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Sammanfattning  

Instant Messaging är en digital kommunikationskanal i ett användarvänligt format för 

kommunikation i nära realtid. Som en växande trend på arbetsplatsen väljer allt fler företag att 

integrera kommunikationskanalen i sina kommunikationslösningar. Samtidigt följer användningen av 

Instant Messaging med en omedveten andrahands-effekt, något som lämnat synliga avtryck på 

företagens kommunikationsmönster. Kommunikationsteoretikerna Turner och Reinsch (2007) 

förklarar förekommandet genom att introducera termen multikommunikation, hur anställda 

identifieras gå från att ha sekventiella till simultana interaktioner. En användning som formats efter 

Instant Messagings avsaknad av icke-verbala indikationer i att kräva mindre koordinering och 

möjliggöra för anställda att fördela sin uppmärksamhet över flera interaktioner. Turner och Reinsch 

(2007) föreslår därför att multikommunikation är att föredra när företag värderar inre effektivitet 

eftersom anställda som deltar i simultana interaktioner kan överprestera övriga. Andra insatta 

teoretiker har istället identifierat hur avsaknaden av icke-verbala indikationer ger 

kommunikationssvårigheter i form av funktionsbegränsningar och intensiva kommunikationsflöden. 

Något som ger implikationer för anställdas arbetsproduktivitet i att Instant Messaging kan vara 

avbrytande, försvåra en samordnad turtagning och göra det ansträngande att förmedla känslor. 

Uppsatsen syftar därför till att undersöka hur anställda hanterar den multikommunikation och de 

kommunikativa svårigheter som uppstår i samband med användandet av Instant Messaging. Genom 

deltagande observationer och semi-strukturerade intervjuer, på en avdelning inom ett multinationellt 

industriföretag, utförs en fallstudie. 

Resultat visar att sättet anställda hanterar Instant Messaging är starkt bundet till den kontext 

kommunikationskanalen nyttjas i. I en sammansättning av erfarenheter och sociala regler identifieras 

överenskomna strategier vilka balanserar och kontrollerar kommunikationsflödet, samt får 

funktionsbegränsningar att ge en minskad negativ effekt. Genom att prioritera kommunicerat innehåll 

efter tidskänslighet minskar antalet interaktioner, får kollegor att inte avbrytas i onödan och 

underlättar till en korrekt fördelning av uppmärksamhet. Samtidigt skickas främst skärmbilder tagna 

i affärssystemet SAP vilka inrymmer information i ett formaliserat gränssnitt. Något som gör 

kommunikationsflödet mindre intensivt i att kunna ersätta otroligt många meddelanden. Det 

underlättar till en samordnad turtagning, snabbare responstid och mindre ansträngning i att anställda 

inte skriftligt formulerar information med tillhörande känslor. 

 

Nyckelord: Instant Messaging, Digital kommunikation, Multikommunikation, Simultana 

Interaktioner, Media Richness Theory 



 

 

Abstract 

Instant Messaging is a digital communication channel with a user-friendly design for near realtime 

communication. As a growing trend in the workplace, more and more companies decide to integrate 

the communication channel into their communication solutions. The use of Instant Messaging follows 

with a secondary effect revealed in visible marks on corporate communication patterns. 

Communication theorists Turner and Reinsch (2007) explains the occurrence by introducing the term 

Multicommunication, how employees are going from having sequential to simultaneous interactions. 

A use shaped by Instant Messaging's lack of non-verbal indications in allowing for less coordination 

and an allocation of attention across multiple interactions. Turner and Reinsch (2007) therefore 

propose that multicommunication is preferable to companies seeking efficiency seeing that 

employees participating in simultaneous interactions outperform others. Other relevant theorists have 

identified how the lack of non-verbal indications provide communication difficulties sprung from 

functional limitations and intensive communication flows. This is creating implications for work 

productivity as Instant Messaging interrupt ongoing tasks, disrupt the turn-taking and complicates the 

conveyance of emotions. This thesis therefore aim to study how employees manage 

multicommunication and the communication difficulties that emerge in use of Instant Messaging.  A 

case study is conducted, by participant observations and semi-structured interviews, at a department 

of a multinational industrial company. 

The results show that the way employees manage multicommunication and communication 

difficulties is strongly bound to the context of use. In a mix of experiences and social rules a set of 

agreed strategies is used to help balance and control the communication flow and also reduce negative 

effects of functional limitations. To primarily communicate time-sensitive content the number of 

active interactions is reduced, unnecessary interruptions is avoided and a proper allocation of 

attention is facilitated. Mostly send messages also consists of print screens captured in the ERP-

system which holds information in a formalized interface. The use of print screens is appreciated in 

favor of making the communication flow less intense by replacing an incredible number of messages. 

This usage facilitate the coordination of turn-taking, the possibility of instant feedback and the 

creation of content in not having to phrase in writing to convey emotions. 

 

Keywords: Instant Messaging, Digital communication, Multicommunication, Simultaneous 

interactions, Media Richness Theory 
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1. Inledning 

Före internet har företag använt sig av traditionella kommunikationskanaler, interaktion har vid sidan 

om ansikte-mot-ansikte varit via brev, telefon och fax. Syftet att via interaktion ha ett 

informationsutbyte som underlättar arbetsuppgifter har inte förändrats under åren som gått (Shockley-

Zalabak, 2006). Men mycket annat har förändrats, chefer och anställda har i dagens digitala 

företagsmiljö allt fler kommunikationskanaler att använda sig utav. Email, det mest använda mediet, 

är populärt, billigt och lättanvänt. Tillskillnad från verbal interaktion ger det, som skriftligt medium, 

användaren möjlighet att korrigera sina meddelanden innan sändning samt lagra historik för god 

överblick. Ur email som kommunikationskanal har ytterligare ett medium växt fram, Instant 

Messaging. Instant Messaging har flera av emails funktionsfördelar men svarar bättre mot företagens 

allt större behov av permanent och snabb uppkoppling. (Pazos et al., 2013; Lipiänen et al., 2012) Det 

tillåter anställda att sända och ta emot korta bild- och textmeddelanden i realtid samt se vilka andra 

som är ”online” och tillgängliga för interaktion. Ett användarvänligt format som gjort Instant 

Messaging till en växande trend på arbetsplatsen. I varierande versioner, som Lotus SameTime, 

Jabber Instant Messenger och Bantu Instant Messenger, integreras de in i företagens 

kommunikationslösningar. 

 

1.1 Bakgrund  

Ett företags kommunikationslösning är en skräddarsydd konstruktion som formats efter de 

kommunikativa behov som finns inom verksamheten. Med behov åsyftas den direkta 

sammanlänkning som finns mellan kommunikativa aktiviteter och arbetsuppgifter, vilka konstituerar 

och bevarar företaget intakt (Lipiänen et al., 2012). Behov är därför enkelt förklarat all efterfrågad 

kommunikation, mellan anställda eller enheter, över samtliga verksamhetsnivåer. I 

kommunikationsstrategier sammanställs alla behov och går under definitionen kommunikationskrav. 

Att ha en kommunikationslösning som motsvarar företagens kommunikationskrav är därför ytterst 

nödvändigt i syftet att nå optimal prestation och uppsatta verksamhetsmål (Shockley-Zalabak, 2006). 

På ledningsnivå handlar prestation om hur väl information om organisationens mål, ambitioner och 

riktlinjer kommuniceras för att influera och engagera anställda. På operativ nivå handlar prestation 

om hur väl information som hjälper i det dagliga arbetet kommuniceras för att underlätta och 

effektivisera åtgärder. Det ger effekt på hur införstådda anställda är i det operativa arbetet och är 

villiga att vidta åtgärder i linje med företagets verksamhetsmål (Putnam & Mumby, 2014).

 Tidigare utgjorde en stor del av företagens kommunikationslösning traditionella 

kommunikationskanaler men när ny informationsteknologi kom att utvecklas blev den interna 
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kommunikationen medierad via digitala enheter som datorer. Dator-medierad kommunikation via 

digitala kommunikationskanaler möjliggjorde för information att nu inkludera en fullskalig 

integration av bild, ljud och text. Samtidigt försvann geografiska begränsningar och tidsskillnader 

vilka tidigare påverkat tillgång, distribution, lagring och reproduktion av information (D’Ambr & 

Connor, 1998). Företagens kommunikationssystem expanderade till att nå global nivå och 

informationsutbyten kommunicerades över världsdelar i nära realtid. Nyttjandet av nya digitala 

kommunikationskanaler kom därför att förändra företagens operativa arbete. Det antog former som 

effektiviserade verksamheten genom att möjliggöra för samarbete mellan fysiskt decentraliserade 

parter (Rennecker & Godwin, 2003). Tiden har gått och idag är digitala kommunikationskanaler en 

naturlig och accepterad del i företagens kommunikativa aktiviteter.     

 Under åren har kommunikations- och organisationsforskning fokuserat på att förklara hur 

digitala kommunikationskanaler används och influerar företagens kommunikativa aktiviteter. Då har 

studier främst grundat sig på Media Richness Theory (Daft och Lengel, 1986), en användbar teori för 

att förklara hur kommunikationskanaler med tillhörande attribut nyttjas i sekventiella interaktioner 

(Stephens et al., 2008). När företagens intention med digitala kommunikationskanaler visat skilja sig 

från hur de nyttjas, har omedvetna andrahands-effekter identifierats (Rennecker & Godwin, 2003). 

En sådan effekt är hur anställda slutat ha sekventiella interaktioner och istället börjat ha simultana 

interaktioner, i en kombination av flera kommunikationskanaler. Många insatta teoretiker anses det 

därför vara ytterst nödvändigt för Media Richness Theory att vidareutvecklas för att kunna länka 

nyttjandet av digitala kommunikationskanaler mot företagens nya kommunikationskrav (Stephens et 

al., 2008; Rennecker & Godwin, 2003; Dennis & Kinney, 1998). De amerikanska 

kommunikationsteoretikerna Turner och Reinsch (2007) väljer att göra just detta. Med termen 

multikommunikation förklarar de hur nyttjandet av digitala kommunikationskanaler förändrat 

företagens kommunikationskrav (Turner & Reinsch, 2009; 2007; Reisch et al. 2008). Ett 

förekommande som lämnat synliga avtryck på företagens kommunikationsmönster. Hur anställda 

identifieras gå från en sekventiell användning, att ha ett informationsutbyte i taget, till en simultan 

användning, att ha flera informationsutbyten samtidigt i flera kommunikationskanaler (Jackson, 

2007). Det vill säga, att vid sidan av traditionella kommunikationskanaler, kommunicera via digitala 

kommunikationskanaler, som exempelvis Instant Messaging. 

 

1.2 Problemformulering 

Instant Messaging, som digital kommunikationskanal, har kommit att förändra företagens 

kommunikationsmiljö genom att möjliggöra för anställda att delta i multikommunikation. En  praktik 

som enligt Reinsch et al. (2008) kan upplevas som kognitivt utmanande. Upplevelsen bekräftas, andra 
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teoretiker som studerat kommunikationskanalens användningseffekter har identifierat implikationer 

för arbetsproduktiviteten (Garrett & Danziger, 2008; Renneker & Godwin, 2003; Nardi et al. 2000). 

Nyttjandet av Instant Messaging, som ett skriftligt medium, innebär att motparter inte kan se eller 

höra varandra.  Utan icke-verbala indikationer som tonfall, miner, gester, blickar och kroppsspråk, 

vilka vanligen vägleder interaktioner, följer funktionsbegränsningar (Cornelius & Boos, 2003). Det 

resulterar i att kommunikationskanalen kan vara avbrytande, försvåra en samordnad turtagning och 

göra det ansträngande att förmedla känslor. Konsekvenser som följer av att vara avbrytande är att 

inkommande meddelanden tar uppmärksamheten från pågående arbetsuppgifter (Nardi et al. 2000). 

När det är svårt att samordna turtagning får informationsutbytet en hög frekvens vilket i 

sammansättning med andra simultana interaktioner ger ett intensivt kommunikationsflöde med hög 

kommunikationsbelastning (Gardet & Danziger, 2008; Renneker & Godwin, 2003). Anställda är 

därför ofta fullt upptagna med att skriva och läsa meddelanden att det finns få kognitiva resurser kvar. 

Det ger mentala blockeringar med negativ effekt på feedback eftersom det är ansträngande att 

kommunicera innehåll med tillhörande känslor (Cornelius & Boos, 2003).  Att nyttja Instant 

Messaging kräver på så vis att anställda aktivt växlar sin uppmärksamhet i simultana interaktioner 

för att inte uppleva ett informationsöverflöd (Lipiänen et al., 2012). En tillhörande uppfattning är 

därför att en ostrukturerad användning minskar anställdas övergripande produktivitet i det operativa 

arbetet. Konsekvenser som följer av funktionsbegränsningar och ett intensivt kommunikationsflöde 

med hög kommunikationsbelastning och avbrytande natur (Garrett & Danziger, 2008; Renneker & 

Godwin, 2003; Nardi et al. 2000). Det finns därför en efterfråga på tydliga riktlinjer för att få en mer 

strukturerad användning. Det gör att företag kan ges större möjlighet att kontrollera och maximera 

sina verksamhetsprestationer (Maina, 2014: Leonardi et al., 2013; Lipiänen et al., 2012). Vad följande 

studier uppmärksammar är en del av de implikationer som följer av att nyttja 

kommunikationskanalen. Däremot anses det fortfarande saknas ett tillräckligt omfattande empiriskt 

underlag för att avgöra vilka användningseffekter Instant Messaging har i en arbetskontext.  

 Nyttjandet av Instant Messaging följer som förklarat med den omedvetna andrahands-effekten 

att möjliggöra multikommunikation. En praktik som formas och försvåras av 

kommunikationskanalens upplevda funktionsbegränsningar och intensiva kommunikationsflöden. 

Uppsatsen väljer därför att studera hur anställda upplever och hanterar Instant Messaging i 

multikommunikation. Om det finns ytterligare empiriskt stöd till de presenterade studiernas 

identifierade implikationer för arbetsproduktiviteten. Resonemanget följer med en tillhörande 

frågeställning: Hur hanterar anställda upplevda funktionsbegränsningar och intensiva 

kommunikationsflöden i Instant Messaging? 
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1.3 Syfte 

Uppsatsen kommer att undersöka hur anställda hanterar den multikommunikation och de 

kommunikativa svårigheter som uppstår i samband med användandet av Instant Messaging. 

 

 Varför? För att bidra med empiriskt underlag till att förstå hur företag använder sig av 

   Instant Messaging i det dagliga operativa arbetet. 

 

Resultat önskar höja den praktiska kunskapen om hur Instant Messaging nyttjas i simultana 

interaktioner. För att höja den teoretiska kunskapen kommer uppsatsen att applicera konceptet 

multikommunikation, med tillhörande relation till Media Richness Theory (MRT), för att beskriva 

användningen av Instant Messaging. Det gör att uppsatsen kan bidra med insikter i vilka 

användningseffekter som följer av att nyttja kommunikationskanalen. 

  

1.4 Avgränsning 

Uppsatsen kommer att undersöka användare av Instant Messaging på en gemensam avdelning inom 

ett multinationellt industriföretag med placering i Sverige. Kommunikationskanalen är integrerad in 

i företagets kommunikationslösning vilket möjliggör för kommunikation mellan anställda oavsett 

internationell placering. Det finns flera olika versioner av Instant Messaging vilka alla har olika 

gränssnitt och unika funktioner. I avgränsning kommer uppsatsen inte att lägga någon vikt vid vilken 

version av Instant Messaging som studieobjektet använder. Dels för att gränssnittet inte kommer att 

undersökas och dels för att det är kommunikationskanalens grundläggande funktioner som är av 

intresse. Instant Messaging, hädanefter IM, kommer även att betraktas som en kommunikationskanal 

för både informationsöverföring och interaktion. För att samla båda egenskaperna kommer 

informationsutbyten att användas som benämning.  

 

1.5nDisposition 

Uppsatsen inleds med ett teoriavsnitt som önskar ge läsaren förståelse för IM som 

kommunikationskanal och praktiken multikommunikation. I teoriavsnittets avslutning presenteras en 

framtagen analysmodell, hur valda teorier ska appliceras för att styrka och vägleda uppsatsens 

innehåll. I metodavsnittet ges en djupare förklaring av tillvägagångssätt för insamling och bearbetning 

av data. Vidare presenteras ett empiri- och analysavsnitt som binder ihop teori med data och följs upp 

av slutsats och diskussion. Uppsatsen avslutar med begränsningar och förslag på vidare forskning. 
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2. Teori 

I det här avsnittet följer en teorigenomgång som ska hjälpa till att besvara uppsatsens syfte. Först 

kommer Instant Messaging att presenteras i relation till Media Richness Theory. Därefter kommer 

multikommunikation att presenteras i relation till Media Richness Theory.  I slutet visualiseras en 

framtagen analysmodell som ska styrka och vägleda uppsatsens innehåll. 

 

2.1 Instant Messaging i relation till Media Richness Theory (MRT) 

Som uppsatsen redogjort för i avsnitt ”1. Inledning” har kommunikations- och organisationsforskning 

fokuserat på att förklara hur digitala kommunikationskanaler används och influerar företagens 

kommunikativa aktiviteter. Då har studier främst grundat sig på Media Richness Theory (Daft och 

Lengel, 1986), som kan utvärdera hur kommunikationskanaler med tillhörande attribut nyttjas i 

sekventiella interaktioner (Stephens et al., 2008). När anställda slutat ha sekventiella interaktioner 

och genom digitala kommunikationskanaler, som IM, börjat ha simultana interaktioner, har teorin 

blivit ifrågasatt som olämplig. Insatta teoretiker menar att teorins ramverk inte är tillräcklig för att 

utvärdera digitala kommunikationskanaler i sin begränsning att enbart se till attribut aktuella i 

sekventiella interaktioner (Stephens et al., 2008; Rennecker & Godwin, 2003; Dennis & Kinney, 

1998). Trots att teorin blivit ifrågasatt som olämplig är den fortfarande välanvänd i sin förmåga att 

förse studier med viktiga insikter kring de grundläggande attribut som möjliggör till effektiva 

informationsutbyten. För att få en förståelse för följande resonemang kommer uppsatsen först att 

presentera Media Richness Theory för att sedan redogöra för studier som applicerat teorin i 

utvärdering av den digitala kommunikationskanalen IM. 

 

2.1.1 Media Richness Theory 

En idag erkänd teori som utformades i syfte att hjälpa företag hantera kommunikativa svårigheter. 

Med inspiration från Information Processing Theory (Miller, 1956), en teori om kognitiv psykologi 

som diskuterar inlärningsprocesser, utvecklades MRT av kommunikationsteoretikerna Daft och 

Lengel (1986). Inlärningsprocesser, det vill säga hur individer kognitivt samlar, manipulerar och 

lagrar information, bidrog med viktiga insikter om vilka attribut hos kommunikationskanaler som 

underlättar till förståelse. MRT, med ett tillhörande ramverk av attribut, är därför en teori som 

utvärderar kommunikationskanaler genom att definierar dess förmåga till effektiva 

informationsutbyten. Det vill säga, hur väl anställda på ett adekvat sätt kan kommunicera för att 

motarbeta tvetydigheter. Mer ingående definieras förmåga att hantera 1. direkt feedback, 2. 
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kommunikativa indikationer, 3. känslolägen och slutligen 4. naturligt språk. I sammansättning 

tillskrivs fyllighet och en tillhörande uppfattning om hur kommunikationskanalen ska användas i 

förebyggande syfte av kommunikativa svårigheter. Vad teorin förespråkar för att få positiva 

användningseffekter är att arbetssituationer som inkluderar tvetydiga informationsutbyten kräver 

fylligare kommunikationskanaler. (Daft & Lengel, 1986) 

 

2.1.2 Studier om Instant Messaging ur perspektivet av Media Richness Theory 

IM är en nära till synkroniserad kommunikationskanal för dyadiska interaktioner. Som digitalt 

medium kan meddelanden skickas och mottas med så kort överföringstid att de uppfattas vara i realtid 

(Nardi et al., 2000). Ett av kommunikationskanalens viktigaste funktioner är att det kombinerar 

verbalt och skriftligt språk. Kommunikationen påminner om verbalt språk genom att vara spontan, 

ofta oredigerad, informell och snabb i frekvens. Samtidigt påminner kommunikationen om skriftligt 

språk i att innehållet saknar icke-verbala indikationer som tonfall, miner, gester, blickar och 

kroppsspråk (Darics, 2014). Davey et al. (2005) menar att IMs överflöd av expressiva verktyg, som 

uttryckssymboler, ljud med karaktäristisk mening, bilder och textmanipulation, indikerar att 

kommunikationskanalens användning adderar extra dimensioner till det skriftliga mediet. I 

återgivning av skickade meddelande via kommunikationskanalen kan anställda säga ”jag chatta”, ”jag 

skrev”, ”jag talade”, ”jag prata”, ”jag sa”, ”jag skicka” (Davey et al., 2005). Upplevelsen av IM kan 

därför förklaras vara en kombination av en verbal och skriftlig kommunikationskanal. Samtidigt 

följer kombinationen med konsekvenser, många kommunikativa svårigheter som uppstår i 

kommunikationskanalen går att härleda till hur verbala och skriftliga karaktärsdrag är närvarande 

samtidigt (Ö. Berglund, 2009). 

Nardi et al. (2000) beskriver hur IM som digital kommunikationskanal skapar problematik i 

att tillåta avsändare att när som helst skicka meddelanden. En mottagare som är upptagen i andra 

interaktioner eller arbetsuppgifter kan då uppleva sig bli avbruten. Cameron och Webster (2004) 

bekräftar problemet, i en studie av fyra företag visar det sig att majoriteten upplever att IM avbryter 

pågående arbetsuppgifter.  Gardet och Danziger (2008) föreslår att inte alla avbrott upplevs som 

avbrytande och ifrågasätter problemets omfattning. Resultat indikerar att anställda som använder 

kommunikationskanalen frekvent sällan upplever sig avbrutna, medan anställda som inte använder 

IM frekvent gör det. De förklarar förekomsten med att frekventa IM-användare antar överenskomna 

strategier som gör att kommunikationskanalen upplevs mer flexibel än avbrytande. Flexibel på så vis 

att anställda kan ha snabba och effektiva informationsutbyten när det passar, men inte ställer krav på 

direkt feedback utan tillåter svar att skjutas fram till lämplig tidpunkt (Gardet och Danziger, 2008). 

 Skickade meddelanden i kommunikationskanalen har en hög frekvens vilket kan vara svårt 
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att hantera. I verbala kommunikationskanaler, som ansikte-mot-ansikte, samordnar icke-verbala 

indikationer interaktionens turtagning (Darics, 2014; Cornelius & Boos 2003). I IM-interaktioner som 

saknar dessa indikationer är det därför vanligt förekommande att turtagningen blir avbruten. Herring 

(1999) uttrycker att avbruten turtagning trasslar ihop och stör kommunikationsflödet vilket försvårar 

att uppfatta interaktionens kontext. Hon förklarar förekomsten i hänvisning till digitala 

kommunikationskanalers format. Att meddelanden inte är synliga förens dem skickas, vilket ger 

motparten spelutrymme att skicka nya meddelanden.  Ö. Berglund (2009) undersöker avbruten 

turtagning, i en studie av textmeddelanden från 120 dyadiska IM-interaktioner identifieras att 

avbruten turtagning förekommer men inte gör kontexten svårare att förstå. Som en förklaring urskiljs 

en överenskommen strategi, hur meddelanden skickas i en sekventiell ordning varpå svar skickas i 

samma sekventiella ordning. Woerner et al. (2007) har också tittat närmare på om kontexten är svårare 

att förstå i IM-interaktioner. De identifierade, precis som Ö. Berglund (2009), att avbruten turtagning 

inte påverkar. I ett virtuellt team identifierades istället hur medlemmar anpassade sig. Vid avbruten 

turtagning användes till exempel olika signaler - unik textfärg för varje ämne, upprepningar för fokus 

och extra mellanslag för separation av meddelanden. 

 Herring (1999) uttrycker också att brist på direkt feedback försvårar att uppfatta interaktionens 

kontext i brist på kontinuitet. Woerner et al. (2007) avfärdar även detta problem i nämnd studie. 

Teamet utrycker att de inte förväntar sig direkt feedback, istället skickas öppningsfraser som ”yo” för 

att indikera att de efterfrågar ett informationsutbyte. För att inte låta uppfattningen om kontext 

påverkas använder de IM fönstret som ett transskript av föregående informationsutbyten. Darics 

(2014) avfärdar inte problemet lika fort. I sin studie av ett virtuellt projektteam bekräftas att IM 

fönstret också används som ett transskript, däremot visar resultat att förväntningar kring direkta svar 

varierar. Darics (2014) förklarar att anledningen till att förväntningar varierar är på grund av olika 

uppfattningar kring närvarofunktionen. En del av teamet anser att närvarofunktionen inte spelar någon 

roll vilket bekräftar Woerner et al. (2007) resultat, att det inte finns förväntningar på direkta svar. En 

andra del av teamet förhåller sig istället till den gröna markören intill skärmnamnet som en essentiell 

indikator på om någon är tillgänglig. Vid utebliven feedback skickas då upprepande meddelanden i 

uppfattningen om att IM krånglar. Darics (2014) föreslår därför att användningen av 

kommunikationskanalen behöver normer som samordnar tidsrelaterade förväntningar för att inte 

uppfattningen om kontext ska påverkas. För att underlätta uppfattningen om kontext har Cornelius 

och Boos (2003) också identifierat hur vana användare nyttjar referensstrategier. De går ut på att 

forma innehållet efter sin mottagare genom att rama in och brygga meddelanden. Det vill säga, att 

innehåll förses med lämplig kontext och refererar till sådant som redan delas med mottagaren. 
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 Direkt feedback skapar också en social närvaro i kommunikationskanalen. Hwang och 

Lombard (2006) beskriver social närvaro som ”känslan att vara med någon annan i en medierad 

miljö”. I sin studie av IM-användare identifierar de hur motparter ofta ler, skrattar och använder 

verbala uttryck i respons av skickade meddelanden. Ett resultat som kan indikera en upplevd social 

närvaro eftersom känslor uppkommer. Att förmedla känslor kan effektivisera informationsutbyten 

eftersom de underlättar till förståelse i att tillskriva mening till kommunicerat innehåll. I 

kommunikation ansikte-mot-ansikte kan vi läsa av om någon är upprörd genom att studera tonfall, 

blickar, kroppshållning och suckar. I IM är det däremot inte möjligt, Tree et al. (2011) har ändå 

identifierat ett sätt att hantera känslolägen, de beskriver hur vana IM-användare skriftligt noterar 

känslor och ljud för att kompensera för icke-verbala indikationer. 

 

2.1.3 Teorikritik 

Gemensamt för ovan presenterade studier är att samtliga berör den omedvetna andrahands-effekten, 

hur IM nyttjas i simultana interaktioner. Däremot förekommer det på olika sätt, Darics (2014) 

beskriver det som ”multikanal-kommunikation”, Tree et al. (2011) ”kotemporär och simultan” och 

Ö. Berglund (2009) som ”att delta i simultana IM-interaktioner”. Gardet och Danziger (2008) 

använder benämningen ”multipla simultana interaktioner”, Woerner et al. (2007) förklarar det som 

att ”jonglera mellan interaktioner och arbete”, Hwang och Lombard (2006) som ”simultana 

konversationer” och Davey et al. (2005) att ”ha multipla konversationer pågående samtidigt”. 

Slutligen använder Cameron och Webster (2004) beskrivningen ”att använda IM tillsammans med 

annan media” och Nardi et al., (2000) som ”att använda multipla medier parallellt”. Vad följande 

studier bekräftar är att det omstrukturerade kommunikationsmönstret, att gå från att delta i 

sekventiella till simultana interaktioner, är en närvarande och naturlig påföljd av hur IM nyttjas. 

Stephens et al. (2008), Renncker och Godwin (2003) samt Dennis och Kinney (1998) som menar att 

teorins ramverk inte är tillräckligt för att utvärdera digitala kommunikationskanaler, kan därför tolkas 

ha rätt. I sin uppfattning om att teorin är begränsad anser teoretikerna det vara ytterst nödvändigt för 

Media Richness Theory att vidareutvecklas för att kunna inkludera de attribut som är aktuella i 

simultana interaktioner. 

 Det går samtidigt att ifrågasätta ramverket för sina nuvarande inkluderade förmågor. Vad 

ovanstående studier kring IM indikerar är att många av de kommunikativa svårigheter som 

identifieras genom MRT inte har någon avgörande effekt på informationsutbytets effektivitet. Något 

som går i linje med den kritik som teorin mött. Dennis och Kinney (1998) uttrycker till exempel att 

det inte finns någon definitiv relation mellan kommunikationskanalens fyllighet och informationens 

tvetydighet. Att den enda märkbara effekten är tids-relaterad, hur fylligare kommunikationskanaler 
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kommunicerar tvetydig information fortare. Ytterligare kritik förklaras av D’Ambram Rice och 

O’Connor (1998). De menar att uppfattningen kring en kommunikationskanals fyllighet bör visa 

hänsyn till hur tvetydigheter och media preferenser skiljer sig åt inom olika företag. Dennis & 

Valacich (1999) håller med och uttrycker att ingen kommunikationskanal kan definieras så ensidigt 

som teorin föreslår eftersom den sociala kontexten influerar hur kommunikationskanaler används. 

MRT uppfattas därför vara alltför deterministisk med ett ramverk vars fyra förmågor är för objektiva. 

Ovanstående studier om IM bekräftar kritiken genom att visa resultat på hur anställda i en delad social 

kontext antar överenskomna strategier för att fördelaktigt hantera direkt feedback, kommunikativa 

indikationer, känslolägen och naturligt språk i IM. 

 

2.2 Multikommunikation i relation till Media Richness Theory 

Kommunikationsteoretikerna Turner och Reinsch (2007) introducerar termen multikommunikation  

som en förklaring till den omedvetna andrahands-effekten, hur anställda identifierats gå från att ha 

sekventiella till simultana interaktioner. Med utgångspunkt i MRT redogörs multikommunikation 

grunda sig på teorins premisser och samtidigt vidareutveckla dess ramverk. Det introducerar två nya 

förmågor anpassade efter digitala kommunikationskanaler, vilka är aktuella i simultana interaktioner 

(Turner & Reinsch, 2009; 2007; Reisch et al. 2008).     

 

2.2.1 Hur multikommunikation vidareutvecklar Media Richness Theory 

Genom MRT tillskrivs kommunikationskanaler en ”fyllighet” efter förmåga att hantera direkt 

feedback, kommunikativa indikationer, språkvariationer och känslolägen. En ”fyllighet” som Turner 

och Reinsch (2007) förklarar uppmuntra eller avråda multikommunikation. Vad teoretikerna vill lyfta 

fram är att enbart digitala kommunikationskanaler, med mindre ”fyllighet” i avsaknad av icke-verbala 

indikationer, kan möjliggöra för simultana interaktioner. I dyadiska ansikte-mot-ansikte interaktioner 

vägleder outtalade regler som att inte tala i mun på varandra, ha tystnadsgap eller visa sig 

ouppmärksam. I digitala kommunikationskanaler, som förklarat saknar icke-verbala indikationer, 

förekommer inga sådana regler vilket innebär att interaktioner kräver mindre koordinering. Det 

möjliggör för en flexibilitet i kommunikationens frekvens vilket gör det socialt och funktionellt tillåtet 

att ha fördröjda svar. Tillåts fördröjda svar kan anställda fördela sin uppmärksamhet över flera 

interaktioner vilket uppmuntrar till multikommunikation. Av den anledningen har 

multikommunikation kommit att kännetecknas av två karaktärsdrag, fördröjda svar och fördelad 

uppmärksamhet. 

 Tillhörande detta kommunikationsmönster väljer Turner och Reinsch (2007) att 

vidareutveckla ramverket i MRT genom att lyfta fram två nya attribut aktuella i simultana 
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interaktioner. Den första förmågan är tempo-flexibilitet, vilket möjliggör till fördröjda svar, i att 

socialt och funktionellt tillåta tystnadsgap i interaktioner via digitala kommunikationskanaler. Den 

andra förmågan är interaktions-avdelningar, vilket möjliggör till fördelad uppmärksamhet, i att 

hantera simultana interaktioner utan att låta mottagare kännas vid att avsändaren fördelar sin 

uppmärksamhet. Interaktioner i digitala kommunikationskanaler, som IM, kan därför pågå samtidigt 

som interaktioner via till exempel ansikte-mot-ansikte, telefon, videokonferens eller email. Av den 

anledningen innefattar multikommunikation alltid digitala kommunikationskanaler, antingen enbart, 

eller i kombination med traditionella. (Turner & Reinsch, 2009; 2007; Reisch et al. 2008) 

 

2.2.2 Kommunikationsmönster 

För att konkretisera hur simultana interaktioner i multikommunikation kan se ut följer här en 

beskrivning:  

 

 

         Till vänster visas hur anställd A 

 har simultana interaktioner med 

 B, C och D. Var på varje streck 

 mellan A - B, A - C och A - D 

  innehåller ett informationsutbyte 

  som förklaras till höger. 

 

Vad som illustreras är hur anställd A växlar sin uppmärksamhet mellan tre interaktioner. Varpå det i 

varje interaktion ingår att engagerat tolka, målsätta, planera, texta och samordna tidsscheman för 

responstid och turtagning med varje motpart. Kommunikationsflödet i multikommunikation upplevs 

därför olika intensivt i antalet interaktioner, sociala roller och frekvenser. (Reinsch et al., 2008) 

Samtidigt förekommer två olika varianter av multikommunikation, varpå den ena är mer 

ansträngande är det andra. Den variant som är mest ansträngande är kvalitativ multikommunikation, 

då har anställda simultana interaktioner som relaterar till flera olika ämnen. Den andra varianten är 

kvantitativ multikommunikation, då har anställda simultana interaktioner som relaterar till ett och 

samma ämne. 

 Tillhörande praktiken har multikommunikation kommit att få en struktur vilken består av tre 

komponenter – digitala kommunikationskanaler, normer och tolkningsscheman. Digitala 

kommunikationskanaler, som IM, möjliggör till multikommunikation genom förmågorna i MRT, 

direkt feedback, kommunikativa indikationer, naturligt språk och känslolägen, samt Turner och 

B 
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Reinsch (2007) introducerade förmågor, tempo-flexibilitet och interaktions-avdelningar. 

Tillsammans redogör följande förmågor för en flexibilitet i kommunikationens frekvens vilket gör att 

anställda tillåts ha fördröjda svar och en fördelad uppmärksamhet. Normer skapar i sin tur en 

fingervisning till hur denna flexibilitet förväntas hanteras i olika situationer. Hur anställda i en 

situation ska vara produktiva med flera simultana interaktioner, men i en annan ska släppa allt för att 

enbart uppmärksamma en interaktion. Tolkningsscheman är slutligen hur anställda med hjälp av 

tidigare erfarenheter från kommunikativa situationer förstår hur denna flexibilitet kan effektivisera 

olika arbetsuppgifter. Hur en anställd kan använda multikommunikation för att till exempel snabbt 

samla information från flera olika källor för att leverera ett mer komplett svar till chef eller kund. 

Sammanfattande går det att säga att digitala kommunikationskanaler möjliggör till, normer skapar 

tolerans för och tolkningsscheman tolkar effektivitet i multikommunikation. (Reinsch, Turner och 

Tinsley, 2008). 

 

2.2.3 Teorikritik 

Uppsatsen har nu redogjort för att IM, som digital kommunikationskanal, i avsaknad av icke-verbala 

indikationer, möjliggör för simultana interaktioner, vilket är att praktisera multikommunikation. 

Samtidigt lyftes i avsnittet ”1. Inledning” tillhörande problem, hur avsaknaden av icke-verbala 

indikationer är en funktionsbegränsning. Något som bidrar till ett intensivt kommunikationsflöde 

vilket gör att anställda lätt kan uppleva ett informationsöverflöd. Det kan ge mentala blockeringar 

och minska en övergripande produktivitet i det operativa arbetet (Lipiänen et al., 2012, Garrett & 

Danziger, 2008; Renneker & Godwin, 2003; Nardi et al. 2000). Turner och Reinsch (2009) håller 

med och ger en förklaring på varför multikommunikation kan upplevas som en kognitiv belastning. 

De refererar till Erving Goffman, en sociolog som beskriver hur specifika situationer med definierade 

regler och roller förser individer med icke-verbala indikationer för hur de bör kommunicera. Något 

som gör interaktioner till tids- och platsbundna. Turner och Reinsch (2009) menar att nya, digitala 

kommunikationskanaler suddar ut gränserna för tid och plats vilket försvårar för anställda att orientera 

sig i sociala kontexter. En anställd som använder sig av digitala kommunikationskanaler behöver 

därför anstränga sig mer, något som ytterligare hamnar på sin spets i multikommunikation. Turner 

och Reinsch (2008) föreslår att multikommunikation är att föredra när företag värderar inre 

effektivitet eftersom anställda som deltar i simultana interaktioner kan överprestera övriga. Samtidigt 

vill de poängtera, likt nämnda teoretiker som ställer sig kritiska till IM, att även om 

funktionsbegränsningen i avsaknad av icke-verbala indikationer möjliggör för simultana 

interaktioner, försvårar det samtidigt för anställda att delta i praktiken fördelaktigt. 
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2.3 Teoretisk sammanfattning 

Varför digitala kommunikationskanaler, som IM, kommit att skapa en förändring i företagens 

kommunikationsmiljö är alltså inte för att de har starkare förmågor än övriga kommunikationskanaler, 

utan snarare för att de har svagare. Med grund i Media Richness Theory menar teoretikerna att digitala 

kommunikationskanaler, i avsaknad av icke-verbala indikationer, har en mindre ”fyllighet” vilket 

möjliggör till simultana interaktioner i att kräva mindre koordinering (Turner & Reinsch 2009; 2007; 

Reisch et al., 2008; Cameron & Webster, 2005). Turner och Reinsch (2007) väljer därför att 

vidareutveckla ramverket i MRT till att lyfta fram två nya attribut aktuella i simultana interaktioner, 

tempo-flexibilitet och interaktions-avdelningar. De förklarar hur digitala kommunikationskanaler 

kommit att lämna synliga avtryck på företagens kommunikationsmönster och kan tillsammans med 

MRT ge en mer rättvis utvärdering av vilka användningseffekter som följer (Turner & Reinsch 2009; 

2007; Reisch et al., 2008). 
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2.4 Framtagen analysmodell 

Utifrån den kunskap som samlats om IM, MRT och multikommunikation kommer uppsatsen ta till 

vara på samtliga delar genom en framtagen analysmodell som inkluderar kommunikationskanalens 

förmågor, praktikens struktur och de kommunikativa svårigheter som presenterats i uppsatsens 

inledning. Analysmodellen kommer att användas som ett ramverk för att styrka och vägleda 

uppsatsens innehåll i syftet att besvara hur vald avdelning använder sig av IM i multikommunikation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1. Framtagen analysmodell av hur anställda deltar i 

praktiken multikommunikation med tillhörande kommunikativa svårigheter. 

 

Tillhörande förklaring av analysmodellens samtliga komponenter: 

A. Förmågor, 1-4 från MRT och 5-6 från multikommunikation, förklarar (B). 

B. Instant Messaging, möjliggör till (E) genom listade förmågor i (A). 

C. Tolkningsscheman, mentala modeller, tolkar effektivitet i (E). 

D. Normer, socialt formade regler, skapar tolerans för (E). 

E. Multikommunikation, praktik som formas efter (B), (C) och (D). 

F. Uppleva kommunikationssvårigheter, konsekvenser av (A), (B), (C), (D) och (E). 

 

Mer ingående kommer uppsatsen att applicera analysmodellen från F-A. I avsnittet ”4. Empiri” 

presenteras F. Upplevda kommunikationssvårigheter i relation till E. Multikommunikation. I avsnittet 

”5. Analys” presenteras D. Tolkningsscheman och C. Normer i relation till B. Instant Messaging och 

tillhörande A. Förmågor. 

  

Möjliggör till… 1. Direkt feedback 

2. Kommunikativa indikationer 

3. Känslolägen 
4. Naturligt språk 

5. Interaktions-avdelningar 
6. Tempo-flexibilitet 

 

 

Tolkar effektivitet i… 

Skapar tolerans för… 

Funktionsbegränsning 

Intensivt kommunikationsflöde 

B. Instant Messaging 

D. Normer 

A. Förmågor 

C. Tolkningsscheman 

Fördröjda svar 

Fördelad uppmärksamhet 

E. Multikommunikation 

F. Upplevda 

kommunikationssvårigheter 
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3. Metod 

En explorativ fallstudie av deltagande observationer och semi-strukturerade intervjuer för att få 

kvalitativ data om hur anställda upplever och hanterar IM i multikommunikation. 

 

3.1 Forskningsdesign 

3.1.1 Kvalitativ fallstudie 

I denna studie har en forskningsdesign av explorativ karaktär använts i syftet att undersöka hur valt 

företag hanterar den multikommunikation och de kommunikativa svårigheter som uppstår i samband 

med användandet av IM. För att uppnå syftet kommer uppsatsen att göra en fallstudie i ambitionen 

att nå en djupare förståelse i ett specifikt fall. En fallstudie grundar sig i idén att låta något litet få 

representera något stort, att en förståelse för specifika fall samtidigt är en förståelse för kontexten 

inom vilka de upphör (Ejvegård, 2003). 

 Fallstudier tillämpas genom ingående undersökningar av processer, relationer och egenskaper 

i relation till förekommande omständigheter (Ekström & Larsson, 2010). Syftet är att försöka förklara 

det dialektiska förhållandet mellan studiens subjekt - som i uppsatsen är ett multinationellt 

industriföretag, och studiens objekt - som är IM i multikommunikation. Det dialektiska förhållandet 

rymmer nämligen svar på frågorna vad, hur och varför och används på så vis i både utforskande och 

förklarande studier (Saunders et al., 2012). 

 För att kunna besvara forskningsfrågan: Hur hanterar anställda upplevda 

funktionsbegränsningar och intensiva kommunikationsflöden i Instant Messaging? krävs en djupare 

analys vilket möjliggörs med kvalitativ metod (Bryman, 2011). Kvalitativ metod undersöker 

nämligen få objekt genom många variabler vilket ger förståelse för mer komplicerade fall, dess 

egenskaper och kännetecken med tillhörande variationer och avvikelser (Ekström & Larsson, 2010). 

De kvalitativa metoder som uppsatsen kommer att använda är deltagande observation och semi-

strukturerade intervjuer. 

 

 3.1.2 Val av studieobjekt och respondenter 

Uppsatsens studiesubjekt är ett multinationellt industriföretag som har IM integrerat i sin 

kommunikationslösning. I avgränsning har uppsatsen valt att undersöka en avdelning som dagligen 

nyttjar kommunikationskanalen i koordination av aktiviteter för kundservice. Vald avdelning anses 

lämplig i att kunna förse uppsatsen med relevant data för att besvara syfte och tillhörande 

frågeställning.  
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 Uppsatsen använder sig av ett typurval och respondenter utgörs av tre anställda på 

avdelningen. Ett typurval innebär att samtliga respondenter har gemensamma nämnare som är av 

betydelse för att kunna identifiera mönster i specifika fall (Bell, 2016). Valet anses lämpligt i att 

kunna förse uppsatsen med respondenter som arbetar i samma kommunikativa miljö och delar 

kommunikationsmönster. 

 

Respondent A    Servicekoordinator, kvinna 50 år 

Respondent B    Servicekoordinator, kvinna 38 år 

Respondent C    Servicekoordinator, man 45 år 

 

Deltagande observationer och semi-strukturerade intervjuer kan uppfattas vara inkräktande i att en 

utomstående forskare målmedvetet iakttar och samlar information (Bell, 2016). Av denna anledning 

har studiesubjektet och samtliga respondenter på förhand blivit utlovade konfidentialitet, att inte 

nämnas vid namn, samt informerats om vad studien avser undersöka. 

 

3.2 Datainsamlingsmetoder 
Uppsatsen har insamlat data under en period på fyra veckor genom utförandet av två metoder, 

deltagande observationer och semi-strukturerade intervjuer. Ett lämpligt val för en fallstudie i att 

generera data som är användbar för en detaljrik undersökning av ett specifikt fall. Metoderna kan 

styrka varandra i syftet att göra en studie som är av både utforskande och förklarande karaktär.  

(Bryman & Bell, 2011) En utforskande och förklarande studie kan tillsammans förklara vad som 

kommuniceras via IM, hur IM används i multikommunikation och varför användningen av IM ser ut 

som den gör. Det ger uppsatsen relevant data om studiesubjektets upplevelse och tillhörande 

orsakssamband. Ett essentiellt tillvägagångssätt för att lyckas skapa en förståelse för vilken betydelse 

studiesubjektet tillskriver, det specifika fallet, IM i multikommunikation. 

 

3.2.1 Deltagande observationer 

Deltagande observationer är en kvalitativ metod med intresse för hur individer, grupper eller företag  

fungerar i sin naturliga miljö under naturliga omständigheter. Vad som studeras är vardagliga 

situationer genom att lyssna, observera och fråga för att försöka förstå händelseförlopp. Metoden 

grundar sig i idén om att händelseförlopp är bundna till kontexten inom vilka de upphör (Ekström & 

Larsson, 2010). Det innebär att individers handlingar, upplevelser och uppfattningar är reglerade efter 

de omständigheter och förhållanden som kontexten inrymmer (Bryman, 2011). Syftet är att forskaren, 

som deltagande observatör, detaljerat och ingående betraktar ett specifikt fall genom att försöka se 
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studerad verklighet ur aktörernas ögon (Ekström & Larsson, 2010). Det vill säga, att inte bara 

dokumentera händelseförlopp utan också tolka vad de faktiskt betyder. Först då kan en djupare 

förståelse för det specifika fallet skapas eftersom forskaren studerar kontexten inifrån (Ejvegård, 

2003). Det gör att eventuella misstolkningar och förverkningar av viktiga företeelser motarbetas. För 

att objektivt kunna studera något ”inifrån” krävs det att den deltagande observatören har en 

medvetenhet kring sin egen förförståelse. Förförståelse om individer och tillhörande kontext kan 

nämligen leda till att vissa aspekter i ett händelseförlopp förbises, sådant som för en icke-deltagande 

observatör kan vara uppenbart i att möta situationen för första gången (Bell, 2016). 

 Jag har under deltagande observation varit en del av det vardagliga arbetet som en kollega.  

Det innebär att jag haft en naturlig roll i studerad kontext och inte blivit uppmärksammad som en 

observatör. Det kan ha gjort att anställda på studerad avdelning upplevt sig mer bekväma i vetskapen 

om att vara iakttagna. Samtidigt utmanar det mig som observatör i att inte låta mina förkunskaper 

eller personliga känslor influera insamlad data. För att ha distans från det specifika fall uppsatsen 

avser undersöka har jag därför gjort ett medvetet val att inte själv använda mig av IM.  

Insamlad data är skriftliga anteckningar som beskriver observerade händelselopp efter frågorna, vad, 

när, hur och varför. Utförda observationer har fokuserat på att studera hur kommunikationskanalen 

nyttjas och ett tillhörande kommunikationsmönster till IM i multikommunikation har identifierats. 

Med nästa metod, semi-strukturerade intervjuer, har tillhörande data kring studiesubjektets 

upplevelser samlats in. 

 

3.2.2 Semi-strukturerade intervjuer 

Semi-strukturerade intervjuer är en kvalitativ metod med intresse för hur individen tolkar och formar 

sin egen verklighet. Under intervjuer uppfattas individer aktivt konstruera sin sociala värld genom 

berättelser om specifika fall vilket förser forskaren med ”data som ger en autentisk insikt i folks 

erfarenheter” (Ekström & Larsson, 2010). Det åsyftar hur individer bearbetar intryck och i 

återberättelse vittnar om tillskrivna åsikter och känslor. En semi-strukturerad intervju har 

förutbestämda teman som går i linje med studiens ämne och frågeställning. Syftet är att skapa en röd 

tråd genom uppsatsen hela vägen till resultatredovisning, analys och slutsats (Ekström & Larsson, 

2010). Intervjutypen kan därför tolkas som en målmedveten konversation av koncisa och tydliga 

frågor, något respondenten måste vara villig att uppmärksamt lyssna och svara på. Viktigt i semi-

strukturerade intervjuer är samtidigt att frågor är formulerade med öppna svar, det tillåter 

respondenten att associera och låta tankarna vandra iväg. Svar kan då bli mer nyanserade och 

samtidigt belysa viktiga områden utanför forskarens vetskap (Ejvegård, 2003). Frågor kan därför 
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adderas, uteslutas eller får ändrad ordning för att kontinuerligt anpassas efter konversationens flöde 

(Backman, 1998). 

 Uppsatsen har i sina tre intervjuer följt ett intervjuschema som behandlat teman om IM och 

multikommunikation. Varje tema har haft övergripande frågor som fört intervjun in på ämnet 

tillsammans med mer avsmalnande följdfrågor som gett utvecklande svar. Varje respondent har fått 

tala fritt och fått utrymme att associera, uttrycka sig och nyansera sina svar vilket adderat en 

signifikans och djup i insamlad data. Varje intervju har pågått i cirka 30 minuter och spelats in via 

ljudupptagning. Ljudupptagning kan få respondenter att i någon mån konstruera sina svar, samtidigt 

har de som nämnt utlovats konfidentialitet, att inte nämnas vid namn, vilket bör minska 

förekommandet. 

 

3.4 Operationalisering 
För att kunna tillämpa uppsatsens framtagna analysmodell har intervjufrågor anpassats därefter. 

Nedan följer en lista över exempel på intervju-schemats frågor, varpå varje fråga har en tillhörande 

notering om vad de syftar till att besvara. För fullständigt intervjuschema, se bilaga 1. 

 

- Hur upplever du att användningen av IM fungerar på avdelningen? (normer)  

- Kan du beskriva en vanligt förekommande arbetsuppgift när IM alltid kan hjälpa dig? 

(tolkningsscheman) 

- Hur nyttjar du IM i kombination med övriga kommunikationskanaler? (fördelad uppmärksamhet) 

- Vilken uppfattning har du om responstider i IM? (fördröjda svar) 

- Kan du beskriva en situation när det är olämpligt att använda IM? (funktionsbegränsningar) 

- Hur upplever du att inkomna meddelanden i IM påverkar din uppmärksamhet i pågående arbetsuppgifter? 

(intensivt kommunikationsflöde) 

 

Varför uppsatsens framtagna analysmodell kan tillämpas om intervjuschemat anpassats därefter är 

för att det kopplar samman teorins språk med empirins språk. Det innebär att forskaren använder 

teoretiska begrepp som verktyg för att upptäcka innebörder, relationer och strukturer i insamlad data 

(Bell, 2016). Att arbeta med teorier som verktyg i analys och tolkning tillhör det mest centrala i det 

vetenskapliga arbetssättet. Det bidrar till att forskarens förhållningssätt blir objektivt och sakligt 

samtidigt som studieområdet avgränsas till att fokusera på vissa aspekter (Ekström & Larsson, 2010). 

För vetenskaplig kunskapsutveckling är avgränsningar ytterst nödvändiga i att ge resultat av ny och 

väl underbyggd kunskap, hur forskaren koncentrerar sig på att säga mycket om lite (Bell, 2016). 
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Uppsatsen har därför målmedvetet valt ett studieområde som avgränsats till ett specifikt fall för att i 

analys binda ihop teori och data i förhoppning om att faktiskt skapa väl underbyggd kunskap.

 Analysen av empiri har utförts manuellt, det vill säga utan datorprogram, vilket ansågs 

lämpligt i förhållande till uppsatsens omfattning. Insamlad data från deltagande observationer och 

semi-strukturerade intervjuer har bearbetats, sammanförts och analyserats tillsammans. I bearbetning 

och analys av data har Lantz (2007) trestegsmodell använts. Första steget, att reducera insamlad data 

till att enbart bestå av sådant relevant för uppsatsens syfte, utfördes i genomläsning av samtliga 

transkriberingar. Sådant som upplevdes avvikande, tvetydigt eller överflödigt valdes att raderas. 

Andra steget, att bryta ned all data till mindre delar, utfördes med hjälp av uppsatsens framtagna 

analysmodell. Då fick samtliga delar i modellen, A-F, verka som övergripande klasser. I dessa klasser 

identifierades sedan gemensamma nämnare vilka fick verka som delklasser. Därefter studerades i 

varje delklass förekommande likheter och skillnader med tillhörande orsakssamband. Slutligen 

försökte uppsatsen identifiera ett mönster genom att först göra relationsdragningar mellan samtliga 

delklasser och sedan mellan delklasser och övergripande klasser. Tredje och sista steget, att binda 

ihop teori med empiri, utfördes i stora delar i själva författandet av text. I val av disposition, innehåll, 

infallsvinklar och citat integrerades teoretiska och empiriska resultat till att forma slutsatser.  

 

3.5 Metodkritik 
3.5.1 Fallstudier 

Kritik mot fallstudier är att ensamma fall aldrig fullt ut kan representera kontexten inom vilka de 

uppstår. En anledning är att avgränsade studieområden är svåra att generalisera. Vetenskapliga studier 

ska inte bara bidra med kunskap kring ett specifikt fall utan också en generell kunskap (Bryman, 

1997). Generell kunskap grundar sig i förmågan att kunna ta innehållet i en studie och generalisera 

över det på liknande studier för att avgöra vad de har gemensamt (Ekström & Larsson, 2010). 

Uppsatsen tar kritiken i åtanke genom att inte göra anspråk på att vara representativ för en större 

kontext. Samtidigt kommer generaliseringar motiveras med tillhörande resultatredovisning genom att 

ständigt hålla följande fråga aktuell: Har uppsatsen grund för att påstå detta? 

 Resultat kan istället tolkas som indicier vilka tillskrivs värde först när andra indicier pekar åt 

samma håll (Ejvegård, 2003). Det vill säga, först när ett flertal studier av liknande fall når samma 

resultat kan uppsatsen uppfattas som statistiskt representativ för en större kontext. En andra anledning 

till att fallstudier inte är representativa är att resultat är svåra att kontrollera vilket ökar risken för 

snedvridningar i syftet att styrka forskarens tes. Det är därför viktigt att resultat är detaljerade och 

gärna indelade i konkreta kategorier (Bell, 2016). Uppsatsens kommer detaljerat att återge resultat 

tillsammans med citat ifrån intervjuernas transkribering. Resultat kommer sedan presenteras i 
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kategorier relevanta för uppsatsens förutbestämda teman som går i linje med uppsatsens syfte och 

frågeställning. 

 

 

3.5.2 Reliabilitet 

Reliabilitet är ett mått på i vilken utsträckning ett tillvägagångssätt kan ge samma resultat vid olika 

tillfällen under liknande omständigheter (Bell, 2016). Varför uppsatsens använda metoder, 

deltagande observationer och semi-strukturerade intervjuer, kan kritiseras för att ha en bristande 

reliabilitet är för att de saknar en standardiserad struktur. Det bidrar till att sannolikheten minskar att 

en replikerad studie får ett liknande resultat. Samtidigt följer motkritik, eftersom använda metoder är 

kvalitativt utformade ska studiens resultat inte kunna replikeras. Det grundar sig i idén om att varje 

studie är ett tidsbundet dokument i en föränderlig värld med komplexa och dynamiska omständigheter 

(Marshall & Rossman, 2006). Uppsatsen tar kritiken i åtanke genom att bifoga ett intervjuschema (se 

bilaga 1) som kan redogöra för hur uppsatsen studerat det specifika fallet. 

 

3.5.3 Validitet 

Validitet är mått på om det forskaren avser mäta är det som faktiskt blir mätt. Varför uppsatsens 

använda metoder, deltagande observationer och semi-strukturerade intervjuer, kan kritiseras för att 

ha en bristande validitet är för att insamlad data aldrig helt och hållet kan verifieras som giltigt. När 

forskare och studerade aktörer har olika uppfattningar om verkligheten kan det ta subtila avtryck på 

insamlad, analyserad och sammanställd data (Ejvegård, 2003). Uppsatsen tar kritiken i åtanke genom 

att använda sig av en triangulering i insamlad data. Att använda två metoder för datainsamling ger 

versifierad data som i sammanställning kan verifiera om insamlad data är giltig (Saunders et al., 

2012). Det vill säga, om två bitar data av olika form inrymmer samma innehåll. 

 

3.5.4 Partiskhet 

Partiskhet är mått på om forskaren låter subjektiva uppfattningar komma till uttryck i utförd studie. 

Varför uppsatsens använda metoder, deltagande observationer och semi-strukturerade intervjuer, kan 

kritiseras för att ha en risk av partiskhet är för att forskarens känslor kan influera insamlad data 

(Ekström & Larsson, 2010). I deltagande observationer är det lätt att känna tillhörighet med 

studiesubjektet vilket kan göra forskaren känslomässigt involverad. Det är därför en svår balansgång 

i att vara deltagande men samtidigt hålla tillräcklig distans för att säkerställa en klart objektiv 

beskrivning (Ejvegård, 2003). I semi-strukturerade intervjuer är det lätt att forskaren i tonfall, 
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kommentarer och icke-verbala indikationer vittnar om personliga åsikter och uppfattningar. 

Respondenten kan då uppleva intervjun som påträngande och välja att ge korta och vinklade svar. 

Uppsatsen tar kritiken i åtanke genom att systematiskt studera det specifika fallet utifrån syfte, 

frågeställning och teoretiska begrepp. Samt undvika att göra snabba tolkningar och dra förhastade 

slutsatser (Ekström & Larsson, 2010). 
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4. Empiri 

I det här avsnittet följer en empirigenomgång av multikommunikation, i presentation av fördröjda 

svar och fördelad uppmärksamhet (E), tillsammans med upplevda kommunikativa svårigheter av IMs 

funktionsbegränsning och intensiva kommunikationsflöde (F). 

 

4.1 Bakgrund 

Det studerade multinationella industriföretaget använder affärssystemet SAP för sälja och underhålla 

tjänster och maskiner. Valet att integrera IM i verksamhetens kommunikationslösning är att underlätta 

samarbete mellan verksamhetens olika länder och avdelningar. På studerad avdelning nyttjas 

versionen Jabber i det operativa arbetet som består i att koordinera aktiviteter i syfte att förmedla 

kundservice. I en kombination av kommunikationskanaler deltar då anställda i simultana interaktioner 

för att samla in, värdera, diskutera och sammanställa information i syfte att få ett underlag till lämpliga 

åtgärder. Frekvent kontakt hålls mellan centraliserade avdelningar på samma våningsplan. Företaget 

har inga riktlinjer, manualer eller policydokument att tillgå för hur verksamhetens 

kommunikationskanaler förväntas hanteras. 

 

4.2 Fördröjda svar 

4.2.1 Funktionsbegränsning 

Ämnen som kommuniceras i IM kan skilja sig åt men allt som oftast handlar det om ett och samma 

ärende. När ett ärende innefattar utbyten av viktig information väljs alltid IM bort. Istället anses email 

vara ett bättre alternativ i sin funktion att kunna vidarebefordra meddelanden och skapa en historik 

över pågående ärenden. Respondent A förklarar ”Jabber är inte riktigt lika säkert som email 

korrespondens. Så viktiga saker som ska skickas vidare, sparas eller arkiveras kommuniceras via 

email.” Är det däremot något som uppfattas som tvetydigt i mottaget email kan anställda välja att 

skicka ett IM-meddelande till avsändaren för att få ett förtydligande. Valet motiveras av att email ofta 

vidarebefordras till samtliga avdelningar som ärendet berör. Av denna anledning uttrycker respondent 

A och B att email i möjlig mån bör undvikas för att inte inkorgar ska riskera att bli överfulla. Samtidigt 

förklarar respondent A att inkomna meddelanden i email inte alltid uppmärksammas ”vi har ju inte 

email-inboxen öppet synligt hela tiden, med många olika system öppna samtidigt kan därför rutan för 

email lätt ligga dold”. 

Annorlunda är det med IM, samtliga respondenter förklarar att inkomna meddelanden alltid 

signaleras med ljud och bildruta vilket fångar mottagarens uppmärksamhet. Att välja 

kommunikationskanalen till att kommunicera förtydliganden upplever därför samtliga 
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respondenterna som fördelaktigt eftersom svar sällan blir fördröjda. Det finns därför en tillhörande 

förväntning på direkt feedback, istället för att tolerera fördröjda svar är samtliga respondenter eniga 

om att responstider ska vara korta. I jämförelse till email uttrycker respondent A ”i Jabber förväntas 

du svara fort”, C ”i Jabber har du betydligt kortare responstid på dig” och B ”i email kan du fördröja 

ditt svar till dagar, det kan du inte i Jabber”. Närvarofunktionen är därför något samtliga respondenter 

tar i beaktning när de skickar och mottar meddelanden. Respondent A uttrycker att ”jag kollar alltid 

närvarofunktionen först, det måste man göra innan man startar en interaktion för att kunna avgöra hur 

snabbt man kan få svar”. Likadant uttrycker respondent B att närvarofunktionen används för att inte 

behöva ge direkt feedback, ”då signalerar jag - upptagen”. Närvarofunktionen uppfattas därför som 

en essentiell indikator på om någon är tillgänglig och följer med tillhörande förväntningar på 

responstid. Andra sätt att hantera direkt feedback förklarar respondenterna genom att beskriva hur de 

ger respons för att indikera en social närvaro men samtidigt fördröjer riktiga svar. I arbetsrollen som 

servicekoordinator är telefonsamtal en primär arbetsuppgift i att bemöta kunder. Det gör att svar i IM 

tolereras bli fördröjda i situationer av pågående telefonsamtal. Respondent A skriver därför ofta att 

”telefonen ringer” eller ”jag sitter i telefon” i pågående interaktioner. Ett andra sätt att hantera direkt 

feedback är att använda sig av korta svar, det ger respons men signalerar samtidigt att motparten är 

upptagen. Respondent B förklarar ”jag brukar inte svara -jag hinner inte, utan snarare -ja, eller -nej”.

 Eftersom meddelanden i IM saknar funktionen att publikt kunna vidarebefordras, sparas eller 

arkiveras, upplevs språket kunna vara mindre formellt. Respondent C uttrycker ”i Jabber är inte 

språket lika objektivt formellt”, A delar uppfattningen ”i Jabber behöver du inte skriva affärsmässigt 

korrekt”. Samtidigt uttrycker respondenterna att det kan vara svårt att formulera sig i 

kommunikationskanalen. Respondent C förklarar ”i nya situationer kan det vara svårt att utrycka sig 

i Jabber, det går inte att skicka en fråga om man inte vet vilken fråga som ska ställas”. C 

vidareutvecklar ”jag vet ju vad kunden vill ha för lösning men jag vet inte hur jag ska nå dit riktigt”. 

När det är svårt att utrycka sig korrekt menar respondenterna att det tar tid att formulera meddelanden. 

De saknar tonfall som i verbal kommunikation alltid hjälper till att uttrycka vad som är essentiellt 

genom att förstärka delar i innehållet. Ett sätt att försöka kommunicera tonfall är att nyttja 

uttryckssymboler. Till exempel kan en glad uttryckssymbol intill en förfrågan göra att ”en hård 

mening upplevs mer mjuk”. Samtliga respondenter uttrycker ändå en vilja att försöka kommunicera 

via IM. Respondent A förklarar "är det så att man känner att något är ofullständigt och man känner -

nej nu kan jag inte förklara det tydligare än vad jag gjort, då går man fram till personen ifråga.” Det 

innebär att IM kompletteras med en simultan interaktion i upplevelse av en funktionsbegränsning för 

att inte fördröja svar. 
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4.2.2 Intensivt kommunikationsflöde 

Respondenterna har olika uppfattningar om företagets ledning förväntar sig av dem att delta i 

simultana interaktioner. Respondent A uttrycker ”jag känner att det är valfritt, det är aldrig någon 

som pratat om eller tagit upp hur Jabber ska användas”. Respondent B och C har motsatt uppfattning, 

de uttrycker att ledningen har en vilja att effektivisera kommunikationen genom IM. Gemensamt för 

samtliga respondenter är en vilja att få tillgång till riktlinjer, de saknar information om hur 

kommunikationskanalen förväntas nyttjas och ser gärna en mer enhetlig användning mellan samtliga 

avdelningar. 

 På avdelningen förekommer ett intensivt kommunikationsflöde när IM nyttjas samtidigt som 

övriga kommunikationskanaler. När en servicekoordinator vidtar åtgärder i ett ärende nyttjas ofta en 

kombination av flera kommunikationskanaler. I IM efterfrågas information, verbalt hålls diskussioner 

och i email sammanställs behandlad information för att skickas vidare till involverade parter. Med ett 

högt kommunikationsflöde anses svarstiden förlängas eftersom simultana interaktioner tar tid att 

hantera. Respondenterna anser därför att enbart ärenden med hög prioritet bör kommuniceras via IM 

eftersom det kan begränsa antalet interaktioner. Med hög prioritet åsyftas ärenden som är tidskänsliga. 

Samtidigt uttrycks ett missnöje i att kommunikationskanalen missbrukas i att skicka ärenden med låg 

prioritet. Respondent A exemplifierar med att berätta hur avtalssäljare skickat meddelanden om att 

lägga upp ny information i SAP. När svar blir fördröjda kan anställda bli stillasittande med pågående 

ärenden som saknar information för att kunna avslutas. Respondent A uttrycker ”får jag inte svar blir 

jag sittandes med ärendet”, då kan inte de åtgärder som krävs för att avsluta ärendet vidtas. 

Respondent B delar uppfattningen och förklarar att ärenden ofta involverar en rad frågor som ska 

besvaras i samarbete med övriga avdelningar. Det innebär att fördröjda svar har direkt effekt på hur 

snabbt ett ärende kan behandlas och avslutas. 

 

4.3 Fördelad uppmärksamhet 

4.3.1 Funktionsbegränsning  

Eftersom det upplevs svårt att uttrycka sig korrekt i IM kompletteras kommunikationskanalen ofta 

med verbal kommunikation, vilket ger en fördelad uppmärksamhet över två interaktioner. I sådana 

situationer används IM primärt till att skicka skärmbilder tagna i affärssystemet SAP. I systemet 

förekommer 8-15 siffriga koder för ordrar, kunder, avtal, fakturor, material, maskiner, adresser och 

funktionella lokationer. Istället för att skriftligt anteckna de koder som ett ärende berör används 

istället redigeringsprogrammet Snagit för att med få knapptryck kopiera en skärmbild och skicka det 
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som ett meddelande. Därefter följer ofta en verbal interaktion där ärendet ses över. Att ha simultana 

interaktioner i IM och verbalt anser samtliga respondenter är ytterst nödvändigt. Då skapas en 

gemensam bild av ärendet tillsammans med diskussioner om lämpliga åtgärder.  

 Valet att använda sig av skärmbilder motiverar samtliga respondenter genom att hänvisa till 

tre saker. Först, hur skärmbilder minskar mänskliga felhandlanden i att inte behöva anteckna saker 

för hand. Respondent A uttrycker ”det finns en risk att råka skriva en siffra fel när saker antecknas 

för hand”. Andra, hur skärmbilder nyttjas för att ge varandra bakgrundsinformation. Det gör att 

verbala interaktioner inte behöver utbyta sådan information. Respondent C uttrycker ”vi hade 

kommunicerat mer verbalt om vi inte haft tillgång till koderna i SAP”. Tredje, att skärmbilder kan 

förklara hur transaktioner i SAP genomförs vilket är fördelaktigt i utbildande syfte. Respondent C 

förklarar ”det är mycket instruktioner och kommandon som kommer den vägen”. Med hjälp av 

redigeringsprogrammet Snagit kan symboler, som pilar och ringar, infogas i en skärmbild vilket 

underlättar till förståelse. Respondent C vidareutvecklar ”det är väldigt smidigt, det går ju inte på den 

verbala vägen att förstå allt. Får du en bild så förstår du allt direkt. Framförallt när man använt 

redigeringsprogrammet Snagit”. Det innebär att anställda på avdelningen ofta väljer att fördela sin 

uppmärksamhet mellan interaktioner i IM och verbalt för att låta kommunikationskanalerna 

komplettera varandra. 

 

4.3.2 Intensivt kommunikationsflöde 

I ett intensivt kommunikationsflöde upplever samtliga respondenter att det kan vara svårt att ha 

simultana interaktioner eftersom de måste anstränga sig för att fördela sin uppmärksamhet. Ett sätt 

att hålla ordning på informationsutbyten i IM är att scrolla uppochner i rutan, respondent A förklarar 

”jag kan alltid scrolla upp och ned i Jabber-rutan för att inte missa något viktigt”. Om rutan däremot 

blivit nedstängd finns ytterligare ett sätt. Då tittar de tillbaka i transskript av föregående 

informationsutbyten som ligger sparade på datorns hårddisk. Respondent C uttrycker att ”Jabber 

används som en kom-ihåg-lapp” och respondent B förklarar hur ”allt sparas i en pärm uppdelat efter 

datum. Så om jag har glömt något kan jag gå in och titta i pärmen”. Varpå respondent A uttrycker 

”ja, Jabber är jättebra som kom-ihåg-lapp! För att man kan hela tiden gå tillbaka, långt tillbaka”. Med 

en hög frekvens i kommunikationsflödet innebär det att tid inte alltid finns att tillgå för att gå tillbaka 

och titta i transskript. Det gör att uppfattningen om interaktionens kontext kan påverkas och leda till 

feltolkningar och missförstånd. Två av respondenterna uttrycker att det finns en risk för sådana 

innehållsfel. Respondent C uttrycker ”man har inte tid att undersöka saker och ting utan vill kunna 

svara snabbt” varpå respondent B fyller i ”det kan bli problem om man är ofokuserad och det blir för 

mycket”.           
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 Samtliga respondenter har olika upplevelse kring att bli avbrutna av inkomna meddelanden i 

IM. Respondent A uttrycker att även om IM-meddelanden avbryter pågående arbetsuppgifter upplevs 

de inte som avbrytande, ”det är inte så att jag tänker -åh nej, nu kom en Jabber”, samtidigt tillägger 

respondent A att uppfattningen med stor sannolikhet kan förändras om inkomna IM-meddelanden får 

en ökad frekvens. Respondent C upplever sig inte bli avbruten eftersom svar i IM kan fördröjas till 

lämplig tidpunkt, ”både Jabber och email kan jag ju ta alldeles strax, de ligger ju kvar”. Slutligen 

bekräftar respondent B att alltid känna sig avbruten, ”det krävs uppmärksamhet att ge respons på 

mottaget meddelande så det händer lätt att man glömmer av vad man höll på med innan”. Det innebär 

att kommunikationsflödet upplevs olika intensivt med en tillhörande uppfattning om att bli avbruten. 
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5. Analys 

I den här avsnittet följer en analysgenomgång av presenterade resultat i ”4. Empiri” i relation till 

tolkningsscheman (D) och normer (C) för att få svar på hur anställda nyttjar Instant Messaging (B) 

och tillhörande förmågor (A). 

 

5.1 Tolkningsschema 

Tolkningsscheman är hur anställda med hjälp av tidigare erfarenheter från kommunikativa 

situationer förstår hur multikommunikationens flexibilitet kan effektivisera olika arbetsuppgifter. 

I IM kommunicerar anställda med ett lätt och ledigt språk, det vill säga ”mindre affärsmässigt 

korrekt”. Ett resultat av att kommunikationskanalen inte publikt kan vidarebefordra, spara eller 

arkivera informationsutbyten. Det innebär att anställda alltid väljer bort IM i situationer när 

informationsutbyten ska skickas vidare och användas som beslutsunderlag till eventuella åtgärder. 

Att välja bort kommunikationskanalen förekommer också i situationer när det är svårt att uttrycka sig 

korrekt. Som Darics (2014), Tree et al. (2011) och Hwang och Lombard (2006) förklarar innebär 

avsaknaden av icke-verbala indikationer att känslolägen inte finns närvarande att tillskriva mening i 

kommunicerat innehåll. Det gör att anställda främst måste uttrycka sig och motta feedback skriftligt. 

Något som uppfattas svårt när tonlägen och gester inte kan hjälpa till att uttrycka det essentiella i 

kommunicerad information. Ändå uttrycks en vilja att kunna använda IM i situationer när information 

är svår att formulera, därför påbörjas ofta interaktioner för att sedan övergå till andra 

kommunikationskanaler om funktionsbegränsningen inte lyckas hanteras.   

 Förmågan känslolägen resulterar i en social närvaro som Hwang och Lombard (2006) 

beskriver som ”känslan att vara med någon annan i en medierad miljö”. Känslan av social närvaro 

uttrycker anställda finns i närvarofunktionen. De nyttjar färgmarkören som en essentiell indikator på 

närvaro, något som följer med förväntningar på direkt feedback. Tillskillnad från Werner el al. (2007) 

och Darics (2014) resultat, att anställda inte förväntar sig direkt feedback utan skickar öppningsfraser 

till varandra, tolkar anställda på avdelningen situationen annorlunda. En förklaring till förväntningen 

på direkt feedback kan vara att kommunikationen i IM påminner om verbalt språk. Precis som Darics 

(2014) förklarar är den spontan, ofta oredigerad, informell och snabb i frekvens. Det gör att det krävs 

lite ansträngning till att kommunicera informationsutbyten eftersom det används ett naturligt språk.

 Med lite ansträngning är det lätt att kommunicera via IM och kombinera 

kommunikationskanalen med övriga i simultana interaktioner. Anställda kan då nyttja IMs förmåga 

till interaktions-avdelningar, att ha två pågående interaktioner utan att motparter känns vid att 

uppmärksamheten fördelas (Reinsch et al., 2008). En än mer fördelaktig användning, enligt anställda 
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på avdelningen, är att ha simultana interaktioner i en kombination av kommunikationskanaler. Att i 

IM samla information, verbalt ha diskussioner och i email sammanställa slutsatser att skicka vidare 

till involverade parter. Valet att nyttja flera kommunikationskanaler gör att de befinner sig i ett 

intensivt kommunikationsflöde som lättast hanteras med hjälp av IMs förmåga tempo-flexibilitet, att 

kunna fördröja sina svar.           

 I ett intensivt kommunikationsflöde ingår det att engagerat tolka, målsätta, planera, texta och 

samordna tidsscheman för responstid och turtagning i varje interaktion. Det gör att det lätt går att 

uppleva en kognitiv belastning (Reinsch et al., 2008) Anställda uttrycker att de blir ofokuserade, har 

en känsla av överansträngning och tidspress, vilket kan antyda en upplevd kognitiv belastning. Precis 

som Reinsch et al. (2008) själva uttrycker ökar det risken för innehållsfel, som att missförstå mottagna 

meddelanden och lämna felaktiga uppgifter. Anställda bekräftar att sådana innehållsfel kan 

förekomma men att de har en överenskommen strategi för att undvika förekommandet. Genom att 

nyttja IM till att skicka skärmbilder tagna i affärssystemet SAP med hjälp av redigeringsprogrammet 

Snagit. Det går ut på att minska mänskliga felhandlanden i att inte behöva anteckna 8-15 siffriga 

koder för hand. Sedan kan använda SAP-koder fördelaktigt fungera på samma sätt som de 

referensstrategier som Cornelius och Boos (2003) identifierat nyttjas. Hur meddelanden ramas in och 

förses med lämplig kontext för att underlätta till förståelse. Med skickade SAP-koder i IM kan 

anställda ge varandra bakgrundsinformation i ett formaliserat gränssnitt. Det gör att simultana verbala 

interaktioner direkt kan fokusera på att diskutera problem och lämpliga åtgärder. Slutligen kan 

skärmbilder tillsammans med visuella inslag från Snagit underlätta till förståelse och användas i 

utbildande syfte. Skärmbilder nyttjas därför aktivt i syfte att undvika innehållsfel, dela information 

och underlätta till förståelse. Anställda anser därför att IM är ett fördelaktigt val för 

informationsutbyten som kan gynnas av att inkludera skärmbilder. 

 Det går därför att göra slutsatsen att anställda praktiserar kvantitativ multikommunikation för 

att inte IMs funktionsbegränsningar ska ge negativa effekter på kommunicerat innehåll. I användning 

av flera kommunikationskanaler skapas ett intensivt kommunikationsflöde vilket upplevs som en 

kognitiv belastning. För att undvika negativa effekter, som missförstånd och innehållsfel, antas den 

gemensamma strategin att skicka skärmbilder vilket uppfattas effektivisera kommunikationen. 

 

5.2 Normer 

Normer är hur anställda med hjälp av socialt formade regler får en fingervisning till hur 

multikommunikationens flexibilitet ska hanteras och tolereras. 

Eftersom det finns förväntningar på direkt feedback i IM innebär det att anställda vill att 

kommunikationen ska vara i nära realtid. Det kan uppfattas motsägande eftersom 
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multikommunikation grundar sig på möjligheten till att fördröja svar. En nämnd förklaring är att 

kommunikationen i IM påminner om verbalt språk vilket ger en ökad frekvens i informationsutbytet. 

En andra anledning grundar sig i en socialt formad regel på avdelningen. Anställda delar åsikten att 

kommunicerat innehåll i IM ska ha hög prioritet, en definition som grundar sig på hur tidskänsligt 

berört ärende är. Andra avdelningar visar sig inte följa denna regel vilket bidrar till ett intensivt 

kommunikationsflöde och fördröjda svar. När IM missbrukas i att kommunicera innehåll med låg 

prioritet ökar antalet interaktioner vilket gör det svårare för anställda att fördela uppmärksamheten. 

Då måste energi läggas på att själv prioritera innehållet för att avgöra vilka svar som bör ges först. 

Det tar tid och inväntande kollegor kan därför bli sittandes med ärenden som saknar information för 

att kunna avslutas. 

 Herring (1999) uttryckte för 17 år sedan att ett intensivt kommunikationsflöde kan ge en 

avbruten turtagning som försvårar att uppfatta interaktionens kontext. Anställda visar inte prov på att 

uppfatta teoretikerns uttryckta problem, istället har de en gemensam strategi. Antingen scrollar de 

uppochner i IM-rutan för att snabbt kunna få en överblick, eller om rutan stängts ned, gör de precis 

som Ö. Berglund (2009) och Woerner et al. (2007) identifierat. Att gå in och titta i transkript av 

föregående informationsutbyten sparade på datorns hårddisk. Kommunikationskanalen kan därför 

användas som en kom-ihåg-lapp vilket underlättar för anställda att fördela sin uppmärksamhet över 

simultana interaktioner. Däremot kan det i ett intensivt kommunikationsflöde vara svårt att hitta tid 

till detta, speciellt när interaktioner handlar om högt prioriterade ärenden i behov av direkt feedback.

 Att prioritera vilket innehåll som ska kommuniceras i IM är förutom att förkorta svarstiden 

att inte avbryta kollegor i onödan. Anställda förklarar att inkomna meddelanden signaleras med ljud 

och bildruta vilket fångar deras uppmärksamhet. Nardi. et al (2000) förklarar att en sådan 

uppmärksamhet gör att andra pågående interaktioner eller arbetsuppgifter blir avbrutna. 

Resonemanget bekräftas av Cameron och Webster (2004) som i sin studie visar att majoriteten av 

anställda på 4 företag upplever sig bli avbrutna. På avdelningen är det enbart en av tre som känner 

sig avbrutna, av den anledningen finns samtidigt ett tillhörande behov av att ställa in sin 

närvarofunktion på ”upptagen”. Gardet och Danziger (2008) föreslår istället att inte alla avbrott 

upplevs som avbrytande, vilket också bekräftas av en anställd. En sista uttrycker istället att IM inte 

alls upplevs avbrytande eftersom svar alltid kan skjutas fram till lämplig tidpunkt. En förklaring på 

upplevelserna kan vara hur frekvent anställda mottar meddelanden och vilken vana de har att nyttja 

kommunikationskanalen. Gardet och Danziger (2008) menar till exempel att frekventa IM-användare 

antar överenskomna strategier, att skicka öppningsfraser utan att förvänta sig direkt feedback, vilket 

gör att kommunikationskanalen upplevs mer flexibel än avbrytande. Den strategin fungerar inte på 

avdelningen eftersom det finns en förväntning på direkt feedback. Däremot har de en strategi 
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anpassad efter egen kontext för att få en tempo-flexibilitet i kommunikationskanalen. I arbetsrollen 

som servicekoordinator är syftet att förmedla kundservice över telefon. Det gör att svar i IM tolereras 

bli fördröjda i situationer av pågående telefonsamtal. Anställda skriver därför ofta att ”telefonen 

ringer” eller ”jag sitter i telefon” i pågående interaktioner. Ett andra sätt att ge direkt feedback som 

kan ge tolerans till fördröjda svar är att vara kortfattad. Då ges respons på skickade meddelanden med 

ett ”ja” eller ”nej” för att signalera en vilja till att vara hjälpsam men samtidigt en indikation på att 

vara upptagen. För att få tempo-flexibilitet ger alltså anställda direkt feedback för att indikera en 

social närvaro men samtidigt få utrymme att fördröja ett riktigt svar. Då hanteras inkommande 

meddelanden och gör samtidigt att pågående arbetsuppgifter inte avbryts. 

 Det går därför att göra slutsatsen att anställda antar socialt formade regler för att hantera IMs 

intensiva kommunikationsflöde. Att enbart kommunicera högt prioriterade ämnen begränsar antalet 

interaktioner vilket underlättar för anställda att fördela uppmärksamhet, ge direkt feedback, titta i 

transkript och uppleva färre avbrott i pågående arbete. 
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6. Slutsats 

I avsnittet besvaras uppsatsens syfte, hur anställda hanterar den multikommunikation och de 

kommunikativa svårigheter som uppstår i samband med användandet av Instant Messaging. 

 
6.1 Frågeställning 

Hur hanterar anställda upplevda funktionsbegränsningar och intensiva kommunikationsflöden i 

Instant Messaging? 

Hur anställda hanterar funktionsbegränsningar och intensiva kommunikationsflöden är starkt bundet 

till den kontext kommunikationskanalen nyttjas i. Studerad avdelning, med ett operativt arbete som 

består i att koordinera aktiviteter i syfte att förmedla kundservice, nyttjar IM dagligen. I en 

sammansättning av erfarenheter och sociala regler har överenskomna strategier tagit form. Det 

influerar till en samordnad och effektiv kommunikation i att motarbeta kommunikationssvårigheter. 

Upplevda funktionsbegränsningar hos Instant Messaging är avsaknaden av icke-verbala indikationer, 

att inte kunna se eller höra sin motpart. Begränsningen tar uttryck på flera olika sätt, varpå varje sätt 

genom en anpassad användning inte visar sig ge negativa effekter på kommunicerat innehåll. 

 Att inte kunna se eller höra sin motpart gör att inkomna meddelanden inte är i initiativ från 

mottagaren själv. Oplanerade och signalerande meddelanden fångar då mottagarens uppmärksamhet 

och har effekten att avbryta pågående arbetsuppgifter. Anställda upplever funktionsbegränsningen 

olika och väljer att ställa in närvarofunktionen efter behov. En röd markör indikerar ”upptagen”, då 

signaleras inte inkomna meddelanden och motparten kan inte förvänta sig direkt feedback. En grön 

markör indikerar motsatsen vilket innebär att vara mottaglig för avbrott. För att hantera avbrott och 

inte bli avbrutna i pågående arbetsuppgifter väljer anställda att ge kortfattad direkt feedback. Då 

bekräftar de sin gröna markör i social närvaro, men får samtidigt utrymme att fördröja ett riktigt svar. 

 Att inte kunna se eller höra sin motpart gör det även svårt att få en samordnad turtagning, 

anställda upplever funktionsbegränsningen i att skickade och mottagna meddelanden hamnar i 

oordning. För att hantera en avbruten turtagning scrollar de uppochner i IM-rutan för att skapa sig en 

överblick och inte missa viktiga detaljer. Om turtagningen har långa tystnadsgap och rutan hunnit 

stängas ned går de in och tittar i transkript av föregående informationsutbyten sparade på datorns 

hårddisk. Det gör att IM uppfattas vara en kom-ihåg-lapp med historik sparad efter datum. 

 Utan tonfall upplevs det svårt att uttrycka vad som är essentiellt, då kan formuleringar ta tid 

och ibland går det inte alls. Uttryckssymboler uppskattas för att de mjukar upp innehållet, det 

indikerar en vänlig ton och nyttjas vid förfrågningar. Däremot ersätter de inte de tonfall som behövs 

för att förstärka och accentuera de delar av innehållet som är av extra betydelse. När anställda 
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upplever funktionsbegränsningen väljer de att fortsätta interaktionen via telefon eller verbalt. Nämnd 

situation förekommer däremot inte ofta, anställda delar uppfattningen om att IM ska nyttjas till att 

samla in, inte diskutera, information. Att kombinera kommunikationskanaler och delta i kvantitativ 

multikommunikation är därför vanligt förekommande. Då koordinerar anställda aktiviteter i olika 

ärenden genom att nyttja IM simultant med verbala diskussioner och email korrespondens. 

  Funktionsbegränsningens olika uttryck, tillsammans med sättet att hantera dem, gör att 

anställda befinner sig i ett intensivt kommunikationsflöde. Inkommande meddelanden, avbruten 

turtagning och kompletterande kommunikationskanaler, är alla resultat av en medverkan i simultana 

interaktioner. För att lyckas styra kommunikationsflödet och få antalet interaktioner att begränsas 

prioriteras kommunicerat innehåll efter tidskänslighet. I kommunikationskanalen kommuniceras 

därför enbart högt prioriterade ärenden med en tickande klocka. Det balanserar och kontrollerar 

kommunikationsflödet vilket möjliggör för anställda att fortsätta anpassa sin användning till nämnda 

funktionsbegränsningar. 

 Eftersom anställda på avdelningen gett uttryck för att uppleva en kognitiv belastning kan 

negativa konsekvenser följa av misstolkningar och innehållsfel. För att motarbeta förekommandet tas 

skärmbilder. Skärmbilder tagna i affärssystemet SAP, genom redigeringsprogrammet Snagit med 

visuella inslag, kan undvika mänskliga felhandlanden. Att kommunicera 8-15 siffriga koder gör att 

anställda får information i ett formaliserat gränssnitt med tillhörande kontext. Det minskar 

informationsutbytets frekvens eftersom skärmbilder kan ersätta otroligt många meddelanden. 

Skärmbilder gör även att anställda inte skriftligt behöver uttrycka och formulera sig, med visuella 

inslag, som ringar och pilar, går det enkelt att indikera vad som är essentiellt. Det innebär att 

responstider förkortas eftersom skärmbilder tar betydligt kortare tid att skapa än ett skriftligt innehåll. 

 Att hantera kommunikationskanalens funktionsbegränsningar och intensiva 

kommunikationsflöde, genom att prioritera innehållet efter tidskänslighet och till stor del låta det 

bestå av skärmbilder, samordnar och effektiviserar kommunikationen. Hur kommunikationsflödet 

hanteras ger en minskad intensitet i att minska antalet interaktioner och informationsutbyten. Hur 

funktionsbegränsningar hanteras ger en snabbare responstid och får information att kommuniceras i 

ett formaliserat gränssnitt med tillhörande kontext. Hanteringen, dessa överenskomna strategier, gör 

att anställda upplever sig mindre avbrutna eftersom inkommande meddelanden minskar, alltid är av 

hög prioritet och kommuniceras i ett format som undviker ett intensivt flöde av meddelanden. 
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7. Diskussion 

I avsnittet diskuteras uppsatsens empiri- och analysresultat i relation till inledningens presenterade 

bakgrund och problemformulering. 

 

Konceptet multikommunikation introducerades i kommunikations- och organisationsforskningen 

som en förklaring till hur anställda i dagens företagsmiljö deltar i simultana interaktioner. En praktik 

som möjliggörs via digitala kommunikationskanaler som IM i sin förmåga att kunna ha interaktions-

avdelningar och tempo-flexibilitet. Multikommunikation kan därför tolkas vara en vidareutvecklad 

version av den etablerade teorin Media Richness Theory. Genom att expandera teorins ramverk att 

inkludera två digitala förmågor förklaras ett nytt behov med tillhörande kommunikationskrav. Att 

enbart tillämpa MRT för utvärdera kommunikationskanalernas användningseffekter är därför inte 

längre lämpligt. Då fångas inte alla resultat i att inte se till vilka effekter som följer av 

kommunikationskanaler i kombination. Att se företagens kommunikationskrav, på lednings- och 

operativ nivå, genom linsen av multikommunikation gör därför att en mer sanningsenlig bild kan 

porträtteras. 

 På ledningsnivå visar uppsatsen resultat på kommunikationskrav som går i linje med vad 

Maina, (2014), Leonardi et al. (2013) och Lipiänen et al. (2012) efterfrågar. Att företaget inför 

riktlinjer för hur IM ska hanteras för att få en mer strukturerad användning. Det här är ett behov som 

kommer från anställda på operativ nivå vilket indikerar att det finns behov av att få styrning och hjälp 

med att hantera kommunikationskanalen. Varför behovet finns går att relatera till de kommunikativa 

implikationer som anställda idag hanterar genom erfarenheter och sociala regler.  Vad 

Leonardi et al. (2013), Lipiänen et al. (2012), Gardet och Danziger (2008), Renneker & Godwin 

(2003) och Nardi et al. (2000) alla satt fingret på under åren som gått är att IM är en svårhanterlig 

kommunikationskanal med implikationer som resulterar från funktionsbegränsningar och intensiva 

kommunikationsflöden. Att IM har en avbrytande natur och hög kommunikationsbelastning vilket 

ger anställda ofokus och kognitiva blockeringar. I uppsatsens resultat har nämnda implikationer 

vidrörts men inte gett lika starka uttryck som samtliga teoretiker föreslår. En förklaring till 

förekommandet är att den fysiska kontexten, avdelningens gemensamma kommunikationsmiljö, gör 

att anställda inte är lika kritiskt bundna till kommunikationskanalen. På studerad avdelning hålls ofta 

interaktioner med övriga avdelningar centraliserade på samma våningsplan, det gör att den fysiska 

kontexten alltid inrymmer möjligheten till verbal interaktion. Då kan kommunikationskanalens 

implikationer motarbetas genom att kompletteras med verbal kommunikation. Resultat visar till 

exempel att anställda ofta påbörjar interaktioner i IM men i upplevelse av funktionsbegränsningar, 

som avsaknaden av icke-verbala indikationer, får interaktionen att fortsätta verbalt. 
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 Hur anställda hanterar funktionsbegränsningar och intensiva kommunikationsflöden, i en 

sammansättning av erfarenheter och sociala regler, tar form i överenskomna strategier. Genom att 

prioritera kommunicerat innehåll efter tidskänslighet till att enbart beröra högt prioriterade ärenden 

med en tickande klocka. Det balanserar och kontrollerar kommunikationsflödet i att minska antalet 

interaktioner, inte avbryta kollegor i onödan och underlätta till en korrekt fördelning av 

uppmärksamhet. För att motarbeta negativa effekter av en kognitiv belastning, som missförstånd och 

innehållsfel, nyttjas skärmbilder tagna i affärssystemet SAP. Det gör att kommunicerade 

meddelanden inkluderar 8-15 siffriga koder vilka inrymmer information i ett formaliserat gränssnitt. 

Det gör att skärmbilder effektivt kan förse interaktioner med bakgrundsinformation. Det gör samtidigt 

kommunikationsflödet mindre intensivt eftersom en skärmbild kan ersätta otroligt många 

meddelanden. En positiv effekt av användningen är att anställda inte känner av 

kommunikationskanalens funktionsbegränsningar, i avsaknad av icke-verbala indikationer, eftersom 

de inte skriftligt behöver uttrycka och formulera sig.  

 Följande användning, som exempel på när och hur IM nyttjas, påvisar att teoretikernas 

identifierade implikationer för arbetsproduktiviteten, upplevelsen av ofokus och blockeringar, kan 

motarbetas. I överenskomna strategier kan anställda styra kommunikationsflödet att anta mindre 

intensiva former vilket resulterar i att funktionsbegränsningar inte får lika stark effekt på 

kommunikationen. Inkomna meddelanden, som inte är i intiativ av mottagaren själv, minskar, 

upplevas mindre avbrytande och är alltid nödvändiga. Det informella språket, som ”mindre 

affärsmässigt korrekt”, undviks nyttjas i att skriftligt formulera information. Samt samordnas 

turtagning och responstid i att informationsutbytet får en minskad frekvens. Vad som beskrivs är 

användningseffekter av en strukturerad användning på en gemensam avdelning. Resultat visar dock 

att övriga avdelningar inte delar sättet att hantera kommunikationskanalen. Det indikerar att 

kontexten, avdelningens gemensamma kommunikationsmiljö, är avgörande för måttet av struktur. 

Att enbart anställda i närhet både fysiskt och socialt, det vill säga sittandes intill varandra i samma 

arbetssyfte, kan forma varandras upplevelse och hantering. Det förklarar efterfrågan på riktlinjer, 

varför det finns behov av att få samtliga avdelningar samordnade till en enhetlig användning. Hur 

sådana riktlinjer sedan kan se ut, med hänsyn till varje avdelnings unika behov och 

kommunikationskrav, återstår att se. På ett multinationellt industriföretag med många avdelningar 

kan utformningen förväntas ta tid. Så länge fortsätter anställda på avdelningen att nyttja och 

vidareutveckla överenskomna strategier för att fortsätta underlätta och effektivisera åtgärder genom 

praktiserandet av multikommunikation. 
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8. Förslag på vidare forskning 

Uppsatsens resultat bör tolkas i hänsyn till de begränsningar som kommit att forma studiens 

omfattning. Storleken på mängden insamlad data gör att resultat inte kan generaliseras och vara 

representativt för en större kontext. I vidare forskning efterfrågas därför en liknande studie i större 

omfattning, för att bekräfta om andra företag nyttjar kommunikationskanalen på liknande vis. Det 

kan påvisa om det finns ett motiverat samband och ge ytterligare exempel på vilka 

användningseffekter som följer.  Det vore också nyttigt att undersöka om andra företag upplever 

liknande kommunikationssvårigheter med IM och vilka implikationer det har på 

arbetsproduktiviteten. Gärna i en komparativ studie mellan företag som har tillhörande riktlinjer och 

företag som saknar riktlinjer.  I jämförelse kan resultat ge indikationer på vilka effekter som följer av 

en strukturerad och ostrukturerad användning. Först då kan lösningar och bästa praxis identifieras 

och delas mellan företagen som har IM integrerat i sin kommunikationslösning. Att studera vilka 

kommunikationskanaler anställda föredrar att använda kan också vara nödvändigt för att hjälpa 

företag att forma sina kommunikationslösningar efter identifierade behov och tillhörande 

kommunikationskrav. 
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Bilaga 1. 

Intervjuschema 

 

Allmänna frågor 

Hur ofta använder du dig av IM under en arbetsdag? 

Vilken typ av innehåll skickar du i IM? 

Använder du IM när det är bråttom eller för mer allmänna ärenden? 

Hur nyttjar du närvarofunktionen? 

 

Fördelad uppmärksamhet 

Hur nyttjar du IM i kombination med övriga kommunikationskanaler? 

Kan du förklara varför du föredrar denna kombination? 

Hur tycker du att IM fungerar för att ha flera interaktioner samtidigt? 

Kommunicerar du om samma ämne eller skiljer sig ämnen åt? 

 

Fördröjda svar 

Vilken uppfattning har du om responstider i IM? 

Hur går du tillväga när du inte har tid att invänta ett fördröjt svar? 

Vilken uppfattning har du om din egen svarstid i IM? 

Hur går till tillväga för att inte fördröja svar? 

 

Tolkningsschema 

Kan du beskriva en vanligt förekommande arbetsuppgift när IM alltid kan hjälpa dig? 

Hur har din uppfattning om IM förändrats sedan du började använda kommunikationskanalen? 

Har du förändrat ditt sätt att hantera IM förändrats sedan du började använda 

kommunikationskanalen? 

 

Normer 

Hur upplever du att användningen av IM fungerar på avdelningen? 

Upplever du att det finns olika uppfattningar om hur kommunikationskanalen ska användas? 

Upplever du att det finns en förväntning att ni ska använda IM till att ha flera interaktioner 

samtidigt? 

Kan du känna en viss press på att du bör använda IM mer än du gör idag? 
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Hur tror du att avdelningen skulle gynnas av att få riktlinjer till användningen av IM? 

 

Funktionsbegränsningar 

Kan du beskriva en situation när det är olämpligt att använda IM? 

Hur går du tillväga i situationer när du upplever att det är svårt att uttrycka dig i IM? 

Hur går du tillväga i situationer när du upplever att det är svårt att förstå din motparts meddelanden? 

Hur upplever du att IM försvårar kommunikationen? 

Hur upplever du att IM underlättar kommunikationen? 

 

Intensivt kommunikationsflöde 

Hur upplever du att inkomna meddelanden i IM påverkar din uppmärksamhet i pågående 

arbetsuppgifter? 

Hur upplever du frekvensen av inkomna meddelanden i IM? 

Hur hanterar du inkomna meddelanden i en hög respektive låg frekvens? 

Kan du beskriva en situation när du känner en hög kommunikationsbelastning? 

Oroar du dig över att råka begå misstag, som att missuppfatta information eller råka skicka 

information till fel personer i IM? 

 

 

 


