
Telefon 
Samtliga respondenter understryker vikten av att kunna prata i telefon med sina kollegor och 
kunder. Det diskuteras även huruvida flerpartssamtal används och alla respondenter fram-
häver att det är frekvent förekommande för att ha telefonkonferenser. Röstbrevlådan skiljer 
sig däremot mellan olika företag. Ett företag har en egen röstbrevlåda med inställningsbara 
funktioner där de anställda får mail och SMS när de har ett meddelande att lyssna av. Det 
andra företaget har en telefonsvarare där man måste ringa upp röstbrevlådan för att ta reda på 
om något meddelande inkommit. Det tredje företaget har leverantörens röstbrevlåda på de 
anställdas mobiltelefoner och vidarekoppling till växeln från sina stationära telefoner. Ett av 
företagen har även möjligheten att koda sin telefon utefter varför de inte kan svara, för att ge 
den som ringer ett vettigt förinspelat svar. Möteshögtalartelefon tar respondenterna upp som 
ett sätt att blanda ett vanligt möte med medarbetare på distans.  
 



 

 24 

Kommunicerar du på fler sätt med arbetskamraterna? 
Några respondenter pratar om videokonferenser, vad de används till och hur det fungerar. Att 
använda videokonferenser för att spara in på resekostnader återkommer igen. Vissa respon-
denter tar upp forum på intranätet.  
 
Har företaget någon policy för användandet av IM/datorstödd 
kommunikation? 
De respondenter som använder IM på arbetsplatsen framförde att det inte fanns någon särskild 
policy för just IM-konversationer. Däremot påpekades att företagen har uttalade policys för 
mobbning och trakasserier. En av respondenterna berättade om företag denne kände till (alltså 
inte de företag vi undersökt) där IM-användning var helt förbjuden. Detta därför att dessa 
företag ansåg att de anställda skulle sitta och chatta på arbetstid istället för att arbeta. De res-
pondenter som inte använde IM på arbetsplatsen berättade om policys för bl. a. mobbning och 
trakasserier, men även om spärrning av Internetsidor. Sidor som företaget inte ansåg vara 
nödvändiga för de anställdas arbete, alternativt sidor med skadligt/opassande innehåll hade 
spärrats. Detta uttrycktes enbart av anställda på ett av de studerade företagen och nämndes 
således inte alls av respondenterna på de andra företagen.  
 
Anser du att du som IT-arbetande har några särskilda 
kommunikationsbehov, jämfört med vad anställda i andra branscher har? 
Drygt hälften av respondenterna svarade ’ja’ på denna fråga. De motiverade sitt svar med att 
de dels sitter vid sina datorer så pass mycket och dels för att de är utvecklare, anser de sig ha 
ett större behov av datorstödd kommunikation än anställda i andra branscher. Den andra delen 
av respondenterna svarade ’nej’ på frågan och motiverade sitt svar med att de anser att i prin-
cip alla anställda som arbetar i kontorsmiljö med datorer har likartade behov.  
 

Anser du att du som IT-arbetande har några särskilda fördelar med att 
använda IM jämfört med vad anställda i andra branscher har? 
Denna fråga ställdes bara till de respondenter som använde IM på arbetsplatsen, nästan alla 
svarade att de har särskilda fördelar eftersom de sitter vid datorn i princip hela tiden och att de 
även kan ha utvecklingsspecifika behov såsom att skicka kod och exempeldata via IM-
klienten. Vidare poängterar även en av respondenterna t.ex. text som är mycket felkänslig, 
såsom IP-adresser är mycket omständigare att framföra via t.ex. telefon än via IM, där texten 
lätt kan kopieras. 
 
Känner du att du har några kommunikationsbehov som inte tillfredsställs 
av de kommunikationsverktyg som finns idag? 
Fyra respondenter är nöjda med de kommunikationsmöjligheter som finns, emedan resten 
framhäver t.ex. behov av ett fungerande videokonferenssystem, strukturering av information 
på intranätet, sållning av relevant och irrelevant information osv. Videokonferenssystemens 
funktion diskuteras på flera företag, emedan intranätets informationsstruktur bara diskuteras 
på ett företag. Respondenten som framför sållning av relevant och irrelevant information 
menar t.ex. att det är svårt att veta huruvida mötesinbjudningar, information på intranätet, 
massutskick via e-post, osv. är utskickade med eftertanke eller ej. Respondenten påpekar att 
han måste öppna dokumentet, gå till mötet eller läsa e-postbrevet för att veta om det är 
relevant för just honom. Han framhäver även att detta gäller alla informationskanaler. Att 
tekniken för att kunna dela skrivbord inte fungerar tillfredsställande påpekas även av en res-
pondent. Han menar att detta beror på bandbredd och överföringshastighet. Mottagarna av 
presentationen han delar ut, mottar inte informationen snabbt nog, enligt respondenten. 
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5.2 Övrigt resultat 
Eftersom de ostrukturerade delarna av intervjuerna är så pass olika och i olika mån faller inom 
vårt intresseområde, tas enbart brottstycken av dessa med i vår transkribering. Indelningen av 
resultatet från dessa är till viss mån subjektivt, att vi kategoriserat informationen och sorterat 
den utifrån dessa kategorier.  
 
Under den här delen kommer vi att ta upp olika faktorer kring IM på arbetsplatsen som dykt 
upp. Detta är ämnen som uppkommit under och efter intervjuerna som inte höll sig inom 
ramarna för våra ursprungliga frågeställningar. Dessa tas upp eftersom vi finner den nya kun-
skapen intressant och avgörande i vilken mån det ens är intressant att eventuellt införa IM på 
arbetsplatsen. 
 
Hur IM införs på arbetsplatsen 
Flera respondenter talar om hur det gått till när IM-klienten MSN infördes på företaget och 
konstaterar att det kommit underifrån. Det är inget ledningen har bestämt utan snarare 
arbetande på företaget som har använt det för att kommunicera varpå det spridit sig och fler 
och fler har börjat använda det. Ingen av företagen har enligt respondenterna tagit beslutet på 
högre nivå, att IM ska användas på arbetsplatsen, utan man har istället använt det sinsemellan 
eftersom det är smidigt.  
 
Kultur och ålder 
Kultur- och åldersaspekten tas upp vid några av intervjuerna. Anställda vid ett av företagen 
använder inte IM i arbetet och hävdar även själva att det beror på att de inte har växt upp med 
det på samma sätt som yngre medarbetare som de vet använder det. Alla respondenter från det 
företaget där IM inte används eller inte är utbrett medger att de tror att det beror på kulturen 
och åldern hos de anställda. De anställda på de andra företagen har i allmänhet varit yngre.  
 
Utbredning av IM 
En av respondenterna framhäver en metafor med varför det inte är utbrett på deras företag och 
pratar då om cash-korten som tidigare funnits i Sverige. Det han framhäver här är att vid ett 
försök till införande av cash-korten satsade de största bankerna i Sverige enorma resurser på 
att försöka få folket att använda det, men trots satsningarna fick det aldrig genomslag. Vidare 
säger han att han tror att det behövs påtryckningar uppifrån för att ett försök till allmänt in-
förande av IM ska kunna ske på hans företag.  
 
Arbetsgivarens syn på IM 
En respondent berättar om ett företag han känner till där det är förbjudet att använda IM på 
arbetsplatsen. Företaget har även spärrat möjligheten att använda IM-programvara eller web-
baserade varianter av IM. Han framhåller att de som bestämt policys kring IM på arbets-
platsen enbart sett farorna med att de anställda bara chattar på arbetstid istället för att jobba. 
Påståendet om att detta förekommer styrks av en annan respondent som jobbat utlokaliserad 
hos olika kunder. På samtliga arbetsplatser vi besökt råder dock inget uttryckt förbud mot IM.  
 
Säkerhet 
Detta var något som dök upp i flera av intervjuerna, att det existerar restriktioner på vad man 
får göra och vad man får använda på sina datorer. Detta förekom ofta i argumentation hos 
respondenterna kring varför IM inte användes. En respondent berättade att programvara inte 
får installeras efter tycke, utan att man får välja program ur ett installationspaket. Men efter-
som MSN medföljer Windows, är denna klient redan integrerad. Vidare berättades det att när 
man som konsult jobbade utlokaliserad hos en kund med stränga säkerhetspolicies, fick den 
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anställde själv initialt berätta vilka applikationer som denne behövde för att jobba. Kunden 
kunde utefter detta ordna tillåtelse hos brandväggarna för dessa applikationer. IM ingick dock 
inte bland dessa applikationer utan betraktades mer som ”godis”. En annan åsikt är att interna 
IM-servrar i högre grad skulle göra IM-användandet godkänt ur säkerhetssynvinkel. På en 
fråga om detta fick vi till svar att respondenten trodde att det fortfarande kunde finnas pro-
blem med brandväggar mellan interna subnät och att distansfördelen med IM i så fall skulle 
försvinna. En tredje tror att erfarenhet av säkerhet kan spela in. Att ett företag som en gång 
blivit utsatt för ett säkerhetsangrepp och i samband med detta förlorat pengar, i fortsättningen 
kommer satsa mer på säkerhet och hysa en lägre tolerans för programvara som kan äventyra 
säkerheten, däribland IM. Respondenten nämner också företagets storlek som en faktor till 
hur mycket som satsas på säkerhet.  
 
Microsoft  
Eftersom samtliga företag vi undersökte använde sig av Microsofts operativsystem Windows 
och utvecklingsmiljöer som Microsoft skapat, dök syner på detta upp. Bland annat nämner en 
respondent att programvaran för versionshantering på arbetsplatsen är knuten till det använda 
operativsystemet (Windows) och utvecklingsverktygen (Visual Studio). Det spekuleras vidare 
i att så länge företaget och marknaden i stort använder sig av Microsofts plattform, kommer 
även detta att vara styrande för vilken programvara som kan användas. När det kommer till 
IM, medföljer MSN, vilket tidigare nämnts. 
 
Myndigheter 
Företagen som undersöktes var av olika organisationstyper, ett var en myndighet och två från 
privata sektorn uppkom det under intervjuerna en viktig skillnad angående loggning av kom-
munikation. Oenighet råder bland respondenterna huruvida diarieföring gäller IM och intern 
kommunikation, en hävdar att det inte behövs vid intern e-postkommunikation och därför an-
tagligen inte skulle behövas hos IM heller. En annan respondent uttryckte att vetskapen om att 
allt loggas inverkar på innehållet i konversationerna. Han nämnde vidare att myndigheten för-
sökte informera sina anställda att detta sker.  
 
Multitasking  
Två respondenter framhäver multitasking som ett argument för att använda IM på arbets-
platsen. De menar att man kan jobba samtidigt som en IM-konversation förs och därför inte 
blir lika upptagen som via telefon. 

6. Analys 
Vi har utfört vår analys i fyra steg, de första tre innebär skapande av listor som sedan i det 
avslutande steget matchas med varandra. 

6.1 Lista över IM-funktioner 
 
Här är orginallistan som den såg ut på Wikipedia (2006-12-17). 
 

• Toolkits och SDKs 
• Kryptering  
• Filöverföring  
• Smileys 
• Unicode (UTF-8) 
• Inbyggda spel 
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• Teman/skins 
• Plugins 
• Tredjepartsaddons 
• Script 
• Meddelandeloggning 
• Röstchatt 
• Stöd för webbkamera 
• Offline messaging 

 
Eftersom vi ansåg att några funktioner låg utanför vår fokus, reviderades listan initialt, vilket 
ledde till att följande funktioner togs bort: 
 
Toolkits och SDKs 
Denna funktion handlar om huruvida ett gränssnitt för att skapa tillägg för mjukvaran den 
tillhör finns tillgängligt. I detta fall alltså för sin respektive klient. Vi valde att inte ta med 
denna funktion därför att den medför en för stor insats i form av investerad tid för att ett ut-
nyttjande av den ska vara meningsfullt, och som redan nämnt fokuserar vi på tillgängliga 
funktioner och IM-klienter. Resultatet från intervjuerna visar på att detta var rätt beslut efter-
som samtliga uppger att de inte lägger ner någon tid alls på att förändra klienten.  

 
Kryptering 
Denna funktion togs bort därför att vi inte trodde den skulle fylla någon funktion för den en-
skilde, dock visade detta sig kunna vara ett misstag när en av respondenterna pratade om att 
han använde IM för att skicka t.ex. lösenord eller annat innehåll av känslig natur och således 
fyller kryptering en funktion. Men eftersom MSN som inte stöder kryptering i sitt ursprung-
liga utförande och våra respondenter angett att inga tilläggsfunktioner används, hade resultatet 
ändå inte påverkats. 
 
Unicode (UTF-8) 
Funktionen handlar om huruvida klienten stödjer standarden UTF-8 och handlar om vilka 
tecken som stöds. Vi kände att denna funktion var för självklar för att den skulle behöva 
behandlas. Kan man inte uttrycka sig i sitt eget språk, väljer man antagligen inte heller den 
klienten och våra intervjuer innefattar enbart MSN, som stödjer standarden. 
 
Inbyggda spel 
Denna funktion ligger helt utanför vårt fokus på arbete, varför vi beslutade att inte ta med den.  
 
Med grundval av vår undersökning och denna lista, har vi satt samman en ny lista av 
funktioner: 
 

• Meddelandeloggning 
• Filöverföring  
• Smileys, avatarer och awaymeddelanden 
• VoIP & videosamtal 
• Plugins, tredjepartsprogramvara, addons, scriptspråk, teman och skins 
• Offline messaging 
• Textchatt  
• Kontaktlista 
• Flerpartschatt 
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• Brygga mellan IM-klient och externa programvaror 
 
I denna lista har vi alltså lagt till följande funktioner: 
 
Textchatt  
Denna funktion tas inte upp i orginallistan i Wikipedia, antagligen för att den är fundamental 
för hela begreppet IM och förekommer automatiskt i alla klienter som listas. Det är text-
chatten som används mest frekvent och det är denna funktion som egentligen förknippas med 
IM. Funktionen bygger på ett gränssnitt som tillåter användaren att initiera chatten med en 
kontakt och medför i sig själv ytterligare funktioner, t.ex. smileys.  
 
Kontaktlista  
Kontaktlistan är även denna fundamental och förekommer inte heller i Wikipedialistan, an-
tagligen av samma skäl som för textchatten. Vi har ändå valt att ta med denna funktion därför 
att den ofta utgör en stor del av själva gränssnittet för IM-klienten, och i dessa fall innebär det 
att användaren först, för att komma åt funktioner som anknyter till kommunikation med kon-
takter och hanterande av kontakter, måste interagera via kontaktlistan. Undantagsfall är t.ex. 
icke-grafiska applikationer. I en artikel skriven av Nardi, B. et al tas den också upp som funk-
tion och författarna nämner även de funktioner som möjliggörs genom den, t.ex. att specifi-
cera sin status eller att kunna blockera en person från sin lista.41 Det finns många andra 
exempel på mindre funktioner som är tätt sammankopplade till denna som vi inte tar upp. Två 
sådana är notifieringar av statusuppdatering, att användaren meddelas när t.ex. en kontakt 
ändrat status och att söka fram och lägga till kontakter, vilka även tas upp i studien Amigo – 
bildbaserad mobil instant messaging, som en produkt av ett brainstormande där de elementära 
funktioner som skulle finnas med inför ett utvecklande av en IM-klient togs fram.42 I samband 
med att man faktiskt kan söka fram kontakter, är det också aktuellt med funktionalitet för att 
kunna hantera sin publika information, som alltså ska visas vid en kontaktsökning (denna 
information anges ofta även vid registreringsfasen). Vi låter denna funktion, kontaktlistan, 
innefatta sina sammankopplade funktioner. 
 
Smileys, avatarer och awaymeddelanden 
Dessa funktioner handlar om att förstärka det visuella och/eller personliga i IM-sfären, varför 
vi slagit samman dem till en punkt. Smileys innebär att användaren, ofta med hjälp av kort-
kommandon, kan skicka bilder som förmedlar en känsla eller relaterar till ett objekt. Men 
begreppet kan även syfta till teckenkombinationer som gör samma sak, t.ex. :). Avatarer/ 
visningsbilder är en bildfil som användaren valt för att representera sig själv. Awaymed-
delanden finns i olika utförande. En vanlig variant är att en inmatningsruta dyker upp i 
samband med statusändringar, där användaren med egna ord utförligare får beskriva sin 
status. I Windows Live Messenger, den senaste versionen av MSN, är detta utförande i form 
av ett fritextfält som även visas direkt i kontaktlistan. I denna klient kallas funktionen för 
signatur.  
 
Flerpartschatt 
Denna funktion är en utvidgning av textchatten och samverkar med övrig funktionalitet i IM-
klienten för att möjliggöra organiserandet av ett chattrum med dess deltagare. Den innebär 
kort och gott att flera personer deltar i samma konversation, i dessa fall brukar det finnas en 
lista över alla deltagare. 
 
                                                 
41 Nardi, B.A. et al. (2000). 
42 Fabersjö, H. et al. (2003). 
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Brygga mellan IM och extern kommunicerande programvara 
Vi har valt att samla ett antal funktioner under denna punkt, som vi inte hittat omnämnd på 
detta sätt i någon av de artiklar vi tittat på. Utgångspunkten för dessa funktioner är att de 
länkas till genom IM-klienten. Antingen direkt kommunicerande med en kontakt som t.ex. 
den i Windows inbyggda applikationen fjärrskrivbord, eller genom att man länkar till en app-
likation med vissa parametrar. T.ex. kan användaren direkt ta sig till inkorgen för sin Hotmail. 
Tilläggas bör att båda dessa funktioner är MSN-specifika. 

6.2 Lista över kommunikationsbehov 
Vi har utefter vårt resultat identifierat följande kommunikationsbehov: 
 

• Enkel synkron kommunikation 
• Asynkron kommunikation 
• Se medarbetares status 
• Personlig kontakt 
• Komplex kommunikation 
• Distanskommunikation 
• Skicka datafiler 
• Verksamhetsinformation 
• Lagring av kommunikation 

 
Dessa kommunikationsbehov har vi identifierat, grundat på de vanligaste kommunikations-
verktygen och dess användning, inräknat IM. Detta medför att behoven i sin kategorisering 
kan vara lite vinklade för att passa ihop med verktygen. 
 
Enkel synkron kommunikation 
Respondenterna i vår undersökning svarade i stor utsträckning att de använder IM för snabba 
korta meddelanden, något som också stöds av studien som Nardi et al43 har gjort. Samma 
artikel diskuterar fördröjningen som blir när text utväxlas, vilken är så pass obetydlig att kom-
munikationen uppfattas som synkron. Eftersom det används, sluter vi oss till att det finns ett 
behov för det. Detta behov innefattar även kommunikation med flera personer på detta sätt.  
 
Asynkron kommunikation 
Kommunikation som skiljer sig från realtidskommunikationen som kännetecknar IM och 
telefoni, är asynkron. Detta innebär att dialogen inte framförs i realtid och det vanligaste 
datorstödda exemplet på detta är e-post. Även om e-post kan föras nästan i realtid, är det 
mycket vanligare att den är asynkron. Andra media som är avsedda för denna typ av kom-
munikation är röstbrevlåda och vanlig post. Eftersom vi stötte på denna typ av kommunika-
tion flitigt under våra intervjuer ser vi också att det finns ett behov av den.  
 
Se medarbetares status 
Det finns ett behov av att kunna ta reda på huruvida arbetskamraterna är på plats innan kon-
takt upprättas, t.ex. ett telefonsamtal eller ett besök. Nardi et al tar upp ett begrepp som de 
kallar awareness vilket innebär att respondenterna upprättar en sorts social kontakt genom att 
övervaka vad medarbetarna gör, om de är på möte eller vid arbetsplatsen osv.44 Ett exempel 
på ett sätt att ta reda på sina medarbetares status är genom användning av autosvar för e-post 

                                                 
43 Nardi, B.A. et al (2000), s. 1 
44 Nardi, B.A. et al (2000), s. 6 – f. 
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eller telefonsvarare. Dessa kräver dock en relativt hög grad av interaktion innan statusen 
erhålls. 
 
Personlig kontakt 
Det finns ett stort behov av personlig kontakt med arbetskamrater. Det sociala samspelet 
bidrar till en bättre arbetsmiljö, vilket gör att personlig kontakt med arbetskamraterna är 
viktigt. Detta är mest förknippat med face-to-face-kommunikation eftersom detta sätt att 
kommunicera är rikast, vilket även framgår i Media Richness Theory (MRT). Enligt defini-
tionen av MRT placeras face-to-face överst, den är alltså rikast och lämpar sig således för de 
mest komplexa arbetsuppgifterna.45 Detta anser vi överensstämma med resultatet i vår under-
sökning, respondenterna föredrar ett rikare medium när uppgifterna blir för komplexa. 
 
Komplex kommunikation 
Det finns ett behov av att diskutera saker av komplexare karaktär på arbetsplatsen. Mycket av 
det som kommuniceras kan sägas vara komplext, t.ex. arbetsrelaterad problemlösning eller 
kontextspecifika diskussioner. Som nämnts i föregående stycke lämpar sig face-to-face bäst 
för denna typ av kommunikation. När användarna anser att mediet inte är rikt nog, talar de om 
att byta till ett rikare medium i en konversation, vilket kallas mediaswitching. 
 
Distanskommunikation 
Behovet av att kommunicera över distans är utbrett. På ett företag baseras behovet på det 
ofördelaktiga geografiska läget eftersom merparten av kunderna och samarbetspartners 
befinner sig på annan ort. På ett annat baseras det på en policy för minskat resande. De 
behöver således kommunicera över distans för att spara in på resekostnader och tid. 
 
Skicka datafiler 
Att skicka filer till varandra är också något som sker frekvent. I IT-branschen förekommer 
fenomenet relativt ofta, eftersom själva produkten av dessa företags tjänster ofta består i just 
datafiler. Det förekommer en skarp distinktion mellan filer som rör själva slutprodukterna, 
t.ex. en kodad applikation, och filer innehållandes informationsmaterial. Vidare används även 
olika metoder för att överföra filer beroende på filernas storlek. Sammantaget finns det ett 
stort behov av att skicka filer.  
 
Verksamhetsinformation 
I vår undersökning talas ofta om verksamhetsinformation som behöver skickas till alla med-
arbetare, eller grupper av dem. Denna information skickas ofta från övre delar av organisa-
tionshierarkin. För detta ändamål används olika verktyg. Intranät används ofta och beskrivs av 
användarna stundtals som innehållande nästan för mycket information. Här är det den anställ-
des ansvar att hålla sig uppdaterad, vilket i samband med åsikten om informationsmängden 
anses jobbigt. Ett annat vanligt verktyg för detta ändamål är massutskick av e-post, där den 
anställde ingår i ett antal olika e-postlistor och därför får riktat material skickat till sig. Sedan 
hålls naturligtvis vanliga informationsmöten.  
 
Lagring av kommunikation 
Det finns ett behov av att lagra det som kommunicerats. Exempel på sådana saker är e-post, 
filer och loggning. Anledningen till behovet ligger i möjligheten att kunna gå tillbaka för att 
se eller använda det som tidigare kommunicerats. Behovet behöver inte enbart komma från 

                                                 
45 Alexis, A. et al (2003) s 10 – ff. 
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den anställde utan kan även finnas hos arbetsgivaren, men i andra syften. Exempel på sådana 
syften är diarieföring eller kontroll över att mediet inte missbrukas. 

6.3 Barriärer som har genererats 
Den genererade kunskapen består huvudsakligen av identifierandet av ett antal barriärer som 
försvårar eller hindrar huruvida IM kan användas på arbetsplatsen och i vilken utsträckning de 
kan göra det. Även detta avsnitt väljer vi att presentera som en lista. 
 

• Kultur och ålder 
• Utbredning av IM 
• Arbetsgivarens syn på IM 
• Säkerhet 
• Microsoft 
• Myndigheter 
• Grad av IM-/datorvana 

 
Kultur och ålder 
På de företag vi undersökt har användningen av IM skilt sig åt ganska kraftigt. Enligt vår 
bedömning beror detta på ålder och kultur hos företagen. Två av företagen hade en genom-
snittsålder på ca: 30-35, där användes IM flitigt, och de flesta som arbetade på företagen hade 
en tydlig vana av IM-användning. På det tredje företaget var åldern 40-45 år och kulturen var 
även annorlunda. De som arbetade på det här företaget hade hört talas om MSN men använde 
det inte. En av respondenterna framförde att hans dotter använde IM hemma, och ville med 
detta poängtera att det inte låg i hans kultur.  
 
Utbredning av IM 
För att användningen av IM ska få genomslag på en arbetsplats krävs, enligt vår förståelse 
efter intervjuerna, att de anställda har ett intresse för IM. En annan faktor som spelar stor roll 
är huruvida arbetskamraterna använder IM. Om det är utbrett på en del av arbetsplatsen och 
en ny medarbetare kommer in i denna grupp, är chansen stor att denne också börjar använda 
IM. Han eller hon kommer annars inte att kunna hålla samma kommunikationsnivå som 
arbetskamraterna. Metcalfes lag säger att nyttan för varje person som använder ett kommu-
nikationsmedium, t.ex. IM, ökar nyttan med det totala antalet användare av samma medium. 
Detta innebär att en utbredning av IM på arbetsplatsen antagligen skulle skapa en ännu större 
sådan, om de anställdas intresse för det finns. 
 
Arbetsgivarens syn på IM 
Det förekommer att företag helt förbjuder IM, även fast de anställda på företaget tycker att det 
skulle vara ett bra kommunikationssätt för arbetet. Arbetsgivarens inställning påverkar således 
vilka applikationer som får användas. På de företag vi undersökte fanns dock inget uttryckt 
förbud mot IM, vilket understryker att synen på IM är individuell.  
 
Säkerhet 
För att IM ska kunna användas på en arbetsplats får inte klienten eller användandet av 
klienten innebära en säkerhetsrisk. Hur en säkerhetsrisk klassificeras på företaget spelar dock 
in här. Faktorer för detta är företagets storlek och företagets erfarenhet av intrång/angrepp. 
Om säkerheten skulle äventyras, talas det om att företaget förbjuder IM helt. Den ekonomiska 
aspekten i vad ett intrång skulle kosta överväger fördelen med ett kommunikationsverktyg. 
Användning av interna IM-servrar skulle medföra ett oskadliggörande av hot utifrån, men 
orsakar begränsningar eftersom användaren inte kan kommunicera utanför nätverket. Det kan 
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också innebära att delar av de interna nätverken inte skulle kunna kommunicera med var-
andra. I enlighet med Metcalfes lag inverkar detta negativt på mediets effektivitet när 
användarbasen minskar. Ytterligare en lösning skulle kunna vara att använda webbaserade 
IM-lösningar om det tillåts, vilket däremot skulle medföra mindre funktionalitet. Den här 
barriären skulle kunna vara ett helt forskningsuppslag i sig själv och kräver grundligare efter-
forskningar för att dess egenskaper ska kunna redas ut. Detta är alltså en grov förenkling av 
hur det fungerar och vi vill bara med stycket förklara att aspekten finns.  
 
Microsoft 
En möjlig barriär för IM-klienter som inte Microsoft tillverkat är att just Microsoftplattformen 
används så pass flitigt. På ett av företagen vi undersökte fanns det en policy som begränsade 
vilka applikationer som fick installeras på arbetsdatorerna, emedan en av Microsofts egna 
klienter med protokollet MSNP alltså fanns förinstallerad. Detta innebär att ett användande av 
övriga klienter blir svårt, såvida inte någon övrig klient skulle innefattas i de paket med 
applikationer som får installeras. Övriga aspekter av barriären, som vi dock vet för lite om för 
att utreda till fullo, är att säkerheten samspelar med plattformen och att detta ytterligare 
hindrar möjligheten för övriga IM-klienter och att Microsofts automatiska säkerhetsupp-
dateringar även innefattar övrig installerad Microsoft-mjukvara och därför även kan uppdatera 
Microsofts IM-klient. Sammantaget utgör denna en barriär för övriga IM-klienter och blir ett 
argument för att för enkelhetens skull använda sig utav Microsofts egna IM-klienter. 
 
Myndigheter 
Eftersom ett av företagen var en myndighet, förekom i större utsträckning en styrning över 
vilka applikationer som var tillåtna. Bland annat finns det krav på att alla inkommande och 
utgående handlingar diarieförs, huruvida detta gäller IM är dock oklart. Loggningen kan 
inverka på konversationerna, kanske genom att mediet blir mer formellt om man vet att man 
övervakas. Det medför också att IM-trafiken kanske måste kunna loggas på ett visst sätt för 
att diarieförning överhuvudtaget ska kunna ske. Därför kan barriären bli styrande av vilka 
klienter som kan användas och huruvida de anställda vill använda klienten för informellt bruk.  
Denna barriär behöver också utforskas vidare för att man ska kunna dra några större slut-
satser. 
 
Grad av IM-/datorvana 
Detta är en barriär som styr hur pass benägen användaren är att utnyttja IM för alla använd-
ningsområden som klienten ger möjlighet till. Barriären bygger delvis på tidigare erfarenhet 
av klienten som används på företaget eller andra protokoll/klienter. Enligt Isaacs, E et al, är 
vana och frekventa användare mer benägna att diskutera komplexa arbetsuppgifter via IM.46 
Detta medför att IM-vanan spelar in i hur klienten används i arbetet. Finns inte vanan, kan det 
komma att bli en barriär som måste forceras för att IM ska kunna användas till sin fulla 
potential. Ytterligare en del av denna barriär är hur pass snabbt personen i fråga skriver på 
tangentbordet, vilket styr hur benägen denne är att använda mediet t.ex. när det blir längre 
utlägg. 

                                                 
46 Isaacs, E et al (2002) s. 9 
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6.4 Matchning av kommunikationsbehov, IM-funktioner och 
barriärer 
 
IM-funktion     Kommunikationsbehov Barriär   

           

Meddelandeloggning   Lagring av kommunikation Myndighet 

           

Filöverföring   Skicka datafiler  Säkerhet   

           

Smileys, avatar och awaymeddelande Personlig kontakt  Kultur och ålder 

     Se medarbetares status    

           

VoIP & videosamtal   Personlig kontakt  Kultur och ålder 

     Komplex kommunikation Grad av IM-/datorvana 

     Distanskommunikation Microsoft   

           

-   Grad av IM-/datorvana Plugins, tredjepartsprogramvara,  
addons, scriptspråk, teman och skins       

           

Offline messaging   Asynkron kommunikation Grad av IM-/datorvana 

           

Textchatt    Enkel synkron kommunikation Kultur och ålder 

     Komplex kommunikation Grad av IM-/datorvana 

     Asynkron kommunikation    

     Distanskommunikation    

     Personlig kontakt     

           

Flerpartschatt   Enkel synkron kommunikation Utbredning av IM 

     Verksamhetsinformation Grad av IM-/datorvana 

           

Kontaktlista   Se medarbetares status Utbredning av IM 

     Personlig kontakt  Grad av IM-/datorvana 

         

       Brygga mellan IM-klient och 
externa programvaror        

           

   Kalender  Se medarbetares status Utbredning av IM 

        Microsoft   

           

   Dela skrivbord Distanskommunikation  Utbredning av IM 

         Microsoft   

 
Figur 2, Matchningstabell 

 
Meddelandeloggning 
Meddelandeloggning anknyter till lagring av kommunikation eftersom IM-funktionens syfte 
gör precis det behovet åsyftar. Barriären myndigheter är viktig eftersom sådana organisationer 
har bestämmelser vad gäller diarieföring. 
 
Filöverföring 
Funktionen är bara praktisk för behovet av att skicka datafiler av informationskaraktär, ofta 
anknytande till aktuell diskussion och som inte är för stora samt att klienten måste stödja 
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funktionen. Kopplingen till barriären säkerhet är beroende av huruvida IM stöds, eller om 
användaren tvingas köra sin klient via webben som oftast inte stöder filöverföring.  
 
Smileys, avatar och awaymeddelande 
Forskning visar att när IM-användare i högre grad får visa känslor för varandra i mediet, 
tenderar de att i högre grad lösa komplexa problem via IM47. En av våra respondenter fram-
hävde däremot att han kopplat bort smileys- funktionen eftersom den förstör programmerings-
kod som utbyts via IM. Att visa känslor för varandra bidrar till behovet personlig kontakt om 
än i svagare utsträckning än rikare medier som t.ex. telefon och face-to-face48.  
 
Avatarer (även kallade visnings- eller presentationsbilder) används. Det kan även användas ur 
social synvinkel genom att t.ex. återge humor och anknyter därför till personlig kontakt. 
 
Awaymeddelanden används i vår undersökning i form av signaturer vilket är specifikt för 
klienten Windows Live Messenger. De används dels för att förtydliga användarens status och 
dels som socialt instrument, t.ex. skriva ett personligt meddelande, varför funktionen kan 
sägas bidra till personlig kontakt. Funktionen innebär alltså ett förtydligande av användarens 
status, varför vi kopplar funktionen till kommunikationsbehovet se medarbetares status. 
 
Vi tror att barriären om kultur och ålder spelar in hos funktionerna genom att den yngre 
generationen i högre utsträckning använder detta sätt att uttrycka sig på, vilket framkom under 
våra intervjuer. 
 
VoIP & videosamtal  
Våra respondenter använder andra programvaror/medier än IM för VoIP och videosamtal. 
Under intervjuerna fick vi reda på att videokonferenser är ett lyft vad gäller personlig kontakt 
till skillnad från telefonkonferenser, vilket även stöds av MRT. Fördelen med videosamtal och 
VoIP är att de är rikare medier än vanliga textkonversationer via IM vilket medför att komp-
lexare diskussioner lättare kan äga rum via dessa. Därför knyter funktionen till komplex 
kommunikation. Funktionerna anknyter till distanskommunikation, eftersom de medier som 
ersätter dessa i vår undersökning är mest lämpade för detta ändamål. Respondenterna anger 
att de endast känner till att deras barn använder webbkamera för att understryka att inte kom-
munikationsformen inte riktar sig till deras åldersgrupp. Detta påvisar att kultur och ålder 
spelar in i användningen av dessa funktioner. Användaren är mer benägen att använda en 
komplex IM-funktion om denne har IM- och datorvana sedan tidigare. För funktionerna finns 
specialutformade klienter, t.ex. Skype. Microsofts egen klient stöder visserligen funktionerna, 
men inte lika bra som de specialutformade eftersom det inte går att exempelvis föra flerparts-
kommunikation med funktionerna. Därför träder Microsoft-barriären in om en annan IM-
klient behöver installeras.  
 
Plugins, tredjepartsprogramvara, addons, scriptspråk, teman och skins 
Dessa funktioner har i vår undersökning inte använts alls, därför kan vi inte knyta dem till 
något kommunikationsbehov. Dock kan plugins, tredjepartsprogramvara, addons och script-
språk användas för att skapa ytterligare funktionalitet i klienten. Därför kan man knyta dessa 
funktioner till diskussionen om bryggor till externa programvaror. Vi tror att funktionerna 
skulle kunna knytas till barriären grad av IM-/datorvana eftersom installation av ytterligare 
funktionalitet och i synnerhet skapande av detsamma ofta ställer ganska höga krav på använ-
daren kunskapsmässigt. 
                                                 
47 Fabri, M., Moore, D. (2005). 
48 Alexis, A. et al (2003) s 38. 
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Offline messaging 
Funktionen räknas som asynkron kommunikation, i den meningen att mottagaren inte får med-
delandet förrän denne loggar in på IM-klienten nästa gång. Offline messaging används väldigt 
sällan av respondenterna vilket delvis har sin naturliga förklaring av att man använder MSN 
som IM-klient. Funktionen ersätts enligt respondenterna till fullo med e-post. MSN har inte 
haft funktionen integrerad förrän i allra senaste versionen, jämfört med t.ex. ICQ som haft den 
från början. Därför har ett användningsmönster för denna funktion kanske inte hunnit eta-
bleras, varför användarens grad av IM-/datorvana spelar in. Om den anställde använt ICQ 
innan denne kom till företaget kan det mycket väl vara en överkomlig barriär.  
 
Textchatt 
Det som funktionen mestadels används till, enligt vår undersökning, är enkel synkron kommu-
nikation, både i arbetet och socialt. Respondenterna framhäver att de väljer att använda IM på 
grund av detta behov. Både våra och Nardi, B.A. et al’s respondenter uppger att IM är lättare 
och snabbare än telefonsamtal och e-post. Bl.a. tar Nardi, B.A. et al upp att man är mycket 
mera informell vid en IM-konversation än vid telefonsamtal eller e-post49, något som också 
styrks av Grinter, R.E. et al50.  
 
Att bli avbruten på ett sätt där hela uppmärksamheten riktas på något annat än den aktuella 
arbetsuppgiften är både enligt andra undersökningar och enligt våra respondenter något som 
stör mycket. Med IM kan multitasking utnyttjas och på så sätt kan man jobba samtidigt som 
man för konversationer. Något som inte är möjligt på samma sätt via telefon eller face-to-
face. Detta styrks även av Nardi, B.A. et al.51 Att multitasking är vanligt tas även upp av 
Grinter et al52 och anknyter alltså till asynkron kommunikation, i det här fallet enkel sådan. 
Detta eftersom samtalet inte behöver föras i realtid.  
 
Enligt en artikel av Rocco, E. är elektroniska medier i form av groupware sämre på att skapa 
faktorer såsom exempelvis tillit, vilken argumenteras för är nödvändig i ett samarbete där man 
litar till individuella beslut. Men hon drar slutsatsen att dessa svagheter kan repareras med en 
initial face-to-face kontakt53, för att sedan övergå till ett elektroniskt media. Vilket även 
överensstämmer med vad respondenterna i vår studie sagt. Detta anser vi gör att textchatten 
kan uppfylla kommunikationsbehovet angående personlig kontakt om man först har en initial 
kontakt via ett rikare medium. 
 
Våra respondenter framhävde att IM inte lämpar sig för komplext informationsutbyte utan att 
man snarare diskuterar snabba och enkla ämnen via IM och att man annars byter medium till 
antingen telefon eller face-to-face. Detta är något som Nardi et al också framför i sin studie54, 
men som Isaacs, E. et al55 motsäger. De hävdar att IM används för komplex kommunikation 
och att tidigare uppfattningar bör revideras. Vår undersökning går emot detta. Det kan också 
vara så att respondenterna i vår undersökning inte definierar komplex kommunikation på 
samma sätt som Isaacs E. et al. Funktionen kan uppfylla behovet komplex kommunikation, 
men det varierar beroende på individer. Våra respondenter talar om att använda flera kom-

                                                 
49 Nardi, B.A. et al (2000), s. 3 
50 Grinter, R.E. et al (2002), s. 4 
51 Nardi, B.A. et al (2000), s. 5 
52 Grinter, R.E. et al (2002), s. 5 
53 Rocco, E. (1998).  
54 Nardi, B.A. et al (2000), s. 7 
55 Isaacs, E. et al (2002), s. 1 
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munikationskanaler samtidigt, främst telefon och IM i kombination. En respondent nämnde 
förekomsten i samband med att IM diskussionen blev för komplex, genomfördes en media-
switch till telefon samtidigt som man höll IM-kanalen öppen för att därigenom tillföra sam-
talet exempelvis programmeringskod eller länkar. 
 
Funktionen kan användas för såväl kommunikation inom byggnaden som utanför den, varför 
vi anser att textchatt även kan uppfylla kommunikationsbehovet distanskommunikation på 
samma villkor som t.ex. telefonen kan. 
 
Barriären grad av IM-/datorvana är en barriär som behöver forceras när det gäller behovet 
enkel synkron kommunikation eftersom en viss grad av hastighet behövs vad gäller tangent-
bordsskrivning. Behovet komplex kommunikation kräver en vana av att lösa problem via 
textchatt för att detta ska kunna tillfredsställas via IM. Slutligen träder även barriären kultur 
och ålder in för funktionen, eftersom textchatt är ett relativt nytt medium. 
 
Flerpartschatt 
Funktionen är användbar för koordinering av händelser, exempelvis möten. Detta tas upp 
under flera intervjuer. Flerpartschatt är enklare att använda för ändamålet än exempelvis 
telefon, vilket stöds av Grinter, R.E. et al56. Kommunikation vid flerpartschatt tenderar att 
snabbt bli rörigt, varför användningen lämpar sig bättre för kortare diskussioner. Denna typ av 
kommunikation anser vi motsvara enkel synkron kommunikation, eftersom funktionen är en 
förlängning av textchatten med fler användare. Barriären om utbredning av IM inträder när en 
viss användarbas krävs för att rätt gruppkonfiguration vid en riktad flerpartschatt ska erhållas. 
Vi tror att användare med en högre grad av IM-/datorvana lättare kan följa med i röriga fler-
partskonversationer, dock talar vi enbart utifrån egen erfarenhet och vågar därför inte dra 
någon slutsats i frågan. 
 
Kontaktlista 
Kontaktlistan är en fundamental del av IM-klienten, vilken vi omnämner som en funktion hos 
IM. Funktionen uppfyller behovet se medarbetares status, eftersom den ger en överblick av 
kollegornas status på ett smidigare sätt än andra medier. Det enda andra mediet vi stött på som 
kan möta behovet är telefonautosvar. Detta kräver dock interaktion från kontaktaren, vilket 
inte behövs i fallet med kontaktlistan. Kontaktlistan vidrör behovet personlig kontakt eftersom 
det via kontaktlistan går att ha uppsikt över kollegornas status. Detta skapar en känsla av 
social kontakt vilket styrks av Grinter, R.E. et al57 och Nardi, B.A. et al58. För att kontakt-
listans statusfunktion ska ha någon mening krävs det att barriären utbredning av IM forceras, 
eftersom det faktiskt krävs att kontaktlistan innehåller kontakter som kan ta del av ens status. 
Det krävs även en viss grad av IM-/datorvana för att användaren ska ha etablerat en vana av 
att ändra status på sin kontaktlista. Om barriären inte forceras och användaren således inte 
uppdaterar sin status tillräckligt ofta kan det innebära att kontakterna får fel uppfattning om 
vart man är, eftersom statusen inte stämmer. 
 
Brygga mellan en IM-klient och externa programvaror 
Att skapa bryggor mellan IM-klienten och andra programvaror får egentligen olika fokus 
beroende på vilken brygga som diskuteras. Vi tar upp två av dessa.  
 

                                                 
56 Grinter, R.E, et al (2002), s. 5 
57 Grinter, R.E, et al (2002), s. 6 
58 Nardi, B.A, et al (2000), s. 6 – f. 
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Först har vi en brygga mellan IM-kontaktlistan och en kalenderapplikation, där arbetskam-
rater vill kunna boka möten med varandra, genom att utnyttja kontaktlistans funktionalitet. 
Bryggan kopplas i detta fall med kommunikationsbehovet att se medarbetares status. Barriär-
en utbredning av IM spelar in, eftersom det utan en utbredning av funktionen på arbetsplatsen 
inte heller går att utnyttja dess fulla potential. Även barriären Microsoft spelar in eftersom 
deras klient är svår att modifiera samt att kalenderapplikationen behöver vara Microsoft-
utvecklad för att bryggan enkelt ska gå att etablera. 
 
Fenomenet att dela skrivbord förekom frekvent i våra intervjuer. Det är populärt att göra 
parallellt med t.ex. möten, för att testköra en applikation. Detta skulle kunna integreras direkt 
i IM-klienten som en funktion, men vi anser att det vore enklare och bättre att skapa en 
brygga mellan IM-klienten och en existerande klient för att dela skrivbord. Detta därför att det 
kan lösas genom en plugin eller tredjepartsprogramvara för en existerande klient. På så sätt 
skulle det direkt generera en stor användarbas, vilket är i enlighet med Metcalfe’s lag59. Dock 
finns det exempel på klienter/protokoll som fått snabbt genomslag genom att erbjuda en ny 
typ av tjänst, nämligen Skype. Att dela skrivbord är endast meningsfullt över distans, varför 
bryggan möter behovet distanskommunikation. Även Microsoft-barriären inträder och handlar 
om att stödet måste integreras i klienten. Det finns visserligen ett stöd för en sådan funktion i 
MSN kallad fjärrskrivbord. Ändamålet med denna funktion är support, vilket inte samman-
faller med vår definition. Om företaget behöver många funktioner som innebär en brygga från 
IM till övrig programvara som används i arbetet, bör ett eventuellt byte till Enterprise-IM 
tänkas över.  

7. Slutsatser 
Vi har valt att presentera våra slutsatser utifrån vår initiala frågeställning eftersom detta 
motsvarar syftet med uppsatsen. Vidare har även ett stycke tillägnats för den kunskap som 
genererats utefter vår explorativa ansats.   
 
Vilka kommunikationsverktyg i form av IM används av de anställda på IT-företagen vi 
undersöker? 
På de två företag där IM användes i arbetet användes protokollet MSNP och någon av Micro-
softs klienter för detta protokoll. Vi drar slutsatsen att detta dels kommer av att de alla har 
Windowsplattformar på sina datorer och för att de utvecklar program i Microsoftprogramvara. 
Men vi tror även anledningen att IM kommit underifrån spelar in. MSN torde klara sig bäst i 
en säkerhetspressad Windowsmiljö eftersom det, precis som operativsystemet, utvecklats av 
Microsoft. 
 
Vilka kommunikationsbehov har de anställda på IT-företagen vi undersöker? 
De behov vi identifierat hos respondenterna på de undersökta företagen är enkel synkron kom-
munikation, asynkron kommunikation, se medarbetares status, personlig kontakt, komplex 
kommunikation, distanskommunikation, skicka datafiler, verksamhetsinformation och lagring 
av kommunikation. Dessa finns beskrivna i analysstycke 6.2. 
 
Vilka generella funktioner finns hos de vanligaste IM-klienterna? 
Frågan besvarades genom att vi hämtade en lista över funktioner från Wikipedia. Vi stötte 
sedan på funktioner som inte fanns listade, delvis av den anledningen att de är så pass tätt 
sammankopplade med begreppet instant messaging att de inte behöver listas och delvis därför 
att de kan vara så pass klientspecifika att de inte kan generaliseras. Listan har sedan reviderats 

                                                 
59 http://en.wikipedia.org/wiki/Metcalfes_Law 2007-01-03. 
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med grundval av vår undersökning och andra forskares undersökningar som behandlar frågan, 
t.ex. Amigo60. Detta ledde till att funktionerna kontaktlista och textchatt lades till. Dessa inne-
fattar även andra funktioner som inte tagits upp, t.ex. själva sessionen för textchatt, där man 
ser vad som sagts tidigare i konversationen och notifieringar av händelser för kontaktlistan. 
Orginallistan samt den reviderade listan finns presenterade i avsnitt 6.1. 
 
Är det möjligt att matcha de anställdas kommunikationsbehov med de identifierade IM-
funktionerna, och i så fall hur?  
Vi har kommit fram till att det går att matcha de flesta IM-funktionerna med kommunika-
tionsbehoven hos de anställda. Matchningen samt jämförelsen med andra kommunikations-
verktyg har även visat oss vilka av dessa behov som IM är lämpat att tillfredsställa. 
 
Enkel synkron kommunikation är det behov som vi kunnat närmast anknyta till IM. Det är 
detta som majoriteten av våra respondenter svarat att de använder IM till, dessutom stödjer 
tidigare forskning detta. I de fall respondenterna inte använde IM, tillgodoseddes behovet 
genom andra verktyg. 
 
Asynkron kommunikation lämpar sig inte med IM. Detta kan dock delvis bero på att funk-
tionen offline messaging är relativt ny i klienten som används och att ett användningsmönster 
för funktionen inte hunnit etablera sig. 
 
Att kunna se medarbetarnas status har angetts som ett behov av respondenter från alla företag, 
även det företag där IM inte användes. Det ansågs vara önskvärt att kunna ha uppsikt över 
medarbetarnas status på det sätt som kontaktlistan medför.   
 
Personlig kontakt är ett behov som framhävts av nästan alla respondenter som något mycket 
viktigt. De pratar om att den initiala kontakten i princip måste vara face-to-face för att en 
arbetsrelation ska kunna etableras på ett bra sätt. Ett fattigare medium såsom IM kan dock 
användas efter denna initiala kontakt. 
 
Komplex kommunikation förekommer på de företag vi undersökt, men enligt respondenterna 
behövs ett rikare medium än IM för att tillfredsställa detta behov. Dock råder oklarhet hos oss, 
om var gränsen går mellan komplex och enkel kommunikation.  
 
Distanskommunikation, behovet av att kunna kommunicera med kollegor och kunder på 
distans, framhävdes av alla respondenter som väldigt viktigt. I de fall distanskommunika-
tionen handlar om möten, lämpar sig inte IM. Däremot tror vi att mediet mycket väl kan 
användas vid distanskommunikation mellan enskilda personer som haft den initiala face-to-
face kontakten vi diskuterat tidigare. 
 
Att skicka datafiler med hjälp av IM anges som ett ganska litet men ändå existerande behov, 
av våra respondenter. Behovet grundas i utbyte av informationsfiler som den aktuella kon-
versationen innefattar, t.ex. pdf-, och office-filer. För övriga filtyper används andra verktyg.  
 
Verksamhetsinformation som de anställda behöver för att organisatoriskt sett ska kunna sköta 
sitt arbete, framförs knappast via IM. Respondenterna tillfredsställer oftast detta behov med 
massutskick via e-post och via intranätet.  
 

                                                 
60 Fabersjö, H. et al. (2003). 
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Lagring av kommunikation innebär t.ex. loggning av IM-konversationer, loggning av e-post-
meddelanden. Information som man skulle vilja ha möjligheten att gå tillbaka till och titta på 
igen. 
 
Finns det existerande IM-klienter som utifrån vår matchning kan sägas tillfredsställa 
kommunikationsbehoven bättre än andra IM-klienter på grund av sin uppsättning 
funktioner eller kan vi propagera för en abstrakt, orealiserad men realiserbar 
klient/funktion? 
 
De kommunikationsbehov som IM tillfredsställer bra är enkel synkron kommunikation, se 
medarbetares status och lagring av kommunikation. Sedan kan även kommunikationsbehoven 
personlig kontakt, som kan upprätthållas med IM efter initial face-to-face (FTF) kontakt, 
distanskommunikation, asynkron kommunikation och skicka datafiler tillfredsställas av IM.  
 
Vissa kommunikationsbehov skulle gå att matcha bättre med en utökning hos IM-klienten. 
Det vi funnit i vår undersökning är att den utökning av funktionalitet som eftersöks kan 
generaliseras under funktionen ”brygga mellan IM-klient och externa programvaror”. 
Funktionaliteten finns redan i några utformningar, medan andra är abstrakta och önskvärda. 
Vår tänkta realisering för denna brygga är att funktionen ska finnas tillgänglig via kontakt-
listan (se figur 1). Här ska alltså funktionen finnas tillgänglig som interaktionsmöjlighet.  
 
Övriga kommunikationsbehov tillgodoses bättre av andra lösningar vilket även bör göras med 
gällande förutsättningar enligt vår undersökning. Behovet verksamhetsinformation skulle an-
tagligen inte vara önskvärt att erhålla via IM-klienten därför att det är för omständligt. För att 
komplex kommunikation ska kunna föras via IM-klienten behöver inte denna modifieras, utan 
snarare användarnas attityd till den. Våra respondenter framhäver tydligt att de gärna media-
switchar istället för att fortsätta IM-konversationen om ämnet ökar i komplexitet. Alltså 
behöver inte IM-klienter utökas i funktionalitet efter de kommunikationsbehov som i 
dagsläget inte tillgodoses.  
 
Hos existerande IM-klienter kan plug-ins och liknande användas för att utöka funktionaliteten 
hos klienterna. Däremot har ingen respondent visat intresse för att avsätta tid till utökning av 
funktionalitet hos sin klient. Ska klienten kunna använda sig av sådan funktionalitet krävs det 
att de anställda använder sig av en klient med stöd för plug-ins, t.ex. Miranda. Eftersom MSN 
är så pass svår att modifiera jämfört med exempelvis open source-programvara för IM, kan 
detta förklara bristen av intresse för vidareutveckling av funktionalitet bland våra respon-
denter. Därför behövs vidare forskning i området, där användare av klienter som lättare låter 
sig modifieras studeras. 
 
Abstrakt funktionalitet som vi ser behövs är möjligheten att kunna skapa bryggor mellan 
programvaror på ett enkelt sätt, t.ex. via open source. Detta skulle i så fall kunna göras på 
företagsnivå om de anställda har ett gemensamt, företagsspecifikt behov. Två abstrakta 
funktioner i form av bryggor som vi identifierat utifrån intervjuerna är en kalenderfunktion 
samt möjlighet att dela skrivbord. 
 
En del av bryggorna kan innebära funktionalitet som redan finns inom Enterprise-IM, efter-
som dessa är anpassade för användning i företagsmiljöer. Men tydligen är inte behovet av 
funktionaliteten stor nog för att företagen vi studerat ska vilja anskaffa sådan programvara. Vi 
tror att anledningar till detta kan vara t.ex. ekonomiska aspekter samt att införandet skett 
underifrån.  
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Kunskap som har genererats 
Utifrån intervjuerna dök många ”barriärer” upp som behöver forceras för att IM ska vara 
intressant att använda på ett företag och för att det fullt ut ska kunna användas som ett arbets-
redskap. Dessa har vi presenterat separat i analysstycket 6.3, men vi har även försökt att an-
vända oss utav dessa i vår matchning av IM-funktioner och kommunikationsbehov. Barriären 
arbetsgivarens syn på IM, som innebär begränsningar eller förbud mot användningen av IM 
på arbetsplatsen, låter sig dock inte matchas med enstaka funktioner utan berör snarare IM i 
sin helhet. Vetskapen om att dessa barriärer finns föranleder hos oss en önskan om att ytter-
ligare forskning i ämnet görs, för att man ska kunna sammanställa en komplett lista och mer 
konkret föreslå hur dessa barriärer ska forceras. En del av barriärerna kan antagligen 
generaliseras för kommunicerande applikationer i stort vilket också skulle kunna utforskas 
vidare. 
 
Sammanfattning  
Vi identifierade kunskap genom vår explorativa ansats, denna kunskap bestod av barriärer 
som behöver forceras för att IM-användningen ska fungera på arbetsplatsen. Under under-
sökningen framkom det att de IM-funktioner som extraherats ur Wikipedialistan gick att 
matcha med de kommunikationsbehov vi identifierat hos de intervjuade, samt de barriärer 
som uppkommit under intervjuerna. Matchningen i sig är en konkretiserad karta av hur IM-
funktioner, kommunikationsbehov och barriärer korrelerar vid arbetsrelaterad kommunika-
tion. Vår undersökning har också visat att IM-klienten uppskattas av dess användare för den 
existerande funktionaliteten och att användarna vi undersökt i stort sett är nöjda med klienten 
de använder, även om flyktiga önskemål uppkommit.  

8. Diskussion 
Ett förslag vi vill ge till de anställda som använde IM på de undersökta företagen är att byta 
klient till Miranda. Valet föll på Miranda eftersom vi känner till klienten sedan tidigare, men 
inser att det förmodligen finns liknande klienter som skulle kunna väljas för samma ändamål. 
Både för- och nackdelar har identifierats med Miranda som klient.  
 
Fördelar som bör framhävas är att Miranda är en väldigt anpassningsbar klient med en 
potentiellt stor funktionalitet i form av plug-ins. Klienten har flerprotokollsstöd, vilket innebär 
att man kan köra t.ex. MSNP via Miranda och ändå föra konversationer med kollegor som 
använder Microsofts klienter för detta protokoll. Faktumet innebär också att bara de som vill 
byta behöver göra det. Den är open source, vilket gör att det finns möjlighet att utveckla 
specifik funktionalitet. Klienten är gratis, vilket leder till att ett införande skulle vara 
kostnadsfritt och den skulle kunna införas underifrån på samma sätt som nuvarande klienter 
på arbetsplatserna vi undersökt.  
 
Nackdelar är att samtliga respondenter framhävt att de inte anser sig villiga att lägga ner tid på 
att modifiera klienten. Detta gör att en anpassningsbar och i viss mån anpassningskrävande 
klient skulle vara svår att integrera hos en målgrupp med bristande engagemang. Ytterligare 
en nackdel är att vi inte vet hur Miranda skulle klara att forcera barriärerna vi har tagit upp. 
För att ta reda på detta behöver en utvärdering av detta göras.  
 
Om de anställda kan tänka sig att lägga ner lite tid på klienten samt att Miranda visar sig klara 
av att forcera barriärerna, anser vi att den skulle vara ett bättre alternativ. 
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Slutligen vill vi ta upp några områden som framkommit under vår undersökning och som 
skulle kunna utforskas vidare.  
 
Ungefär hälften av våra respondenter framhåller att de anser sig ha specifika kommunika-
tionsbehov utifrån sin bransch, emedan den andra hälften anför att de har samma kommunika-
tionsbehov som en anställd i en annan bransch skulle ha, med villkoret att den personen ar-
betar med datorer i lika stor utsträckning som de vi intervjuat. Det väcker tvivel om huruvida 
vårt urval har varit välgrundat eller inte. Om den datorstödda kommunikationen är generell 
och inte branschspecifik, bör man göra en större studie med ett vidare urval. För att på så sätt 
täcka upp andra branscher och därigenom kunna generalisera resultatet utanför IT-branschen. 
 
Våra respondenters uppfattning om fenomenet mediaswitching motsäger det som Isaacs, E. et 
al framhåller, nämligen att komplex kommunikation ofta förekommer i IM konversationerna. 
Våra respondenter uppger att de snarare byter medium när konversationen tenderar att bli för 
komplex. Detta kan bero på att begreppet komplex kommunikation tolkats olika och därför 
anser vi att man för att klargöra vad som gäller behöver skapa en tydlig definition och sedan 
utforska området på nytt. 
 
Något annat som dykt upp är säkerhetsaspekten, företagen lägger mer och mer fokus på 
säkerhet. En av dem vi intervjuade uttryckte en tankegång att ”snart kan man väl inte jobba 
längre”. Detta tycker vi är intressant, huruvida kommunicerande mjukvara ens kommer 
tillåtas av säkerhetsskäl i framtiden. Vårt förslag om en intern IM-server har kommit upp flera 
gånger, detta är något man kan utforska vidare. Skulle det fungera och i så fall inom vilka 
kontexter?  
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10. Bilagor 

10.1 Intervjuguide 
Kort beskrivning av IM och introduktion till vad vi ämnar undersöka och komma fram 
till, listor av behov och funktioner. 
 
Kort begreppsbeskrivning: 

• IM syftar till konceptet av instant messaging samt klienten. 
• Protokoll = uppsättning regler. 
• Klient = mjukvaruapplikation med vilken man kommunicerar, t.ex. MSN. 
• Vi vill fokusera på kommunikation inom företaget, med medarbetare. 

 
Etik:  

• Bara vi ska lyssna på mp3-filen. 
• Respondentvalidering efter transkribering. 
• Mp3-filerna raderas när vi gjort transkriberingen. 
• Man kommer inte kunna härleda svar till respondent i vår färdiga rapport. 

 
Frågor: 

 
• Vad använder du IM till? 
 
• Vad händer om komplexiteten i IM-konversationen ökar? 

 
• Använder du någon IM-klient hemma? Är det samma som den som används på 

företaget?  
 

• Var introducerades du först till IM? På arbetsplatsen eller hemma? 
 

• Vilka funktioner hos IM-klienten känner du till och vilka använder du / 
använder du inte? 
Låt respondenten själv få komma på först, sen diskutera utifrån de vi listat.  

� Textchatt 
� Flerpartschatt 
� Filöverföring 
� Smileys/Teman/Skins/Avatarer/Alias/Signatur 
� Pluginsystem/Tredjepartsaddons/Scriptspråk 
� Meddelandeloggning 
� VoIP 
� Videosamtal 
� Offline messaging 
� Kontaktlista 

 
• Är det någon funktion vi inte tagit upp som du ändå skulle vilja se hos en IM-

klient? 
Om dom inte svarar på grad av användning så försöka fråga efter detta. 
(vilken använder du mest osv.) 
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• Har ni andra kommunikationsverktyg förutom IM? 

T.ex. telefoni, e-post, motsv. 
 

• Beskriv din kommunikation utefter: 
• Face-to-face 

� Möten? 
� Gå till kollegas kontor? 

• E-mail 
� bifogar du filer? Isf vad för typ? 
� Vidare sondering.. massutskick? Nyhetsbrev? 

• Övriga kommunicerande programvaror  
� ftp 
� versionshantering 

• Telefon 
� Röstbrevlåda? 
� Flerpartssamtal? 

• Kommunicerar du på fler sätt, med arbetskamraterna? 
� videokonferenssystem? 
� forum? 
� Intranät? 

 
• Hur ser sammansättningen av er projekt-/arbetsgrupp ut?  

Ta upp roller, hur arbetsuppgifter delegeras. För att vi ska kunna bekräfta/avfärda vårt 
urval. 

 
• Företagets policy för IM? Finns det en? Hur ser den ut?  

 
 
Rakt på sak:  

• Anser du att du som IT-arbetande har några särskilda 
kommunikationsbehov jämfört med vad anställda i andra branscher kanske 
skulle ha? 

• Anser du att du som IT-arbetande har några särskilda fördelar med att 
använda IM jämfört med vad anställda i andra branscher kanske skulle ha? 

• Känner du att du har kommunikationsbehov som inte tillfredsställs av de 
kommunikationsverktyg som företaget tillhandahåller idag? 

 
Avrunda, har respondenten några frågor? 
Skriv upp E-mail för respondentvalidering. 
 
Efter intervjun: 

• Anteckna hur intervjun gick 
• Hur verkade respondenten? 
• Dök nya idéer eller intresseområden upp? 
• Var gjordes intervjun? 
• Spara över fil, namn på respondent. 

 


