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Sammanfattning 
En teknik som fått fler och fler anhängare tack vare Internets utbredning är interaktiva 
meddelanden, eller direktmeddelande som det också kallas, som tillåter två användare att 
skapa ett privat chattfönster i vilket de kan kommunicera. På senare tid har även 
företagsvärlden uppmärksammat den här typen av programvaror.  
 
I denna uppsats har vi undersökt hur användare uppfattar kommunikation med direkt-
meddelanden och vad det används till inom en organisations väggar. Studien visar på 
vilka typer av meddelanden som användarna föredrar att skicka via mediet och på vilket 
sätt införandet av tekniken har påverkat det dagliga arbetet. 
 



Abstract 
A technology that has grown immensely in numbers of users thanks to the never ending 
expansion of the Internet is instant messaging, a technology that allows two users to 
create a private chat room through which they can communicate.  
 
This study aims to investigate what users of this technology think of it and how it is used 
inside the corporate walls. The study also shows what kind of messages the users prefer 
to send across the channel and how it has affected the work in general. 



Förord 
Denna uppsats är en del av våra studier på programmet för systemvetenskap vid 
institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap vid Luleå tekniska 
universitet. 
 
Först och främst vill vi tacka vår handledare Sören Samuelsson för hans stöd och kreativa 
synpunkter på vårt arbete under resans gång. Ett stort tack riktas till Norrbottens resebyrå 
och de respondenter som tagit sig tid att svara på våra frågor i vår empiriska 
undersökning. Tack också till Karin Bergman som hjälpt oss komma i kontakt med våra 
respondenter. Vi vill tacka vår stödgrupp för de diskussioner vi haft om uppsatsskrivande. 
Ett stort tack går också till Ingrid Thor för stöd och uppmuntrande ord. 
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1. Inledning 
I detta kapitel beskriver vi bakgrunden till vårt forskningsområdet samt presenterar 
arbetets syfte och vår forskningsfråga. 

1.1. Bakgrund 
En väl fungerande intern kommunikation är av stor vikt för en organisation och kan ge 
många fördelar. Möjligheten att kunna förmedla beslutsunderlag, föra en dialog om 
företagets mål, underlätta samarbete och bidra till personlig utveckling är bara ett par av 
de positiva effekter en god internkommunikation kan åstadkomma. (Erikson, 1999) 
 
På senare tid har utvecklingen inom IT-området gjort ett allt djupare avtryck i 
möjligheten att kommunicera. Under åren 1995 och framåt har datornätverken fått en allt 
större betydelse inom IT-utvecklingen. Ett flertal sammankopplade datorer bildar ett 
nätverk där de kan hämta information och kommunicera med varandra. Dessa nätverk 
kan i sin tur anslutas till ett globalt nätverk, nämligen Internet. Internet har fått en allt 
större betydelse för det sätt vi kommunicerar. Det är numera möjligt att använda 
persondatorer för att ringa och faxa med, att skicka och ta emot e-post och till att söka 
information på databaser för att nämna några saker. (Strid, 1999) 
 
En teknik som fått fler och fler anhängare tack vare Internets utbredning är interaktiva 
meddelanden, eller direktmeddelande som det också kallas, som tillåter två användare att 
skapa ett privat chattfönster, en gemensam dialogruta, i vilket de kan kommunicera 
genom. 
 
Direktmeddelande som teknik är i sig ingen ny företeelse. Under 70-talet, när grafiska 
skärmar började ersätta skrivare för att visa data för operatören, togs enkla program för 
att skicka meddelanden operatörer emellan fram. Tekniken blev dock inte användbar för 
användare utanför datorhallarnas väggar förrän 1996, när det israeliska företaget 
Mirabilis lanserade programmet ICQ. De tillhandahöll ett lättbegripligt grafiskt gränssnitt 
till en närvarobevakningstjänst som tillät användare att upprätta en lista med anslutna 
kontakter och på ett enkelt sätt skicka meddelanden och filer mellan varandra. (Computer 
Sweden, 2003-02-17) 
 
På senare tid har även företagsvärlden uppmärksammat den här typen av programvaror. I 
Computer Sweden (2002-10-07) kan vi läsa om att företag som IBM, Frontec och ABB 
använder sig av direktmeddelande för att effektivisera kommunikationen och det är 
många anställda på ledningsnivå som går i bräschen. I en annan artikel ur samma tidning 
(2003-01-24) anses direktmeddelanden vara ett utomordentligt sätt för kunskapsdelning 
och kunskapsöverföring. 

1.2. Syfte 
Syftet med denna uppsats är att visa på hur användaren uppfattar nyttjandet av 
direktmeddelanden i den dagliga interna kommunikationen, hur det kan stödja 
internkommunikationen och vilka typer av ärenden som avhandlas via kanalen. Den 
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tänkta målgruppen med uppsatsen är företag och organisationer som funderar på att 
införa direktmeddelanden. 

1.3. Forskningsfråga 
Hur uppfattas direktmeddelande av användaren och hur används det vid intern 
kommunikation? 

1.4. Avgränsningar 
Vi har valt att analysera användandet av direktmeddelanden inom en organisation där de 
anställda sitter fysiskt nära varandra, alltså i samma lokal eller i samma byggnad. Vi 
valde också att endast granska den kommunikation som förs via direktmeddelanden 
internt hos företaget. Vi kommer endast att behandla direktmeddelanden som skickas från 
en dator till en annan. 
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2. Teori 
I detta kapitel lägger vi fram den teori som ligger som grund för de frågor vi arbetat med 
i vår empiriska undersökning. 

2.1. Vad är direktmeddelande? 
Direktmeddelande är en typ av kommunikationstjänst vilken gör det möjligt för 
användaren att skapa ett privat chattfönster med en annan användare. Det betyder att de 
två användarna har en gemensam dialogruta som de kan använda för att skicka 
meddelanden mellan varandra. De flesta direktmeddelandeklienter har en användarlista 
där användaren kan lägga till andra användare. Många direktmeddelandetjänster 
innehåller också en funktion som kallas närvarotjänst. Det betyder att 
direktmeddelandesystemet talar om för användaren vilka användare på ”adresslistan” 
som är uppkopplade samtidigt. (Instant messaging planet, 2003) 
 
För att kunna ansluta sig till den server som direktmeddelandeklienten arbetar mot måste 
uppgifter om användaren registreras på servern. Den information som lagras är oftast 
användarnamn, lösenord, för- och efternamn samt e-postadress. (Tyson, 2003) 
 
Tyson (2003) nämner åtta funktioner som de flesta direktmeddelandeklienter har 
gemensamt: 
Direktmeddelanden, skicka meddelanden och ta emot meddelanden till och från andra 
användare som är uppkopplade. 
Chatt, skapa privata chattrum för två eller flera användare. 
Länkar, utbyt länkar med andra användare. 
Bilder, möjlighet att låta andra användare se bilder lagrade på den egna datorn. 
Ljud, spela upp ljud för andra användare. 
Filer, möjligheten att skicka och ta emot filer mellan användare. 
Tal, funktioner som innebär att användare kan tala med varandra som vid ett 
telefonsamtal. 
Strömmande media, möjlighet att ta emot information i realtid, exempelvis börskurser 
och nyheter. 
 
Vi har valt att bara koncentrera oss på den förstnämnda funktionen, nämligen 
direktmeddelanden och kommer inte att undersöka någon av de andra funktionerna. 
 
Det finns möjlighet att kommunicera med direktmeddelanden via en dator, en sladdlös 
anordning (mobiltelefon, PDA, osv.) eller någon annan anordning som går att ansluta till 
Internet. Det går också att använda någon form av kombination mellan de olika 
teknikerna. 
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Det finns i många fall möjlighet att infoga “smileys” 
i ett meddelande för att visa på om sändaren 
skämtar, är på gott humör, är ledsen eller arg osv. 
eller för att förtydliga tonen på ett meddelande. De 
smileys i figur 2.1 är de som kan användas i 
Microsoft Messenger. 

 
Fig 2.1 

 
Det finns ett flertal konkurrerande direktmeddelandesystem, till exempel ICQ, MSN 
Messenger och AOL Messenger men olyckligtvis finns det ännu ingen standard. Detta 
betyder att två användare som vill kommunicera med varandra via direktmeddelande 
måste använda sig av samma direktmeddelandesystem. (Instant messaging planet) 
 

Fig. 2.2 Meddelandestruktur i en e-postklient
 
 

En anledning till att direktmeddelanden 
tagit en plats som något av ett komple-
ment till e-post är främst att vid kommu-
nikation via e-post vet inte sändaren om 
eller när mottagaren läser meddelandet. 
Med en direktmeddelandeklient finns en 
lista på användarens kontakter och en 
indikation på om de är uppkopplade mot 
tjänsten eller inte. Ytterligare en 
anledning är att då en dialog sker via e-
post skickas oftast många e-brev fram 
och tillbaka. Detta gör att det kan bli 
svårt att följa den röda tråden i de brev 
som skickas i och med att användaren 
måste öppna och läsa fler och fler brev ju 
längre dialog som förs. Dessutom hamnar 
brev från olika avsändare i samma mapp 
vilket kan göra det svårt att skilja på vilka 
brev som tillhör en specifik dialog (fig. 
2.2). I en direktmeddelandeklient hamnar 
alla skickade och mottagna meddelanden 
från en användare kronologiskt samlade i 
samma fönster (fig. 2.3). (Tyson, 2003) 

 Fig. 2.3 Meddelandestruktur i en 
direktmeddelandeklient 

2.2. Shannon och Weavers kommunikationsmodell 
Shannon och Weavers kommunikationsmodell från 1948 baserade sig i grunden på 
mekanisk kommunikation men har på senare tid vidareutvecklats för att passa mänsklig 
kommunikation bland annat genom att införa begreppet återkoppling. (Wiio, 1973) 
 
Modellen beskriver kommunikationen som en enkel, linjär process (se figur 2.4). Kom-
munikationssystemet består av en sändare som beslutar vilket meddelande som ska 
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sändas. Det valda meddelandet kodas sedan av sändaren till en signal som via en kanal 
överförs till mottagaren som avkodar meddelandet. (Fiske, 1982) 
 

 
 
Sändaren, enligt Wiio (1973) är sändaren utgångspunkten i kommunikationsprocessen; 
utan denne kan meddelandet inte existera. För att kommunikationen ska komma igång 
måste sändaren ha ett behov av att kommunicera, en önskan att delge mottagaren 
information. Informationen som ska sändas är beroende av sändarens förmåga att göra sig 
förstådd i den kanal meddelandet är tänkt att ”sändas” i. För att till exempel kunna berätta 
något muntligt måste sändaren behärska talets gåva. 
 
Kanalen, Wiio (1973) visar på många olika kommunikationskanaler, såsom telefon och 
fax med flera. Det alla kanaler har gemensamt är att de vid överföring alltid förbrukar en 
viss mängd energi. Han säger också att innehållet i ett meddelande kan förstärkas om 
flera kanaler används samtidigt, som till exempel kombinationen av bild och ljud i TV. 
 
Mottagaren, det finns enligt Wiio (1973) tre villkor som måste uppfyllas för att ett 
meddelande ska kunna överföras. För det första måste det finnas någon som tar emot 
meddelandet, en mottagare. För det andra måste denna mottagare, liksom sändaren, ha ett 
behov av att kommunicera för att vilja ta emot meddelandet. Till sist måste mottagaren 
också ha förmågan att ta emot meddelandet. Om mottagaren inte förstår det språk som 
meddelandet är kodat på kan denne inte heller tillgodogöra sig innehållet och 
informationen går då förlorad. 
 
Störningar, Wiio (1973) delar in störningar hos sändaren och mottagaren i två 
kategorier: yttre och inre störningar. Inre störningar orsakas av åsikter, attityder och andra 
psykologiska faktorer. Yttre störningar är sådant som kan påverka kanalen. Buller på 
arbetsplatsen kan till exempel överrösta en muntlig konversation. 
 
Återkoppling, med återkoppling menar Wiio (1973) att sändaren får någon typ av 
respons på sitt meddelande, exempelvis att meddelandet kommit fram eller om 
mottagaren inte förstått innebörden av det. Wiio anser återkopplingen vara en mycket 
viktig komponent i kommunikationsprocessen och att denna ofta glöms bort då den i 
många fall tas för given. 

Sändare Kanal Mottagare 

Återkoppling 

Bruskälla 

Signaler 

Mottagna 
signaler 

Figur 2.4 Shannon och Weavers kommunikationsmodell (egen tolkning) 
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2.3. Värdebildande kommunikation 
Enligt Lehtonen (1999) bör tre villkor uppfyllas vid värdebildande kommunikation. 
 

• Strukturer som befrämjar kommunikation (strukturell) 
• Organisationskultur som befrämjar utbyte av information (kultur) 
• Medarbetarnas innehållsmässiga och kommunikativa kompetens (kunskap) 

 
Strukturer som befrämjar kommunikation (strukturell) 
En viktig förutsättning för framgångsrik kommunikation är att det finns lämpliga arenor 
för diskussion. Lehtonen (1999) delar upp den strukturella kommunikationen i två delar: 
teknologiska strukturer och gemensamma diskussioner mellan medarbetarna. Den 
teknologiska strukturen består av sådant som databaser, e-post och intranät. De 
gemensamma diskussionerna härleds till veckomöten, seminarier, fritidsevenemang osv. 
 
Organisationskultur som befrämjar utbyte av information (kultur) 
Även om organisationen i sig erbjuder tillfällen till diskussion och om de anställda 
besitter såväl goda kunskaper inom sina respektive arbetsområden som kunskaper av 
social och kommunikativ karaktär, händer ingenting om de anställda inte litar på 
varandra. Organisationen måste uppmuntra att de delar med sig av sina idéer, att gemen-
samma tankemodeller används och att alla har en gemensam målsättning. 
 
Medarbetarnas innehållsmässiga och kommunikativa kompetens (kunskap) 
Medarbetarnas kompetens spelar en stor roll vid kommunikation, såväl kompetens i form 
av sakkunnighet som social och kommunikativ kompetens. 
 
Lehtonen (1999) sammanfattar de tre villkoren ovan med en formel: 
 

Struktur * kultur * kunskap = konstruktiv dialog 
 
I och med multiplikationen blir värdet noll om någon av faktorerna har värdet noll. 
Alltså, även om organisationen uppmuntrar till diskussioner genom att tillhandahålla 
diverser forum och de anställda har de kunskaper som krävs för att nyttja dem, spelar det 
ingen roll om det visar sig att ingen är intresserade av att dela med sig av sin kunskap och 
sina idéer. 

2.4. Svårigheter i samband med kommunikation 
Att kommunicera är ingen lätt sak, det finns många saker som kan gå fel på vägen. I sin 
bok Kommunikation – Vad är det? nämner Wiio (1973) bland annat dessa svårigheter i 
samband med kommunikation. 

• Meddelandet går inte fram 
• Meddelandet förkastas 
• Förstås meddelandet? 
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2.3.1 Meddelandet går inte fram 
Det finns flera anledningar till att ett meddelande inte når fram till den tänkta mottagaren. 
Meddelandet kan skickas till fel mottagare, vilket kan bero på att meddelandet skickats 
via orätta kanaler. Mottagaren kanske inte använder de medium med vilket meddelandet 
skickas. Att förmågan att kommunicera saknas kan också vara en orsak, sändaren 
och/eller mottagaren kanske saknar de kunskaper som krävs för att kommunicera över 
den valda kanalen. Att det språk som sändaren använder inte förstås av mottagaren är 
ytterligare en orsak. Sändaren kan exempelvis använda sig av fackuttryck hämtade från 
ett område som mottagaren inte är bekant med. Det kan också helt enkelt vara så att de 
båda kommunicerande parterna är av olika nationalitet och inte förstår varandras 
modersmål. Det händer också ofta att meddelandet inte uppmärksammas av mottagaren 
då detta ofta konkurrerar med andra meddelanden mottagna via andra medier. En annan 
anledning är att meddelandet kan dränkas i störningar från yttre faktorer. Buller på 
arbetsplatsen eller i trafiken kan till exempel förhindra att tal uppfattas av hörseln. En 
sista anledning som nämns är att meddelandet fördröjs under vägen och når inte fram till 
mottagaren i tid. (Wiio, 1973) 

2.3.2 Meddelandet förkastas 
Trots att meddelandet når mottagaren kan det av olika anledningar hända att det inte blir 
uppmärksammat. Om mottagaren inte har något behov av kommunikation kommer 
meddelandet aldrig uppmärksammas. (Wiio, 1973) 
 
Möjligheten finns också att mottagaren får för många meddelanden. Det antal 
meddelanden en människa kan ta emot och behandla är begränsat. Det är svårt för 
mottagaren att behandla alla meddelanden denne utsätts för och därför kan meddelanden 
försvinna i mängden. (Wiio, 1973) 
 
Kanalen kan också vara en källa till varför ett meddelande förkastas. Mottagaren kan anse 
mediet vara otillförlitligt vilket resulterar i att denne ställer sig misstänksam till innehållet 
i meddelandet. Mottagarens uppfattning om mediets uppgift är också viktig. Om mediet 
till exempel uppfattas som ett underhållningsmedium, kan andra typer av meddelanden 
över samma kanal leda till ett förkastande. (Wiio, 1973) 

2.3.3 Förstås meddelandet? 
Att meddelandet nått fram till mottagaren garanterar inte att mottagaren förstått det. 
Språket som används i meddelandet kan ha en stor betydelse för om meddelandet tolkas 
på rätt sätt. Med hjälp av förståelseundersökningar har slutsatser dragits om vilka slags 
språkliga egenskaper som gör en text svår eller lätt att förstå. De huvudsakliga 
skillnaderna som studierna visade är följande (Wiio, 1973): 
 
Svårt språk Lätt språk 
Relativt många långa ord Relativt många korta ord 
Relativt många ovanliga ord Relativt många vanliga ord 
Många adjektiv och adverb Få adjektiv och adverb 
Många meningar med över 15 ord  Korta meningar 
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2.4. Vad är intern kommunikation? 
Studier av inre förhållanden i företag och organisationer ur kommunikationssynpunkt är 
enligt Strid (1999) av mycket sent datum, vilket han förklarar med att det dels beror på att 
kommunikationsforskningen som egen disciplin är ung, dels på att kommunikations-
forskningen som bedrivits framför allt ägnat sig åt masskommunikation. Strid definierar 
internkommunikation som ”budskapsöverföring mellan människor vars relationer är 
varaktigt strukturerade för att uppnå något bestämt mål”. 
 
Med intern kommunikation menar vi det informationsutbyte som sker mellan de anställda 
inom en organisation. 

2.4.1 Olika typer av intern kommunikation 
Den interna kommunikationen ser väldigt olika ut beroende på vad den ska förmedla. 
Peter Erikson (2002) delar in intern kommunikation i sex kategorier. 
 
Operativ kommunikation 
Operativ information är den information som behövs för att varje medarbetare ska sköta 
sitt dagliga arbete. Det kan gälla vilka varor som ska levereras en viss dag eller vilka 
produkter som ska tillverkas. (Erikson, 2002) 
 
Nyhetskommunikation 
Det är viktigt att förmedla nyheter inom organisationen för att medarbetarna på längre 
sikt ska kunna sköta sina uppgifter på ett effektivt sätt. Denna kommunikation brukar ske 
löpande via personaltidningar, intranät, avdelningsmöten eller andra regelbundna kanaler. 
Nyhetskommunikationen berör inte bara den egna avdelningen utan ofta även företaget i 
sin helhet. (Erikson, 2002) 
 
Styrkommunikation 
Den kommunikation som riktar in sig på att styra och leda verksamheten mot uppsatta 
mål kallas styrkommunikation. Till denna typ av interkommunikation hör budgetar, 
företagspolicies och PM som reglerar verksamheten. Styrkommunikationen kan också 
innefatta manualer för tillverkning, kvalitetskrav och arbetsmiljöbestämmelser. (Erikson, 
2002) 
 
Förändringskommunikation 
En organisation behöver skilja den dialog som handlar om den regelbundna ordinarie 
verksamheten från den som berör det oväntade, omtumlande och drastiska. Denna typ av 
kommunikation är baserad på särskilda händelser i företaget eller dess omvärld som 
ligger utanför det normala nyhetsflödet. När en organisation genomgår någon större 
förändring kan de ordinarie kanalerna ofta behöva kompletteras med projektbaserade 
kanaler och metoder som tas i bruk under en begränsad period eller för en begränsad 
målgrupp. (Erikson, 2002) 
 
Kulturkommunikation 
Kulturkommunikationen är en mer eller mindre osynlig del i den interna 
kommunikationen. Till detta område räknas kommunikation som rör företagets 
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värderingar, dess etik och dess människosyn. Kulturkommunikationen speglar även 
synen på ledarskapet, på jämställdhetsfrågor, miljöfrågor och företagets ansvar i 
samhället. Det finns sällan skriftliga dokument som beskriver kulturen hos en 
organisation och hur den påverkar informationsarbetet. (Erikson, 2002) 
 
Informell kommunikation 
Den mest väsentliga informationen på en arbetsplats kommer sällan via någon formell 
väg eller med ett tydligt innehåll. Den dyker upp i konversationerna under kafferasterna, 
under lunchen eller i korridoren. Den informella dialogen är till skillnad från de fem 
övriga områdena inte styrd eller planerad. I tider med snabb förändring är det här som 
frågor fångas upp, ventileras och förvanskas. Den informella kommunikationen existerar 
oavsett om någon gör något åt den eller inte. (Erikson, 2002) 
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3. Metod 
I detta kapitel motiverar vi de olika val vi gjort i hänseende till angreppssätt, insamlings-
metoder och urval vi använt oss av för att besvara vår forskningsfråga. 

3.1. Forskningsansats 
Enligt Patel och Davidsson (2003) finns det tre sätt att relatera empiri och teori. Dessa är 
deduktion, induktion och abduktion. Med ett deduktivt arbetssätt utgår forskaren från 
existerande teorier och drar slutsatser om speciella händelser. En forskare som arbetar 
induktivt studerar forskningsobjektet utan att först ha förankrat undersökningen i en 
befintlig teori, och formulerar en teori utifrån den insamlade informationen, empirin. 
Abduktion sägs vara en kombination av deduktion och induktion. Den går till på så vis att 
forskaren formulerar en teori baserad på enskilda fall för att sedan testa denna teori på 
nya fall. 

3.1.2 Kvalitativ ansats 
Patel och Davidsson (2003) beskriver kvalitativt inriktad forskning som datainsamling 
fokuserad på ”mjuka” data. Denna ansats bör användas om problemet som studeras 
handlar om hur olika människor upplever ett fenomen eller vill svara på frågor som rör 
”Vad är detta? Vilka är de underliggande mönstren?”. 

3.1.3 Kvantitativ ansats 
Med kvantitativt inriktad forskning menar Patel och Davidsson (2003) sådan forskning 
som innebär mätningar vid datainsamlingen och statistiska bearbetnings- och analys-
metoder. Vid frågor som ”Hur? När? Var? Vilka är skillnaderna? Vilka är relationerna?” 
är den kvantitativa ansatsen att föredra. 

3.2. Fallstudie 
En fallstudie är att föredra då frågan som ställs utgörs av ”hur” eller ”varför”, när 
undersökaren har liten kontroll över det som undersöks och när det handlar om tillfälliga 
fenomen som studeras i dess verkliga sammanhang. (Yin, 1994) 
 
Halvorsen (1992) skriver att syftet med en fallstudie ”… är att ge en intensiv beskrivning 
av ett socialt system – att utveckla en helhetsförståelse”. 

3.3. Validitet och reabilitet 
Enligt Yin (1994) används validitet och reliabilitet för att utreda en undersöknings 
tillförlitlighet. 
 
För att bedöma validitet menar Yin (1994) att de mätinstrument som tas fram för studien 
bör vara pålitliga. Om någon i en senare undersökning följer samma procedurer som en 
tidigare undersökning gjort, ska detta resultera i ett resultat som stämmer överens med det 
som framkom i den föregående undersökningen. Yin (1994) menar med detta att ett mät-
instrument ska vara pålitligt och i de fall det genererar avvikelser ska dessa vara stabila. 
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3.4. Vårt tillvägagångssätt 
Vi kommer att utgå från det deduktiva arbetssättet och grunda vår undersökning på 
befintlig teori som vi sedan kommer att analysera vår empiri utifrån. Vårt arbete kommer 
att förlita sig på kvalitativt inriktad forskning, med personliga intervjuer som underlag. 
Detta då uppsatsens syfte är inriktad på att belysa användarens syn på direktmeddelanden 
och hur denne använder det i det dagliga arbetet. Vi kommer att använda oss av en 
semistrukturerad intervjustrategi där vi följer vår intervjuguide (se bilaga A) som vi fyller 
på med följdfrågor vid behov. 
 
Vår frågeställning grundar sig i hur direktmeddelanden används och uppfattas. Därför 
kommer vi att använda oss av fallstudietekniken för att samla in de data vi behöver för att 
besvara forskningsfrågan. Vår fallstudie kommer att utföras hos en medelstor 
organisation. 

3.4.1 Urval av fall 
För att välja ut företag att genomföra vår fallstudie på skickade vi ut e-postenkäter till 
företag i regionen. Utefter de svar vi fick valde vi ut ett företag som empirikälla. De 
anställda har använt sig av direktmeddelande under en längre tid och uppnått en lämplig 
mognad i sitt användande av direktmeddelanden för vår undersökning. De anställda sitter 
utspridda i en blandning mellan kontorslandskap och kontorslokaler. 

3.4.2 Urval av respondenter 
Vi bad en representant för företaget välja ut lämpliga respondenter för vår undersökning. 
Detta gjorde vi för att representanten på företaget har större insyn och kunskap om de 
anställdas kommunikativa kunskaper och användningen av mediet än vad vi har. 

3.4.3 Datainsamling 
Vårt arbete är baserat på både primär- och sekundärdata. Med primärdata menas enligt 
Halvorsen (1992) nyinsamlad data, i det här fallet våra intervjuer. Sekundärdata beskrivs 
som befintlig data, till exempel från vår litteraturstudie. 

3.4.4 Primärdata 
Den teori vi kommer att använda oss av för att stödja vår empiriska undersökning hämtar 
vi främst från litteratur inom området kommunikationsvetenskap. Vi har undersökt en 
mängd kommunikationsmodeller och jämfört dem med varandra. Av dessa anser vi att 
Shannon och Weavers kommunikationsmodell från 1948 passar bäst in på vår studie, för 
att den på ett bra sätt beskriver de grundläggande delarna i kommunikationen. Det vill 
säga sändare, mottagare, kanal, brus och återkoppling. 

3.4.5 Sekundärdata 
Vi kommer att göra vår empiriska studie på Norrbottens resebyrå (NR) i Luleå där vi 
intervjuar sex respondenter. De personer vi intervjuar kommer på vår begäran väljas ut av 
företaget. Anledningen till att vi utfört vår undersökning på NR är att de under en längre 
tid använt sig av tekniken vilket resulterat i en mognad hos användarna. Programvaran är 
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också installerad på samtliga arbetsplatser, med undantag från chefen. De frågor vi ställer 
är indelade under Lehtonens (1999) tre faktorer för värdebildande kommunikation. 

3.4.6 Validitet och reabilitet 
De intervjufrågor vi tagit fram grundar sig på den teori vi redovisat i det föregående 
kapitlet. Vi har också utfört en pilotstudie och låtit ett antal personer läsa igenom våra 
frågor och komma med kommentarer på sådant som kan vara oklart. Vi anser att vi 
genom detta åtnjutit god validitet. De intervjuer vi genomfört spelades alla in på band för 
att undvika att vi skulle misstolka eller förvränga de svar vi fick. 
 
Vi anser att vi genom användandet av personliga intervjuer har fångat de tankar den 
intervjuade har om problemområdet på ett bra sätt. För att öka reliabiliteten ställs alla de 
personer vi intervjuat inför samma frågor, detta för att samtliga intervjuer ska få en 
likvärdig struktur. Vi har så gott vi kunnat försökt att hålla våra personliga värderingar 
om ämnet utanför våra frågor och intervjuer för att undvika att färga respondentens svar. 

3.5. Analys 
I vår analys kommer vi med hjälp av Shannon och Weavers kommunikationsmodell 
bedöma direktmeddelande som medium i organisationens internkommunikation utifrån 
Lehtonens (1999) tre faktorer för värdebildande kommunikation. Vi kommer att under-
söka hur kommunikation vid direktmeddelande fungerar mellan sändare och mottagare. 
Vi kommer att titta på vilka typer av meddelanden som skickas via direktmeddelanden. 
Vi kommer även att titta på hur meddelanden som skickas via denna kanal uppfattas.  
 
Vi har även som mål att undersöka hur direktmeddelande uppfattas som 
kommunikationskanal. Det kommer vi att göra genom att titta på hur tekniken upplevs 
och vilken effekt införandet av direktmeddelande har fått på kommunikationen. 
 
Vi vill också reda ut hur direktmeddelanden hanterar återkoppling. Vi kommer att titta på 
hur mediet stödjer återkoppling och hur detta sker. 
 
Slutligen kommer vi att undersöka vilka störningar som är kopplade till kommunikation 
via direktmeddelande. 
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4. Empiri 
I detta kapitel redovisar vi de svar vi fått från våra respondenter i vår empiriska 
undersökning. Svaren är uppdelade i faktorer för värdebildande kommunikation uppsatta 
av Lehtonen (1999). 

4.1. Företaget 
Norrbottens resebyrå (NR) startades 1988 och har idag 25 anställda. De har förutom i 
Luleå även kontor i Kalix och Haparanda. Vid kontoret i Luleå är det främst försäljning 
av affärsresor som gäller. I vår empiriska undersökning har vi gjort intervjuer i tre delar 
av företaget: reseförsäljare, vilka säljer resor till både privatpersoner och företag, 
ekonomiavdelningen, vilka har hand om fakturering och andra ekonomirelaterade 
ärenden samt säljare av affärsresor, vilka säljer resor uteslutande till ett visst företag. 
 
NR använder sig av direktmeddelandeklienten Microsoft Messenger (MSN). 

4.2. Person A, reseförsäljare 
Person A har jobbat som försäljare av resor på NR i drygt ett år och har tidigare haft 
anställning på andra resebyråer. Hon har gått flera datorkurser och anser sig själv ha god 
datorvana. A var också den som introducerade NR för direktmeddelanden. På sitt förra 
jobb som resesäljare vid en annan byrå användes direktmeddelanden för att kommunicera 
inom organisationen som var utspridd över hela landet. ”Det var ju fruktansvärt smidigt 
alltså när du ville prata med någon, IT-avdelningen satt i Stockholm och någon i 
Karlskrona… Det är ju som att prata med någon istället för att ringa…”. Det var den 
typen av erfarenheter som fick A att, när hon började på NR för cirka ett år sedan, 
presentera sina kollegor för Microsoft Messenger (MSN). ”Jag tyckte det funkade 
jättebra, så när jag började här för ett år sedan ungefär så införde jag det ganska snabbt, 
och det vart ju jättepoppis bland alla på en gång…” Enligt person A har det inte 
förekommit någon utbildning i programvaran på arbetsplatsen och det är inget hon 
saknat. Person A uppger att hon tar emot mellan 20 och 50 meddelanden om dagen och 
hon menar att antalet direktmeddelanden överstiger antalet e-brev. 
 
Tema strukturell 
Enligt A finns det idag ingen policy för användandet av MSN. De flesta har 
arbetskamrater blandade med privata vänner på sina kontaktlistor och det finns inget 
regelverk för vilka typer av meddelanden som får respektive inte får skickas. Hon anser 
att det inte finns några problem i dagsläget men om något skulle uppdagas vore det på sin 
plats att ta fram en policy som ligger till grund för användandet. 
 
Person A tycker att införandet av direktmeddelanden har hjälpt denne att snabbt kunna få 
tag på rätt person och att få ett snabbt svar på en fråga. A säger också att hon lättare kan 
hjälpa sina kollegor med svar då dessa sitter i telefon med en kund: ”… om [kollegan] 
pratar med en kund, så hör jag något som jag känner igen, då skriver jag…”. A säger att 
hon alltså kan svara på en fråga som hon inte fått ställd direkt till sig snabbt och enkelt 
utan att avbryta det telefonsamtal som kollegan är upptagen med. 
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Person A säger att direktmeddelanden endast används då meddelandet ska skickas till en 
enskild person. Om hon eller någon annan vill skicka ett meddelande till flera personer 
används e-post. A tycker att detta är att föredra då e-brevet även sparas och kan fås 
utskrivet på papper, något som inte är möjligt med MSN: ”… då har man ju det mera på 
papper, så att säga också, om det är något viktigare så tar man det på mailen”. Hon 
nämner det faktum att meddelandet inte sparas som en nackdel med klienten. 
 
Tema kultur 
Den typ av meddelanden som A skickar mest av under en dag är påminnelser om att 
mottagaren ska höra av sig till någon som hört av sig då denne inte varit tillgänglig. 
Tidigare lämnades ofta små lappar vid kollegornas skrivbord, vilka lätt kom bort, och det 
hände också att lapparna glömdes bort och aldrig hamnade på mottagarens skrivbord. 
”Om någon ringer och så vill de prata med [en kollega], till exempel, så sitter hon i 
telefon och då skriver man en lapp: ring det och det numret… så ska man springa med 
den där lappen till henne och så glömmer man det. Nu så tar man det bara via MSN 
direkt…” 
 
Inom avdelningen säger A att det främst är små korta meddelanden med uppmaningar om 
att ringa upp exempelvis en kund som skickas. Hon ser heller ingen skillnad på 
kommunikationen till andra avdelningar. 
 
De typer av meddelanden som främst förmedlas via direktmeddelanden på A:s arbetsplats 
är enligt henne främst informell kommunikation och meddelanden av typen: ”vad ska du 
göra på lunchen”. En viss del operativ kommunikation förekommer också: ”Ibland är det 
en [kollega] som kollar biljetter, alltså som prickar biljetter så att säga, månad för månad, 
att de är fakturerade och sånt där, och det kan ju komma på MSN…” Hon säger också att 
hon inte saknar möjligheten att få information inom de övriga ämnesområdena, då hon 
upplever e-post som en bättre kanal för information som på sikt kan behöva sparas. 
 
Person A tycker att samarbetet med kollegorna har underlättats av tekniken och använder 
direktmeddelande även hemifrån och denne säger att vissa av kollegorna också gör det. 
 
En fördel person A nämner är möjligheten att säga ”sådant som inte ska höras”. Detta var 
främst något hon upplevde på sin förra arbetsplats där lokalen var ganska liten. ”Kom det 
in kunder i butiken så kunde man, på MSN, säga saker som inte kunderna skulle höra.” 
På samma sätt anser A att hon lätt kan få iväg ett meddelande till en kollega som sitter 
upptagen i telefon utan att störa samtalet. Person A förväntar sig inte någon återkoppling 
på ett skickat meddelande, även om det ibland händer och det är inte heller något hon 
saknar. 
 
A tycker att en nackdel med direktmeddelanden är att arbetet blivit mer stillasittande. 
Istället för att besöka kollegans arbetsplats skickar hon ett meddelande. Samtidigt tycker 
inte A att detta medfört enbart nackdelar: ”Det blir inte en massa spring.” Företaget har 
också infört vissa åtgärder för att kompensera stillasittande arbete: ”Vi springer ju ändå i 
och med att man hämtar biljetter… och det är ju medvetet så för att man ska röra på sig 
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lite grann…” A säger också att faxen är placerad på ett sådant sätt att personalen måste 
lämna sitt skrivbord för att kunna använda den. 
 
Person A säger att mjukvarans möjlighet att visa om en person är upptagen eller ej inte 
används i någon större utsträckning och även om det används är det enligt henne inget 
som någon bryr sig om. Om respondenten är upptagen avbryter denne inte det denne för 
tillfället håller på med bara för att svara på ett meddelande utan väntar tills tid finns. Om 
A känner att sändaren väntar skriver hon ett kort svar i stil med ”vänta” eller ”jag 
återkommer”. A känner inte att hon är tvingad att svara på alla meddelanden hon får. 
 
A har märkt en minskning i det antal e-brev denne skriver sedan direktmeddelanden 
infördes. Den största förändringen hon ser är dock att ”springet med lapparna som har 
slutat.”. 
 
När det gäller trovärdigheten i innehållet hos ett direktmeddelande ser person A ingen 
skillnad jämfört med e-post: ”det är ingenting man struntar i eller känner att sådär ’äh’, 
utan det är viktiga grejer”. A nämner att en av anledningarna till detta är att kanalen inte 
används till att ”laja” med. 
 
Tema kunskap 
Person A anser att programvaran som används för direktmeddelande är lätt att använda. 
Hon blir uppmärksammad på att ett nytt meddelande mottagits med en ljudindikation och 
att ett meddelandefönster visas i nedre kanten av skärmen. 
 
A tror att det är lätt att missuppfatta ett meddelandes innehåll på grund av att uttryckssätt 
som kroppsspråk och liknande faller bort vid användande av direktmeddelanden. Hon 
anser sig dock inte ha några problem med att uttrycka sig i skrift och att så kallade 
”smileys” kan underlätta, men om innehållet är känsligt är det bättre att söka upp 
personen öga mot öga istället för att skicka ett meddelande och riskera att bli feltolkad. A 
säger också att sättet hon utformar ett meddelande till stor del beror på vem mottagaren 
är, något som A tror görs undermedvetet, på samma sätt som hon använder olika språk 
beroende på vem hon pratar med. 

4.3. Person B, reseförsäljare 
Person B har jobbat som resesäljare på NR i två år. Datorer har B använt sedan hon gick i 
gymnasiet. B har tidigare använt direktmeddelanden privat för att hålla kontakten med 
vänner och bekanta men hade inte använd det till kommunikation inom företaget förrän 
det infördes på resebyrån. Person B säger att det inte förekommit någon utbildning i 
tekniken på företaget: ”… man har väl utbildat sig själv i och med att man använde det 
privat först”. Hon säger att de som inte använt det tidigare fick hjälp av en mer erfaren 
kollega att komma igång. B tycker att systemet är ganska lätt att lära sig och att det inte 
har varit några problem att komma igång med. 
 
Tema strukturell 
Enlig Person B finns det ingen bestämd policy för hur direktmeddelande ska användas 
som hon och hennes kollegor kan arbeta efter. B skickar främst meddelanden till sina 
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kollegor men har även ett par personliga vänner i sin adresslista. Hon har samma 
användarnamn när hon använder direktmeddelanden hemma och har även några av 
arbetskamraterna på sin adresslista där också men säger att det sällan sker någon 
kommunikation med dessa utanför arbetstid.  
 
Ur effektivitetssynpunkt tycker B att hon kan använda tiden mer effektivt då hon slipper 
skriva ner påminnelser om diverse ärenden på lappar som hon sedan går och lämnar till 
sina kollegor. En annan fördel B nämner är besparingar av resurser som exempelvis 
papper och att detta även kan ge positiv effekt i miljösammanhang. Hon tycker också att 
det efter införandet blivit snabbare och enklare att få svar på frågor. 
 
Person B tycker inte att innehållet i de meddelanden som skickas av henne till hennes 
kollegor inom avdelningen skiljer sig speciellt mycket. Till ekonomiavdelningen skickar 
hon dock mest frågor som rör fakturering och andra ekonomirelaterade frågor. 
 
Tema kultur 
Det är främst kortfattad information som skickas med ett direktmeddelande enligt person 
B. Denne säger att större textmängder som ska nå ut till flera mottagare skickas med e-
post. Hon säger att en nackdel med direktmeddelande gentemot e-post är att meddelandet 
inte sparas. 
 
B tycker att den största fördelen med användandet direktmeddelanden är att hon slipper 
att springa med kom ihåg-lappar till sina kollegor, att kunna skicka ett meddelande som 
säger att en kollega ska ringa upp en kund om kollegan varit upptagen med ett 
telefonsamtal eller något annat. 
 
Det är enligt B främst informell kommunikation som bedrivs via kanalen. Viss operativ 
kommunikation förekommer också. Hon säger sig inte sakna någon annan information 
genom kanalen. 
 
Person B tycker att direktmeddelanden underlättar samarbetet med kollegorna men tycker 
samtidigt att det blir lite tråkigt att bara använda datorn för att kommunicera: ”… det är ju 
nånting annat att prata med den personen öga mot öga så att säga.”. Hon tycker också att 
samtal via direktmeddelanden kan bli något opersonlig med att detta kan hjälpas upp med 
hjälp av ”smileys”. 
 
Person B tycker att arbetet till viss del blivit mer stillasittandes i och med användandet av 
direktmeddelanden, att istället för att hämta information själv frågar hon en kollega. 
 
B upplever inte att alla använder den funktion i mjukvaran som tillåter användaren att 
uppmärksamma sändaren på att mottagaren inte finns tillgänglig just nu och detta är 
något hon saknar. Hon försöker själv komma ihåg att använda funktionen när hon 
exempelvis går på lunch. B säger att hon nästan aldrig mottar några meddelanden under 
den tid hon markerat sig själv som frånvarande men kan inte svara på om det beror på 
slumpen eller om det faktum att hon angett sin frånvaro i MSN respekteras av kollegorna. 
B svarar heller inte på meddelanden när hon är upptagen utan väntar tills hon får tid. Hon 
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förväntar sig svar på ett meddelande ”hyfsat snabbt”. B säger att så länge hon inte är mitt 
inne i någon krånglig diskussion med exempelvis en kund, kan hon svara på 
meddelanden samtidigt som hon sitter i telefon. 
 
Återkoppling är inget som B upplever vara speciellt vanligt. Hon säger att det ibland är 
någon som skickar ”Ok” eller något liknande om hon har skickat en påminnelse om att 
ringa upp en kund men hon litar på att meddelandet mottagits även om inget svar 
erhålles. 
 
Person B upplever inte att e-post- och telefontrafiken har minskat efter införandet av 
direktmeddelanden och hon uppskattar att hon mottar 25 direktmeddelanden om dagen. 
 
B upplever inte att det är lättare att ”skjuta undan” ett direktmeddelande jämfört med 
exempelvis ett telefonsamtal och anser att trovärdigheten hos direktmeddelanden är god. 
 
Tema kunskap 
Person B saknar till viss del kroppsspråket och andra personliga intryck när hon använder 
direktmeddelanden. Hon säger att hon hjälps lite av att hon kan använda en ”smiley” för 
att visa om hon är glad, ledsen eller arg. B säger sig heller inte ha några problem med att 
uttrycka sig skriftligt i ett direktmeddelande. Hon tycker att hon i viss mån anpassar 
språket i meddelandet till den person hon skickar meddelandet till. B anser att risken för 
att bli missförstådd är förhållandevis liten och att möjligheten att fråga ”Hur menar du?” 
alltid finns för att reda ut eventuella missförstånd. 
 
B tycker att MSN är ett väldigt enkelt program att använda och hon uppmärksammas på 
att ett nytt meddelande har mottagits genom en blinkande indikering på nedre delen av 
skärmen. 

4.4. Person C, ekonomiansvarig 
Person C jobbar som ekonomiansvarig och har varit anställd sedan tre månader tillbaka. 
Hon har tidigare jobbat på olika IT-företag och anser sig ha god datorvana. C har använt 
sig av MSN sedan fyra år tillbaka. 
 
Person C använder i huvudsak direktmeddelande för att ställa enkla, snabba frågor till 
den andra ekonomiansvarige, frågor vilka oftast rör bekräftelser på att betalningar 
mottagits eller utförts. Dels för C vill undvika att använda telefonen, dels för att slippa 
springa runt på kontoret. Ibland kommer det också frågor från någon av de andra 
avdelningarna, men det är alltid jobbrelaterade frågor som behandlas. På hennes gamla 
jobb ”chattade man lite mer om allt möjligt annat”. Direktmeddelande används inte till 
”jättelånga utredningar” eller för dokument som behövs sparas skriftligt. Person C får ca 
40-50 direktmeddelanden per dag. 
 
Då respondenten endast jobbat på företaget en kortare tid vågade hon inte dra några 
slutsatser om vilka önskemål som ledde till införandet av direktmeddelanden, men på de 
tidigare IT-företagen hon jobbat på var det mer ett nyhetens behag. ”På ett dataföretag är 
det ju såhär, ’ååå, det är någonting nytt! Vi installerar det nu!’”. 
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Enligt person C har det inte förekommit någon utbildning i mjukvaran inom företaget och 
hon tycker inte heller att det hade behövts. 
 
Tema strukturell 
Respondenten berättar att det inte finns några officiella regler för hur direktmeddelandet 
ska användas. Hon känner inte heller till att det finns några informella regler som reglerar 
användandet av direktmeddelande, utan säger ”jag tror folk vet att man skickar väl inte 
vad som helst, för att det kan hoppa upp när någon annan står och tittar över axeln”. 
  
Person C anser att direktmeddelande är väldigt smidigt och att den snabbar upp 
kommunikationen och underlättar samarbetet. ”Det tar mindre tid än att springa runt och 
leta folk som kanske inte sitter vid datorn just då heller”. Hon tycker också att det stör 
betydligt mindre än när det ringer i telefonen och att det upplevs som mindre stressande. 
C ser en nackdel med direktmeddelande och det är ”om det hoppar upp något olämpligt 
när man har folk som står över axeln och tittar på skärmen”. 
 
Person C berättar att det är möjligt att hålla kontakt med arbetskamraterna även utanför 
arbetet eftersom hon använder samma direktmeddelandeanvändare på arbetsplatsen och 
på fritiden. Hon anger att det kan vara svårt att veta vem som är på arbetsplatsen och vem 
som är hemma och till exempel sjukskrivit sig men nämner också ”… på mina tidigare 
jobb har det inte spelat någon större roll om man är sjuk eller på jobbet, man ska svara på 
frågor i alla fall”. 
 
C anser att denne inte kan dra några slutsatser om några vinningar har gjorts ur 
effektivitetssynpunkt vid införandet av direktmeddelande, men hon kan tänka sig att e-
posttrafiken kan ha minskat något. Hon tycker dock att direktmeddelande underlättar att 
få svar på frågor eller att få tag på rätt person. 
 
Tema kultur 
Person C anger att det mest är informell kommunikation som bedrivs med 
direktmeddelanden och tycker inte att de andra kommunikationsområdena borde skickas 
via direktmeddelande. Inom hennes egen avdelning är det främst meddelanden av typen 
”ska vi gå och dricka kaffe nu” som skickas, då hon anser att hennes kollegor sitter så 
pass nära att det är bättre att besöka dem personligen om det gäller något inom arbetet. 
Vid kommunikation med de andra avdelningarna är det främst små, korta jobbrelaterade 
meddelanden som skickas. 
 
Person C tycker att direktmeddelanden är att föredra framför till exempel telefon vid 
kommunikation i ett öppet kontorslandskap eftersom det inte stör arbetskamraterna. C 
nämner också att det är bättre för smågrejer eftersom det blir ett större avbrott i arbetet 
när telefonen ringer än att få ett direktmeddelande. 
 
C kan tänka sig att det är en nackdel att det inte går att välja vilka användare hon vill visa 
att hon är uppkopplad för. ”… nu har det inte hänt här, men på tidigare jobb att man 
liksom sitter på olika kontor och vissa människor har man tänkt, ’å, den där personen har 
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jag inte tid att prata med idag’, så att man inte vill att de ska se att man är online. Då 
måste man ju dölja det för alla”. 
 
Person C förlitar sig på att de meddelanden hon skickar når mottagaren men säger 
samtidigt att hon drar sig för att skicka viktigt information som hon vill ha kvar en 
bekräftelse på via MSN. C säger att hon ofta får ett svar från mottagaren som tyder på att 
meddelandet hon skickat mottagits. Om något går fel på det tekniska planet säger C sig 
bli uppmärksammad på detta med ett felmeddelande. 
 
C anger att kommunikationen blir mer stillasittande eftersom hon hellre skickar ett 
direktmeddelande än att gå och söka upp den person som hon söker men ser detta enbart 
som en fördel eftersom ”… jag skulle få ränna runt det här kontoret 200 varv varje dag 
annars…”.  
 
Person C berättar att hon inte känner någon stressfaktor över de direktmeddelanden som 
inkommer, utan kan lätt skjuta dem åtsidan och vänta med att svara. C nämner dock att 
hon ibland svarar på meddelanden trots att hon märkt sig som ”onåbar” i 
direktmeddelandeklienten, något som för det mesta brukar respekteras. 
 
C har svårt att bedöma om någon av den traditionella kommunikationen övergått till 
direktmeddelanden eftersom hon inte arbetade på företaget när det infördes. C tror att det 
förmodligen har det men inte för egen del. 
 
Person C upplever att det är lättare att åsidosätta ett meddelande via direktmeddelande-
klienten än till exempel ett e-brev och tycker att det som är viktigare bör skickas via e-
post. Direktmeddelanden används mer informellt. 
 
Tema kunskap 
Person C säger att hon tycker att programvaran är enkel att använda. Person C saknar inte 
direkt kroppsspråket eftersom hon kommunicerar med folk hon känner och att det finns 
ett antal ”smileys” att skicka med om det behövs. C ser dock att det kan finnas en risk för 
missförstånd vid kommunikation med personer denne inte har träffat. 

 
C tycker inte att den skriftliga kommunikationen som direktmeddelande använder sig av 
försvårar kommunikationen. Hon anpassar sina meddelanden efter vem denne skickar 
meddelanden till, ”Hade jag chattat med chefen, nu har han ju inte [MSN], men då hade 
jag nog använt en annan ton”. 
 
Person C uppmärksammas på nya meddelanden via en blinkande indikation på skärmen 
och hon ser inte detta som någon stressförhöjande faktor. 

4.5. Person D, ekonomiavdelningen 
Person D har jobbat på företaget i 5 år. Hon har gått kurser på datorteket och tagit ECDL, 
ett europeiskt datorkörkort. Hennes arbetsuppgifter är löpande ekonomisk hantering. D 
har använt sig av MSN i sex månader och använder det dagligen på arbetet. Hon fick 
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ingen utbildning i programvaran när den installerades men tycker inte att det behövdes, 
”vi har ju haft mailen och det har ju fungerat med det”. 
 
Tema strukturell 
Person D berättar att det inte finns några speciella regler för användandet av 
direktmeddelanden men att regler för e-post och Internetanvändande finns. Även då det 
är möjligt att använda samma användare på fritiden är det ingenting hon nyttjar. 
 
Person D anser att det har blivit lättare att få svar på frågor sedan direktmeddelandet 
introducerades på arbetsplatsen. ” Där har vi ju då skillnaden mellan mailen och det här. 
Skickar jag ett mail kan jag ju få vänta en halv dag innan jag får ett svar men eftersom 
den där rutan poppar upp så reagerar de att nu är det något”. 
 
Person D tycker inte att det är någon skillnad mellan de meddelandena som skickas inom 
ekonomiavdelningen och mellan de andra avdelningarna. 
 
Tema kultur 
Person D använder endast direktmeddelande till att kommunicera inom det område som 
vi har beskrivit som informell kommunikation. Hon tycker inte att kanalen passar till 
någon av de andra olika typerna av kommunikation, utan använder sig mest av e-post för 
sådana ärenden. 
 
Hon tycker att direktmeddelande är att föredra när ett hon vill ha ett snabbt svar och 
använder direktmeddelanden uteslutande till detta. 
 
Person D anser att direktmeddelandet har underlättat samarbetet med hennes 
arbetskamrater i vissa lägen då det har blivit lättare att få tag på personer. Till exempel är 
det lättare att få tag på personer som sitter mycket upptagna i telefonen, ”då skickar jag ju 
ett meddelande för då vet jag att då ser de det”. Hon tycker att kommunikationen till viss 
del blivit mera stillasittande men eftersom hon får springa en hel del ändå tycker hon inte 
att det har blivit någon större skillnad. 
 
På arbetsplatsen använder D direktmeddelande för att skicka korta, snabba meddelanden 
till bokningen. Hon föredrar direktmeddelande framför e-post när hon vill ha ett snabbt 
svar tillbaka. Person D tycker att en fördel med direktmeddelande gentemot e-post är att 
hon kan få snabba svar och vara säker på att meddelandet kommit fram. Hon använder 
dock hellre e-post till långa meddelanden och meddelanden med bifogade filer. 
 
Person D använder sig av statusfunktionen om denne vet att hon kommer att vara borta 
från datorn en längre stund. Hon tycker att det respekteras i hänsyn till att kollegorna inte 
överöser henne med meddelanden när hon är borta men säger också att det kanske snarare 
beror på att de uppmärksammat att hon inte är vid sin arbetsplats på annat sätt än via 
direktmeddelandeklienten. 
 
Person D tycker inte att mycket av den traditionella kommunikationen har övergått till 
direktmeddelande, utan att det är i stort sett samma. 
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Person D tycker att direktmeddelanden viktas lite tyngre än ett e-postmeddelande då det 
ges en starkare indikering på att ett nytt meddelande har inkommit via direktmeddelande 
än via e-post. ”Det där lilla kuvertet [e-postindikationen] går ju som att blunda från.” 
 
Person D berättar att programmet inte ger någon form av kvittens om att meddelandet 
kommit fram, utan att det är något som måste komma från mottagaren, något som hon 
säger sig få beroende av vem hon skickar meddelandet till. I många fall tycker hon också 
att det är bra att få ett svar på att meddelandet nått sin destination. Programmet säger 
dock till om meddelandet inte levererats på grund av något tekniskt fel på vägen. Om 
inget sådant kommit litar D på att meddelandet kommit fram. 
 
Tema kunskap 
Person D tror inte att det finns någon risk för feltolkning vid kommunikation via 
direktmeddelande eftersom ”det är oftast bara ’ring hit och dit’ och sen svammel 
ungefär”. D berättar att kanalen inte används för allvarliga saker, utan endast för snabba, 
korta meddelanden. Hon tycker inte att det är svårt att få fram sitt budskap via 
direktmeddelanden. Hon tycker inte heller att det försvinner några viktiga faktorer ur 
kommunikationssynpunkt gentemot muntlig kommunikation eftersom det är möjligt att 
utöka meddelandet med ”smileys”, versaler och gemener. När hon skriver ett meddelande 
anpassar hon innehållets utformning efter mottagaren. D tycker att mjukvaran som 
används för att skicka direktmeddelande lättanvänd, ”det är bara att öppna och skriva”. 
 
När D får ett meddelande uppmärksammas denne på detta genom att en ruta med 
meddelandet dyker upp på skärmen. 

4.6. Person E, säljare av affärsresor 
Person E har jobbat på NR sedan 1994 och jobbar endast med att sälja affärsresor. Hon 
anser sig ha tillräckligt med datorvana för att kunna utföra sina arbetsuppgifter men har 
inget större intresse för det utanför arbetet. E har använt direktmeddelanden i cirka sex 
månader och någon utbildning i programvaran är enligt henne inget som förekommit. 
 
Tema strukturell 
Person E säger att det inte finns någon policy för användandet av tekniken och att det till 
exempel är möjligt att lägga till privata kontakter i mjukvaran. Hon använder det dock 
enbart till att kommunicera med sina kollegor och använder det inte utanför kontorstid för 
att hålla kontakt med sina kollegor även privat. 
 
E säger att meddelande främst skickas inom den egna avdelningen och att de oftast är av 
typen kom ihåg-lappar. De meddelanden som skickas till de andra avdelningarna är ofta 
korta frågor som kräver snabba svar. 
 
Enligt person E fanns det behov som ledde till införandet främst hos de säljare som 
arbetar utanför hennes område: ”De är ju betydligt fler och sitter lite mera utspritt än vad 
vi fyra gör här…” 
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Hon anser att den största nyttan med direktmeddelanden är möjligheten att ersätta skrivna 
påminnelselappar till sina kollegor med ett elektroniskt dito som minimerar risken med 
att lappen glöms eller tappas bort. 
 
Person E ser inga direkta vinster ur effektivitetssynpunkt, men detta beror enligt denne 
främst på att de personer hon jobbar tillsammans med sitter i samma rum som henne 
själv. Hon säger dock att en positiv effekt är att det blivit enklare att snabbt få svar på 
frågor och att hon slipper vänta på att någon som för tillfället är upptagen ska bli ledig: 
”... ibland kan man ju ha en fråga som rör bokningsprogrammen, eller be någon komma 
hit vid tillfällen när de har tid”. 
 
Tema kultur 
De meddelanden som E skickar och tar emot är oftast av informell natur. Saker som 
nyheter inom företaget eller operationella direktiv når henne via e-post eller vid 
personalmöten. Hon säger sig inte heller sakna den informationen via direktmeddelanden. 
 
De tillfällen person E använder sig av direktmeddelanden är när det är små, korta 
meddelanden som ska skickas och hon föredrar också att den information hon tar emot 
via kanalen är kortfattad. E säger att e-post lämpar sig bättre för större textmängder och 
liknar mest direktmeddelanden vid elektroniska post-it-lappar. 
 
Person E håller till viss del med om att arbetet blivit mer stillasittande sedan 
direktmeddelanden gjorde sin entré. Hon säger att de ofta har ärenden hos de andra 
säljarna i och med att det finns biljetter att hämta och att hon därför måste röra på sig. 
Bland kollegorna i rummet där E sitter anser hon däremot att det blivit något mer 
stillasittande. 
 
Person E säger att hon inte använder möjligheten att i programvaran visa om hon är 
upptagen och att hon inte heller använder detta då hon går på lunch eller befinner sig 
borta från datorn en längre tid. E får tre till fyra meddelanden om dagen och när hon är 
närvarande försöker hon alltid svara på de meddelanden hon får omgående, men säger att 
i de fall då hon är allt för upptagen väntar hon med att svara tills denne får tid. Då E är för 
upptagen för att svara brukar hon skicka tillbaka ”återkommer” som svar. E säger att hon 
inte ser de signaler som indikerar att ett nytt meddelande har mottagits som stressande: 
”Man har ju vant sig att se det där kuvertet där hela tiden, så det är ju sånt som kommer 
hela tiden, så får man ju ta det när man har tid… Ibland kan man väl tycka att det kan 
vara lite irriterande och så, men det går ju att ta bort det om man inte hinner eller kan 
svara just då.” 
 
Någon minskning i antalet e-brev eller telefonsamtal säger sig Person E inte ha märkt av 
sedan direktmeddelanden infördes: ”Det är ytterligare en informationskanal som 
tillkommit, på gott och ont.” 
 
Person E förväntar sig svar på ett skickat meddelande om denne skickade en fråga, annars 
inte. Hon förlitar sig på att meddelandet nått mottagaren även om hon inte mottar något 
svar. E säger också att hon inte heller alltid skickar någon bekräftelse på ett mottaget 
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meddelande. Person E säger att hon inte märkt att något felmeddelande visas om 
meddelandet inte nått mottagaren på grund av tekniska problem. Hon säger också att en 
annan typ av återkoppling kan visa på att meddelandet gått fram: den person mottagaren 
enligt meddelandet skulle ringa upp ringer igen och söker samma person. 
 
Tema kunskap 
E tycker att MSN är ett enkelt program att använda. Språket i ett direktmeddelande säger 
Person E att hon uppfattar som informellt. Hon tror inte att det är någon risk att ett 
meddelande missuppfattas då de ofta är förhållandevis korta. E säger att meddelandet till 
en viss del anpassas till sändaren och nämner att det hon och kollegorna emellan ofta är 
raka frågor och svar som gäller, att språket är liknande det som används när de talar med 
varandra. E säger att språket är mer ordentligt när hon exempelvis skriver e-brev. 

4.7. Person F, säljare av affärsresor 
Person F har jobbat på resebyrån som resesäljare i ett år, är självlärd inom datahantering 
och har använt sig av direktmeddelandeklienten MSN i ungefär ett halvår. Hon har inte 
fått någon utbildning i verktyget när det installerades men det är inte heller någonting hon 
har saknat. 
 
Tema strukturell 
Person F berättar att det inte finns några formella regler för hur direktmeddelande ska 
tillämpas men tillägger ”man kanske inte ska chatta så mycket privat…”. Hon säger att 
det går att använda klienten utanför jobbet, men det är ingenting hon gör ofta, ”Ja, ibland 
kan jag logga in om jag är hemma och fråga lite grejer”. 
 
Person F tycker att kommunikationen blivit lite effektivare med direktmeddelanden. 
Risken för att meddelanden glöms bort har blivit mindre eftersom de kan skickas snabbt 
och enkelt. Hon tycker inte att direktmeddelande alltid hjälper till att få ett snabbt svar, 
eftersom mottagaren kan sitta upptagen med telefonen.  
 
Person F berättar att majoriteten av de meddelanden som skickas via direktmeddelande 
skickas inom avdelningen men även en del meddelanden skickas till ekonomi-
avdelningen.  
 
Tema kultur 
Person F berättar att den kommunikation som bedrivs med direktmeddelande är den som 
hamnar inom kategorin ”informell kommunikation”. De andra typerna av kommunikation 
tas oftast via e-post och det är ingenting hon ser negativt på.  
 
Samarbetet med arbetskamraterna är något som hon tycker har underlättats sedan 
införandet av direktmeddelande. Det går att skicka sina meddelanden snabbt vilket 
innebär att risken för att ärenden glöms bort minskar. F tycker inte att kommunikationen 
har blivit mera stillasittande sedan införandet utan att de rör på sig ändå.  
 
Person F använder direktmeddelanden mest för korta, snabba meddelanden. Allt annat 
skickas via e-post. Hon tycker att den största fördelen med direktmeddelande är att det 
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går snabbare att skicka direktmeddelanden än att ”skriva lappar och springa med dem”. 
Hon kan inte se några större nackdelar med mediet.  
 
Person F berättar att hon inte förväntar sig något svar av mottagaren som säger att denne 
fått meddelandet för att lita på att meddelandet kommer fram. Om hon själv ger någon 
återkoppling på meddelanden hon mottagit beror på vilken typ av meddelande det är, ”… 
man kan ju skriva att ’ok, jag har sett det’ i alla fall man kan bekräfta det, annars kan man 
lägga det åt sidan”. Hon är osäker på om det visas något meddelande då det uppstår något 
tekniskt fel som förhindrar att meddelandet levereras. Hon säger att användandet av 
funktioner för att markera hennes frånvaro från datorn inte används av henne eller någon 
annan på företaget. 
 
F säger sig ta emot i snitt ett meddelande om dagen och hon tar emot ungefär lika många 
e-brev. Hon upplever trovärdigheten hos ett direktmeddelande vara densamma som på ett 
skrivet papper, vilken hon säger är hundraprocentig. Hon ser inte heller att 
direktmeddelanden har tagit över någon annan kanals roll vid kommunikation inom 
företaget, förutom att det blivit färre skrivna lappar. 
 
Tema kunskap 
Person F berättar att hon inte saknar de aspekterna, så som kroppsspråk, som faller bort 
vid kommunikation med direktmeddelande eftersom hon använder kanalen mest för 
informell kommunikation. Om det är någonting mer komplicerat som behöver tas upp 
söker hon hellre upp den berörda personen för att prata öga mot öga. Person F berättar att 
hon inte gör någon skillnad på vem det är som ska ta emot meddelandet utan säger ”… 
det är samma hela vägen”. 
 
Person F tycker att programvaran som används för att skicka direktmeddelande på 
företaget är lättanvänd. Hon säger att hon uppmärksammas på inkomna meddelanden 
med att en textruta dyker upp på skärmen och det är svårt att missa. 
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5. Analys 
I detta kapitel analyserar vi de svar vi fått i vårt empiriavsnitt utifrån Shannon och 
Weavers kommunikationsmodell. Under varje del av denna tittar vi på hur 
respondenterna uppfattar eller använder direktmeddelanden genom att titta på de tre 
kriterier för värdebildande kommunikation Lehtonen (1999) nämner. 
 
Tabell 5.1 är en snabb sammanställning av respondenternas svar inom områdena 
strukturell, kultur och kunskap. Denna har sedan legat till grund för analysen i avsnittet 
ovan. 
 
 A  

Resesäljare 
B  
Resesäljare 

C, 
Ekonomiansvarig 

D  
Ekonomiansvarig 

E  
Säljare av 
affärsresor 

F  
säljare av 
affärsresor 

Sändare och mottagare 

Strukturell 
Finns det 
någon policy 
för 
användandet? 

Finns inga 
policies. Inget 
problem i 
dagsläget 

Ingen policy Finns inga 
policies. Efter 
eget huvud. 

Ingen policy, 
regler för e-post 
och 
Internetanvändning 

Ingen policy Ingen policy 

Kultur 
Vilka typer 
av kommuni-
kation  
bedrivs? 

Små korta 
meddelanden. 
Endast 
informell med 
en liten del 
operativ 
kommunikation
.  
Inte tvingande 
att svara på alla 
meddelanden. 
Anpassar sina 
meddelanden. 

Kortfattad info. 
Nyheter och 
informell 
kommunikation
. Viss operativ 
kommunikation
. Inget annat 
saknas 

Enkla snabba 
meddelanden. 
Informell inget 
annat. Nära 
sittande, tyngre 
grejer tar man 
muntligt. 

Små korta 
meddelanden. 
Informell 
kommunikation. 
Passar inte till 
något annat. 
Saknar inte heller. 
 
Anpassar 
kommunikation 
efter mottagare 

Små snabba 
korta 
meddelanden. 
Informell 
information. 

Små 
informella 
korta 
meddelanden. 
Saknar 
ingenting 
annat. 

Kunskap 
Hur uppfattas 
meddelanden
? Är de svåra 
eller lätta att 
förstå? 

Risk för 
missförstånd 
finns pga. 
bortfall av 
kroppsspråk. 
Kan lindras 
med smileys 
 
Känslig 
information -> 
öga mot öga. 
Inga problem 
att uttrycka sig 
i skrift. 

Saknar till viss 
del 
kroppsspråket, 
korr med 
smileys 
 
Förhållandevis 
liten risk för 
missförstånd. 
Men det går att 
reda ut med 
återkoppling.  

Risk för 
missförstånd vid 
samtal med 
okända personer. 

Tror inte att det 
finns risk för 
missförstånd 
eftersom det är så 
korta meddelanden 
som skickas. 

Ingen risk för 
missförstånd 
 
Föredrar att ta 
emot kortfattad 
information. 

Saknar inte 
kroppsspråk, 
ingen större 
risk för 
missförstånd. 

Kanalen 

Strukturell 
Har 
införandet 
effektiviserat 
arbetet? Ökar 
tekniken 
tillgänglig-
heten? 

Går att använda 
hemma, gör 
också det. 
Sätter sig inte 
N/A, bryr sig 
inte om andra 
gör det heller. 
Lätt att få tag 
på rätt person. 
Underlättar 
samarbetet. 

Effektiviserande 
och 
resurssparande. 
Snabbare och 
enklare att få 
svar på frågor. 
Underlättar 
samarbete. 
Samma 
användare på 
jobbet som 
hemma men 
ingen direkt 
kommunikation 
efter arbetstid. 

Smidigt och 
snabbar upp 
kommunikation 
+ underlättar 
samarbetet. 
 
Går att använda 
hemma och gör 
det också. 

Går att använda 
hemma men gör 
inte det. 
 
Underlättar 
samarbetet. Snabba 
svar. 
 
E-posten kan ha 
minskat (inte 
säker) 

Inga direkta 
vinster ur 
effektivitets-
synpunkt då 
alla sitter i 
samma rum. 
Lättare att få 
tag på personer 
och snabba svar 
på frågor.  

Smidigt med 
små snabba 
meddelanden. 
Kommunicera
r snabbare och 
effektivare. 
Mindre risk att 
meddelanden 
glöms bort. 
Används 
ibland på 
fritiden. 
Lättare att 
samarbeta. 
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 A  
Resesäljare 

B  
Resesäljare 

C, 
Ekonomiansvarig 

D  
Ekonomiansvarig 

E  
Säljare av 
affärsresor 

F  
säljare av 
affärsresor 

Kultur 
Hur upplevs 
trovärdighete
n i ett 
meddelande? 
Hur förhåller 
sig tekniken i 
förhållande 
till andra 
kanaler? 

Ingen skillnad 
mot e-post. 
Inget att strunta 
i. en av 
anledningarna 
till detta är att 
det inte 
används för att 
”laja” med. 
Sånt som inte 
ska höras. Kan 
konversera med 
kollegor i 
telefon utan att 
störa. 
Minskning i 
antalet e-brev. 

Inget att skjuta 
bort. 

Lättare att 
åsidosätta än e-
post. Viktigare 
saker bör 
skickas med e-
post. 

Trovärdigt 
 
Mindre störande. 
Mindre stressande. 

Kommunikatio
n via något 
annat medium 
har inte 
minskat. 

Trovärdighete
n densamma 
som ett skrivet 
papper. 

Kunskap 
Hur upplevs 
tekniken? 

Lätt att 
använda och 
pålitligt 

Lätt att använda 
och pålitligt 

Lätt att använda 
och pålitligt 

Lätt att använda 
och pålitligt 

Enkel att 
använda. 

Lättanvänt och 
litar att det 
kommer fram. 

Återkoppling 

Strukturell 
Uppmuntras 
återkoppling? 

Nej, men ibland 
kommer det. 

Nä, men ibland 
förekommer 
det. 

Nä, men det 
kommer ofta. 

Nej, men tycker att 
det är bra att få. 

Nej, men 
försöker skicka 
själv. 

Nej, 
återkoppling 
sker ibland 
utifrån typen 
av 
meddelande. 

Kultur 
Saknas 
återkoppling? 
Hur görs den? 

Saknar ej 
återkoppling. 
Återkoppling i 
form av ”ok” 
eller liknande. 

Saknar inte 
återkoppling. 
”ok” eller 
liknande. 

Antingen 
bekräftelse från 
mottagaren eller 
meddelande vid 
tekniskt fel. 

Det är bra att ha. ”återkommer” Ok 

Kunskap 
Uppmärk-
sammas 
användaren 
på 
återkoppling? 
Vet 
användaren 
att 
meddelandet 
nått fram? 

Nej, strular 
tekniken 
resulterar det i 
ett felmeddel-
ande. 
Litar på att det 
går fram. 

Litar på att det 
går fram. 

Inte per default. 
Meddelande ifall 
något tekniskt 
har gått snett. 

Litar på att 
meddelandet 
kommit fram. 

Litar på att 
meddelandet 
tagit sig fram 

Osäker om det 
meddelas att 
det har blivit 
fel. 

Störningar 

Strukturell 
Stör 
avsaknaden 
av 
exempelvis 
policy? 

Ingen upplever 
avsaknaden av 
policy som 
något negativt. 
Används 
seriöst. 

Upplever det 
inte som 
störande att 
policy saknas. 
 
 

Nej Det kan vara svårt 
att veta vem som är 
på jobbet och vem 
som är hemma 
eftersom det går att 
använda samma 
användare på 
jobbet som 
hemma. 

Använder inte 
N/A 
 

- 

Kultur 
Finns det 
några 
svårigheter 
att 
kommunicera 
via kanalen? 

Inga problem 
att få fram 
meddelandet 

Inga problem 
att uttrycka sig 
skriftligt 
 
Tråkigt att bara 
använda datorn 
för att 
kommunicera.  

Nej,. Det är inte 
svårt. 

Tycker inte att det 
är svårt att få fram 
budskapet 

Nämner 
ingenting om 
det. 

Nej 
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 A  
Resesäljare 

B  
Resesäljare 

C, 
Ekonomiansvarig 

D  
Ekonomiansvarig 

E  
Säljare av 
affärsresor 

F  
säljare av 
affärsresor 

Kunskap 
Stör 
avsaknaden 
av 
kroppsspråk 
och dylikt? 

Till viss del, 
missförstånd 
kan uppstå. 

Kroppsspråk 
saknas till viss 
del men 
smileys hjälper. 

Nej, smileys 
finns men 
missförstånd kan 
uppkomma med 
folk man aldrig 
mött. 

Nej, det är som att 
tala 

Nej Nej, inget sånt 
saknas. 

 

5.1. Sändare och mottagare 
Vi tittar här på vad direktmeddelande har för inverkan på sändare och mottagare.  
 
Tema strukturell 
Alla respondenter uppger att det på företaget inte finns någon policy för hur 
direktmeddelande ska användas. Ingen av respondenterna upplever detta som ett problem, 
alla använder mediet efter eget huvud. Det har växt fram ett informellt samförstående hur 
mediet ska användas och hanteras. 
 
Tema kultur 
Gemensamt för alla respondenter är att de använder tekniken för ”små, korta 
meddelanden”. Alla respondenter är eniga om att direktmeddelande lämpar sig bäst för 
kommunikation som hamnar inom området informell kommunikation. Inom avdelningen 
för resesäljare förekom även viss operativ kommunikation. Någon nyhetskommunikation, 
förändringskommunikation, styrkommunikation eller kulturkommunikation förekommer 
inte via mediet och alla respondenter är överens att detta är ingenting de saknar. 
Kommunikationen inom avdelningarna skiljer sig från den kommunikation som sker 
mellan avdelningarna genom att den är av en mera sällskaplig natur. Kommunikationen 
cirkulerar mera kring korta jobbrelaterade frågor och meddelanden.  
 
Tema kunskap 
Majoriteten av respondenterna anser att det bortfall av kroppsspråk, tonläge och liknande 
aspekter som tillkommer vid kommunikation via direktmeddelande ökar risken för 
missförstånd. Detta gäller främst hos avdelningarna ekonomi och reseförsäljning. De 
nämner att det finns sätt att kompensera bortfallet genom att använda sig av de ”smileys” 
som är implementerade i programvaran och möjligheten att växla mellan gemener och 
versaler för att visa vilken känsloladdning som finns i det skickade meddelandet. På 
avdelningen för affärsresor sades det att de meddelanden som skickas är av sådan formell 
natur att risken för missuppfattning är minimal. Alla är dock överens att korta 
meddelanden minskar risken för feltolkning och att meddelanden med viktigt innehåll 
inte skickas via direktmeddelande utan avhandlas via någon annan kanal. 

Tabell 5.1 
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5.2. Kanalen 
Vi tittar här på hur direktmeddelanden uppfattas som kommunikationskanal. 
 
Tema strukturell 
Samtliga respondenter anser att det blivit lättare att snabbt få svar på en fråga eller få tag 
på en kollega sedan direktmeddelanden infördes. En av dem säger att en fördel är 
möjligheten att säga sånt som ingen annan ska höra. Flera av dem säger att de kan få fram 
meddelanden till kollegor som är upptagna med exempelvis ett telefonsamtal, något som 
varit svårt tidigare. Majoriteten av dem nämner också att det blivit enklare att samarbeta 
med sina kollegor tack vare tekniken. De är alla medvetna om att det är möjligt att 
ansluta till MSN hemifrån med samma användarnamn som används på jobbet och tre av 
dem säger sig också göra detta. 
 
Respondenterna är överens om att det direktmeddelande ersatt till största del är 
användandet av post-it-lappar. Tidigare skrev de ofta kom ihåg-lappar och gick med 
dessa till mottagarens arbetsplats men nu sker i stort sett all sådan verksamhet via denna 
kanal. En av respondenterna nämner också att en viss resursbesparing görs i och med att 
pappersförbrukningen minskar. 
 
En nackdel som ett par av de intervjuade nämner är att de meddelanden som skickas och 
tas emot inte sparas utan är förlorade då meddelandefönstret på skärmen stängs ner. 
Därför tycker de att viktigare information eller information som behöver sparas för 
framtida bruk bör skickas via e-post. 
 
Ytterligare en faktor som gör att viktig information inte passerar kanalen är att det i 
klienten inte finns någon möjlighet att skicka ett meddelande till flera mottagare 
samtidigt. Därför anser respondenterna att e-post är att föredra då något måste nå ut till 
flera personer samtidigt. 
 
Tema kultur 
Fem av de sex respondenterna anser att trovärdigheten hos ett direktmeddelande är 
densamma som hos exempelvis ett e-brev eller ett telefonsamtal. En av anledningarna till 
detta sägs vara att de meddelanden som skickas är av seriös natur och att ingen ”leker” 
med mediet. En respondent säger att trovärdigheten är sämre hos direktmeddelanden än 
hos andra kanaler och att ett direktmeddelande lättare blir skjutet åt sidan. 
 
De respondenter som mottar flest direktmeddelanden om dagen är också de som säger sig 
ha märkt av en minskning i antalet e-brev sedan direktmeddelanden införts. De övriga 
säger sig inte ha märkt någon skillnad alls. 
 
Ingen respondent uppger att den känner sig stressad eller tvingad att avbryta sitt arbete då 
ett direktmeddelande anländer. De anser att de kan låta meddelandet vänta tills de får tid 
att svara eller skickar ett meddelande som visar på att de är upptagna men återkommer 
med svar. Två av respondenterna ansträngde sig för att använda möjligheten att markera 
sin frånvaro från sin arbetsplats i klientprogrammet. En av dessa två tycker också att det 
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var synd att dennes kollegor inte använder funktionen i större utsträckning än idag. De 
övriga brydde sig inte om detta och de tyckte heller inte att det spelade någon roll om det 
användes eller inte. 
 
Flera av respondenterna anser att arbetet blivit mer stillasittande. Detta är något som de 
inte upplever enbart negativt då de säger att mindre ”spring” mellan arbetsplatserna 
bidrar till en lugnare arbetsmiljö. 
 
Tema kunskap 
Alla svarande upplever direktmeddelande och klienten MSN som enkelt att använda. De 
litar på att alla meddelanden som skickas via kanalen kommer når mottagaren utan 
problem. 

5.3. Återkoppling 
Vi tittar här på om och hur återkoppling mellan sändare och mottagare fungerar med 
direktmeddelande. 
 
Tema strukturell 
Samtliga respondenter säger att det inte finns några regler för hur återkoppling ska gå till. 
Däremot förekommer det till viss del att de får en bekräftelse från mottagaren. En av de 
intervjuade säger att förekomsten av återkoppling beror på vilket innehåll det skickade 
meddelandet har. Alla respondenter uppskattar att direktmeddelanden hjälper dem att 
snabbt få svar på frågor. 
 
Tema kultur 
Det råder delade meningar om huruvida återkoppling saknas eller inte, respondenterna 
från ekonomiavdelningen saknar återkoppling på de meddelanden de skickar i större grad 
än övriga respondenter. Den återkoppling som tas emot är ofta i form av korta 
meddelanden eller bekräftelser av typen ”Ok” eller ”återkommer”. Ett par av 
respondenterna nämner att de får ett felmeddelande om ett fel av teknisk karaktär hindrar 
meddelandet från att nå mottagaren samtidigt som en av de intervjuade uppger att denne 
är osäker på om denne får någon respons på att ett tekniskt fel uppstår. 
 
Tema kunskap 
De tillfrågade säger att de litar på att meddelandet går fram även om någon kvittens på att 
så är fallet inte mottagits. 

5.4. Störningar 
Här tittar vi på vilka störningar respondenterna anser är förknippade med direkt-
meddelanden. 
 
Tema strukturell 
Alla respondenter är eniga om att avsaktandet av en policy för användandet av direkt-
meddelanden inte orsakar några störningar. De anser inte heller att det är något negativt 
men om kanalen i framtiden börjar missbrukas anser de att någon form av policy borde 
instiftas. 
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Tema kultur 
Respondenterna anser inte att kommunikation i textform utgör några problem eller hinder 
med att få fram sitt budskap i textform. En av respondenterna tyckte att kommunikation 
via direktmeddelande ibland kan kännas distanserad och opersonlig. 
 
Tema kunskap 
Kroppsspråket vid kommunikation saknas till viss del av de intervjuade och majoriteten 
tror att det medför en ökad risk för missförstånd. En respondent nämner att detta är 
troligare vid kommunikation med personer denne aldrig mött. Många av dem uppger 
dock att användandet av ”smileys” kan vara till hjälp då de vill framhäva vissa känslor. 
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6. Diskussion 
I detta kapitel diskuterar vi det vi kommit fram till i analysen och vi utgår även här från 
de komponenter som ingår i Shannon och Weavers kommunikationsmodell. 

6.1. Sändare och mottagare 
Vi ser att en slags informell förståelse har uppstått vid användandet av direkt-
meddelanden. Det finns ingen fastslagen policy för vad som får och inte får skickas via 
kanalen men vår forskning visar på att någon sådan i det här fallet inte heller behövts. 
Användarna tycker inte att tekniken har använts för att ”leka” med och därför behålls en 
hög trovärdighet på informationen som skickas. Vi tror att om en policy skulle införas för 
användandet skulle detta kunna hjälpa att säkerställa en hög trovärdighet på meddelanden 
även i framtiden. Idag bedrivs inte heller någon kommunikation via kanalen utanför 
företagets väggar mot exempelvis kunder. Om detta är någonting önskvärt tror vi att det 
är något som skulle behöva vissa restriktioner för att fungera på ett säkert sätt. 
 
Vi har också sett att sändare och mottagare anser det finnas en viss risk att den 
information som skickas och mottas med direktmeddelanden kan misstolkas men att 
denna är liten. De har inte heller några svårigheter att förmedla sitt budskap i textform. 
En av anledningarna till detta kan vara att användandet av e-post redan funnits på 
arbetsplatsen en längre tid innan direktmeddelanden infördes och på så sätt har 
användarna redan vant sig vid att bedriva skriftlig kommunikation. En annan anledning 
kan vara det att de meddelanden som skickas är väldigt korta, något som vi i vår teori 
blivit uppmärksamma på kan underlätta förståelsen av ett meddelande. Ytterligare en 
orsak till detta kan vara att majoriteten av respondenterna säger sig anpassa det skickade 
meddelandet efter mottagaren ungefär på samma sätt som någon anpassar språket efter 
vem denne talar med. Funktioner för att förstärka sändarens känslor, exempelvis 
”smileys”, versaler och gemener, anses också hjälpa användarna att minska risken för att 
ett meddelande ska uppfattas felaktigt. 
 
Den typ av meddelanden användarna föredrar att skicka via kanalen är främst korta 
meddelanden med informellt innehåll och det är ingen som saknar annan typ av 
kommunikation genom detta medium. Detta tror vi främst beror på att det finns en viss 
misstro till att skicka viktig information med direktmeddelanden hos användarna.  

6.2. Kanalen 
Vi ser att användarna anser att kommunikationen blivit mer effektiv sedan införandet av 
direktmeddelanden. De tycker att det är lättare att få tag på kollegor och enklare att få 
svar på frågor snabbt. Dessutom tycker de att mediet i sig är diskret, det blir inte lika stort 
avbrott i det pågående arbetet som när telefonen ringer och det stör inte omgivningen på 
samma sätt som en telefonsignal. I och med att färre kom ihåg-lappar lämnas på olika 
skrivbord minskar också enligt användarna ”springet” mellan kollegornas arbetsplatser, 
något som också nämns vara resursbesparande ur tidsynpunkt. 
 
Införandet av direktmeddelanden har till viss del bidragit till att arbetet blivit mer 
stillasittande, de anställda reser sig inte lika ofta för att gå och fråga kollegorna om saker. 
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På den arbetsplats vi besökt upplevdes detta dock inte som något större problem då 
arbetsplatsens utformning var sådan att de anställda måste resa på sig för att utföra vissa 
uppgifter, exempelvis hämta biljetter och skicka/hämta fax. Vi ser anser att dessa faktorer 
hjälper till att bidra till en lugnare arbetsmiljö. 
 
Ett par av respondenterna nämner att de använder samma direktmeddelandeklient och 
användarnamn även hemma, något som vi tror skapar en bättre tillgänglighet. Det är 
enklare att få tag på personer som är lediga eller sjuka. Det möjliggör också 
kommunikation mellan de anställda utanför arbetstid vilket är något som främjar det 
sociala umgänget och kan öka stämningen i organisationen. 
 
Trovärdigheten hos ett direktmeddelande är likvärdig andra medier. Risken att 
meddelandet förkastas är liten på grund av att mediet inte ses som olämpligt. Detta är ett 
resultat av den informella överenskommelsen som gäller användningen av mediet. Vi tror 
att detta kan vara bra att kontrollera med en kommunikationspolicy, annars finns risken 
att kanalen missbrukas och att mediet förlorar trovärdighet. 
 
I dagsläget finns ingen överenskommelse för hur användarna ska nyttja möjligheten att i 
klienten markera att de inte är tillgängliga vid arbetsplatsen, att de är på lunch eller sitter 
upptagna i telefon. Även här ser vi att en policy skulle kunna hjälpa till att införa rutiner 
för detta då vi ser att det skulle kunna underlätta användandet av kanalen och kanske 
minska risken för informationsöverflöd. 
 
En stor nackdel som både vi och respondenterna ser med MSN som direktmeddelande-
klient är att de meddelanden som skickas och mottas inte sparas. Vi vill dock påpeka att 
detta gäller den klient som används på det företag där vi gjort vår empiriska undersökning 
och är inte gällande för direktmeddelandeklienter generellt. Tvärtom finns funktionalitet 
för loggning på många andra klienter. Om företaget önskar öka användandet av 
direktmeddelanden anser vi att möjlighet att spara meddelanden bör införas. I dagsläget 
tvekar många att skicka viktigt information via kanalen då den går förlorad när 
meddelandefönstret stängs och vi tror att mer information med viktigt innehåll skulle 
skickas om meddelandet sparades för att kunna tas fram vid ett senare tillfälle. En annan 
anledning till att viktig information förmedlas via andra kanaler kan också vara att den 
kräver större utrymme och längre utläggningar för att förstås. Då lämpar sig direkt-
meddelande inte för denna kommunikation eftersom kanalen i majoritet förmedlar enkla, 
korta meddelanden. Det finns inte heller något sätt att, som vid e-post, begära automatisk 
kvittens på att ett meddelande nått sin mottagare, något som vi tror bidrar till att 
användarna känner sig osäkra på att skicka mer betydelsefull information. 
 
Det sägs också att viktig information undviks via kanalen då klienten inte kan skicka ett 
meddelande till flera olika mottagare samtidigt. Detta är inte heller generellt för 
direktmeddelandeklienter utan förekommer på den klient som används hos NR. 
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6.3. Återkoppling 
Det finns ingen policy som uppmuntrar återkoppling. Det förekommer då och då, 
beroende på vem som mottar meddelandet. Alla respondenter upplever inte att det är 
någonting som behövs men vissa tycker att det är bra och de uppskattar snabbheten i 
återkopplingen som direktmeddelande erbjuder. Vi tror att avsaknaden av pålitlig åter-
koppling är ytterligare en anledning till att användarna är tveksamma att skicka viktig 
information via kanalen. 
 
När återkopplingen kommer är det i form av korta meddelanden eller bekräftelser av 
typen ”ok” eller liknande. När ett fel av teknisk karaktär uppstår meddelar direkt-
meddelandeklienten detta i form av ett felmeddelande. Det är dock inte något som alla 
respondenter har uppmärksammat och vi tror att det beror på att ingen grundutbildning i 
programvaran har förekommit. Respondenterna litar på att meddelandet kommit fram 
såvida direktmeddelandeklienten inte påstår annorlunda. Detta gäller även om ingen 
kvittens av meddelandet återfås. 

6.4. Störningar 
Avsaknaden av en kommunikationspolicy är ingenting som direkt upplevs som störande 
för kommunikationen. Däremot skulle en sådan kunna styra upp några av de områdena 
som enligt respondenten saknas, som tillexempel obligatorisk återkoppling och ett 
disciplinerat användande av statusfunktionen. Det skulle också gå att uppmana alla att 
centralt lagra en meddelandelista som delas ut till de anställda, så att alla har alla 
kontakter på kontoret. Detta är något som skulle kunna bidra till sammanhållningen på 
kontoret.  
 
Det faktum att direktmeddelande använder sig av text för att kommunicera är ingenting 
som anses skapa missförstånd eller förhindra att budskapet når fram, vare sig hos 
sändaren eller hos mottagaren. Detta kan bero på att kanalen hanterar de svårigheterna vi 
tagit upp i vår teori på ett bra sätt. Ingen av respondenterna uppger att de har svårigheter 
att få fram sitt meddelande eller att de skickar till fel mottagare. Risken att meddelandet 
förkastas är också liten på grund av att mediet ses som en seriös kommunikationskanal 
och risken är liten att meddelandet faller bort. På grund av meddelandenas korta 
utformning minskar också risken för att meddelandet ska missförstås eller missuppfattas. 
 
Någon nämner att kommunikation via direktmeddelande till viss del kan upplevas som 
opersonlig då tonlägen och andra fysiska tillägg försvinner. Detta bortfall är dock något 
som alla är överens om går att avhjälpa med de känslosymboler som följer med 
programvaran. Användandet av versaler och gemener är ett annat sätt att öka 
känsloladdningen i ett meddelande. 
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7. Slutsats 
I detta kapitel repeterar vi först vårt syfte och vår forskningsfråga. Därefter presenterar 
vi de slutsatser vi dragit utifrån analysen. 
 
Syfte 
Syftet med denna uppsats är att visa på hur användaren uppfattar nyttjandet av 
direktmeddelanden i den dagliga interna kommunikationen, hur det kan stödja 
internkommunikationen och vilka typer av ärenden som avhandlas via kanalen. Den 
tänkta målgruppen med uppsatsen är företag och organisationer som funderar på att 
införa direktmeddelanden. 
 
Forskningsfråga 
Hur uppfattas direktmeddelande av användaren och hur används det vid intern 
kommunikation? 

7.1. Slutsatser 
Direktmeddelanden lämpar sig bäst för information av informell natur. Det kan vara allt 
från att fråga en kollega var denne ska äta lunch till en förfrågan om ett bokningsnummer. 
Den största anledningen till att information med viktigt innehåll inte skickas är att de 
meddelanden som skickas och mottas inte sparas, utan försvinner när meddelandefönstret 
stängs ner. Detta är också enligt användarna en av de största nackdelarna med 
direktmeddelanden. Vi vill dock påpeka att detta gäller den klient som används på det 
företag vi undersökt och inte är något generellt fenomen hos direktmeddelandeklienter. 
Om företaget vill att mer kommunikation av formellare karaktär ska skickas via direkt-
meddelanden bör de alltså se till att meddelanden lagras någonstans. 
 
Vi ser att användarna tycker att det är enkelt att tillgodogöra sig information skickad via 
direktmeddelande. Detta beror på att de meddelanden som skickas är korta och detta 
främjar förståelsen för en skriven text. Vid större textmassor tror vi att e-post är att 
föredra. 
 
Direktmeddelanden hjälper till att effektivisera kommunikationen inom ett företag. Detta 
genom att minska avbrott vid exempelvis telefonsamtal och kommunikation med kollegor 
kan bedrivas även när en anställd sitter upptagen i telefon. De meddelanden som tidigare 
skrevs ner på lappar, vilka lämnades på mottagarens skrivbord har övergått till att skickas 
med direktmeddelanden. Detta spar på papper och hjälper också till att skapa en bättre 
arbetsmiljö då ”springet” mellan de anställdas skrivbord blir mindre. 
 
Direktmeddelanden ökar tillgängligheten hos de anställda. En anställd kan på ett enklare 
sätt än e-post eller ett telefonsamtal skicka frågor till en kollega som befinner sig i 
hemmet och använder direktmeddelandeklienten även där. Denne kan också välja att 
svara på meddelandet när denne får tid och blir inte lika störd i vardagen som vid ett 
telefonsamtal. Meddelandet uppmärksammas också enklare då det vid till exempel e-post 
krävs att mottagaren loggar in på sitt e-postkonto. 
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Möjligheten att få snabb återkoppling på ett meddelande skickat via kanalen är möjlig, 
förutsatt att mottagaren ger detta. Det finns i den klient vi undersökt ingen funktion för att 
automatiskt få kvittens på att meddelandet nått mottagaren. 

7.2. Metoddiskussion 
Vi är medvetna om att mycket av den litteratur vi refererar till har några år på nacken och 
kan kännas daterad. Vi har under vår litteraturstudie undersökt nyare litteratur som påstår 
samma sak som våra referenser men vi har valt att referera till den litteratur som vi tycker 
beskriver teorierna bäst.  
 
Det kan diskuteras hur vårt val att låta en representant Norrbottens resebyrå välja ut 
respondenter till vår empiriska undersökning har påverkat resultatet. Vi tror att denna 
metod har påverkat våran undersökning positivt. Detta för att denne känner till vilka på 
företaget som använder sig av direktmeddelande i sitt dagliga arbete och således är bäst 
lämpade för att svara på våra frågor. Vi tror att detta har givit oss utförligare och bättre 
svar som vi kunnat dra säkrare slutsatser av. 

7.3. Fortsatt forskning 
Vi har under arbetets gång stött på en del frågor vilka vi ej kunnat eller inte haft tid att 
behandla i detta arbete men som skulle kunna användas som uppslag till vidare forskning 
inom området. 

• Användandet av direktmeddelande i projekt 
Det skulle vara intressant att se vilket stöd direktmeddelanden kan ge i ett 
projektarbete där deltagarna har större geografisk spridning och ett mera intensivt 
samarbete. 

• Säkerhetsproblem 
Vilka säkerhetsproblem uppkommer och vilka säkerhetsaspekter måste tas hänsyn 
till när direktmeddelandeklienter införs? 

• Kunskapsdelning 
Hur kan direktmeddelanden uppmuntra kollegor inom en organisation till att dela 
kunskap med varandra? 

• Införandet av en kommunikationspolicy och dess effekter 
Det företag vi använt som empirikälla till detta arbete saknade en 
kommunikationspolicy eller formella regler för kommunikation via direkt-
meddelanden. Vi tycker att det skulle vara intressant att undersöka hur en 
kommunikationspolicy kan påverka kommunikationen via direktmeddelande. 
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Underlag till intervjuer 
Berätta lite om dig själv. 
Vi inleder intervjun med att be respondenten ge en kort presentation av sig själv. 
 
Berätta om dina arbetsuppgifter, din roll i företaget etc. 
Vi vill veta vilka arbetsuppgifter respondenten har. 
 
Hur använder du direktmeddelanden i det dagliga arbetet? 
Vi vill veta vilka uppgifter direktmeddelanden används till över lag. 
 
Har det förekommit någon utbildning i mjukvaran? Behövdes det? Om inte, skulle det 
behövas? 
Vi vill veta om användarna är självlärda eller om någon form av utbildning har föregått 
användandet. Ansågs utbildningen nödvändig? 
 
Vad tycker du om direktmeddelande som kommunikationskanal? Fördelar/nackdelar. 
Vi vill ha reda på den intervjuades personliga syn på direktmeddelande och dess för- och 
nackdelar, hur mediet upplevs gentemot e-post och telefonsamtal. 
 
Vilka önskemål/behov ledde fram till införandet? 
Vi vill ha reda på vilka orsaker som fick dem att införa systemet, vad det var som 
saknades, vilka behovs som inte uppfylldes. 
 
Strukturell 
Finns det några formella eller informella regler för hur direktmeddelanden får 
användas? 
Vi undrar om det finns en policy för användningen och om det finns några begränsningar 
i handlingsutrymmet, exempelvis om det är förbjudet med filöverföringar. Om en policy 
inte finns är vi intresserad om detta är någonting som respondenten saknar. 

Följdfråga: Är kommunikation tillåtet/möjligt utanför företaget? 
Vi vill veta på om respondenten skiljer på arbetskontakter och privata 
kontakter. Tekniken medför nya möjligheter att föra dialog med såväl 
arbetsrelaterade som privata kontakter. Vi vill veta om det finns regler som 
reglerar detta. 
Följdfråga: Håller ni på arbetsplatsen kontakt med IM även utanför 
arbetet? 
Vi vill veta om direktmeddelande används för att främja den sociala 
kontakten mellan de anställda även utanför kontorstid. 

 
Har några vinningar gjorts på införandet ur effektivitetssynpunkt? 
Vi undrar om användaren gjort några vinningar ur effektivitetssynpunkt som resultat av 
införandet av direktmeddelande. Om det sparas på några resurser. 
 
Anser du att direktmeddelande hjälper dig att snabbt få tag i rätt svar/person? 
Vi vill veta om det går snabbt att få svar på en eventuell fråga via direktmeddelande. 
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Vilken typ av kommunikation sker med direktmeddelanden inom den egna 
avdelningen? 
Vi vill veta vilken typ av kommunikation inom avdelningen som bedrivs via 
direktmeddelande. 
Vilken typ av kommunikation sker mellan dig och de andra avdelningarna? 
Vi vill veta vilken typ av kommunikation till andra avdelningar som bedrivs via 
direktmeddelande. 

Följdfråga: Finns det någon skillnad i kommunikationen? 
Vi vill veta om kommunikationen skiljer sig vid kommunikation inom 
avdelningen och mot andra avdelningar. 

 
Hur går återkopplingen till? 
Vi vill veta om och i så fall på vilket sätt användaren uppmärksammas att meddelandet 
kommit fram. Vi är också nyfikna på om mottagaren meddelar sändaren att meddelandet 
nått fram. 
 
Kultur 
I vilken utsträckning använder du direktmeddelanden för att skicka 
information/meddelanden? 
Vi vill veta vilken typ av kommunikation som bedrivs via direktmeddelanden. 

Följdfråga: Vilken sorts kommunikation bedriver du med 
direktmeddelanden?  
Vi vill veta vilka typer av dialoger som utspelar sig via direktmeddelande. 

 
Följdfråga: Finns det några speciella förutsättningar under vilka 
kommunikation via direktmeddelande är att föredra framför andra sätt? 
Vi vill veta vid vilka tillfällen respondenten använder sig av 
direktmeddelande. 
 

Tycker du att direktmeddelanden underlättar eller försvårar samarbetet med dina 
arbetskamrater? 
Vi vill veta om direktmeddelande främjar eller stjälper samarbetet mellan de anställda.  
 
Upplever du att kommunikationen blivit mer stillasittande? 
Vi vill veta om respondenten föredrar direktmeddelande framför att söka upp personen 
vid sin arbetsyta. 
 
Känner du dig skyldig att svara på ett meddelande så fort det blivit mottaget? 
Vi vill veta om respondenten har som vana att omgående svara på mottagna 
meddelanden. 
 
Svarar du på meddelanden trots att du märkt dig ”icke nåbar, upptagen”? 
Vi vill veta om respondenten lägger påbörjat arbete åt sidan för att läsa och/eller svara på 
ett nytt meddelande. 
 
Respekteras det läge (”ej närvarande”, ”stör ej” etc) som du satt i programvaran? 
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Vi vill veta om respondenten får ”vara ifred” om denne önskar.  
 
Har delar av den traditionella kommunikationen övergått till att ske via 
direktmeddelande sedan detta införts? Färre personliga möten, färre telefonsamtal? 
Oförändrat? 
Vi vill veta om direktmeddelande har övertagit utrymme där någon annan 
kommunikationskanal dominerat förut. 
 

Följdfråga: Vilken typ av kommunikation har direktmeddelande ersatt 
efter införandet? Färre mail/telefonsamtal/möten? 
Om svaret på frågan innan visar på att någon annan kanal blivit åsidosatt, är 
vi nyfikna på vilken kanal direktmeddelande ersatt. 

 
Ungefär hur många meddelanden mottar du om dagen? 
Vill vi veta ungefär hur mycket tekniken används under en dag.  
 
Hur upplever du trovärdigheten i ett direktmeddelanden? 
Vi vill veta om ett direktmeddelande har mindre trovärdighet än meddelanden skickade 
via andra kanaler. 
 
Får man någon återkoppling till ett skickat meddelande? 
Vi vill veta om respondenten får en bekräftelse av direktmeddelandeklienten eller 
mottagaren att denne mottagit meddelandet. 
 
Förväntas en återkoppling? 
Vi vill veta om respondenten förväntar sig en bekräftelse av mottagaren att denne 
mottagit meddelandet. 
 
Har den sociala kontakten förändrats i övrigt efter införandet? 
Vi är nyfikna på respondentens egna tankar och funderingar. 
 
Kunskap 
Hur upplever du personligheten vid kommunikation med direktmeddelande? Saknar 
du kroppsspråk eller andra uttryckssätt? 
Vi vill veta om bortfallet av egenskaper, såsom kroppsspråk och tonläge, påverkar hur 
användaren uppfattar och tolkar meddelanden. Vi vill veta om respondenten upplever 
kommunikationen som distanserad. 
 

Följdfråga: Tycker du att det är lätt att uttrycka dig (språkligt) via 
direktmeddelande? 
Vi vill veta om användandet av skrivet språk försvårar för respondenten att 
förmedla sitt budskap. 
 
Följdfråga: Tycker du att det är lätt att förmedla känslor via 
direktmeddelande? 
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Vi vill veta om det går att urskilja vilken känsloladdning som är 
implementerad i ett meddelande. 
 
Följdfråga: Anpassar du dina meddelanden uifrån mottagaren? 
Vi vill veta om språket och uttryckssättet skiljer sig från vilken mottagare 
meddelandet skickas till.  

 
Tycker du att det är lätt eller svårt att använda sig av direktmeddelande? 
Vi vill veta om respondenten upplever direktmeddelande som lätt- eller svåranvänt. 
 
Litar du på att meddelandet kommit fram? (Kunskap) 
Vi vill veta om respondenten litar på att ett meddelande som skickats via 
direktmeddelande når mottagaren. 
 
Uppmärksammas du på att ett nytt meddelande blivit mottaget med en ljudsignal 
och/eller grafiskt dito? 
Vi vill veta på vilket sätt respondenter uppmärksammas på att denne mottagit ett 
meddelande. 
 


