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Attityden till de nya sätten att kommunicera: mobiltelefon och e-post

Marcus Nohlberg (marcus@nohlberg.com)

Sammanfattning
Detta arbete handlar om de nya sätten att kommunicera, främst e-post och
mobiltelefon. Genom en enkätundersökning och fyra intervjuer på två verksamheter
svarar jag på frågorna:

• Vilken är attityden är till de nya sätten att kommunicera på arbetsplatsen?

• I vilken utsträckning används e-post och mobiltelefon idag? Har de inneburit
några förbättringar? Anser arbetstagarna att det behövs regler för att reglera
användandet av e-post och mobiltelefon?

Resultaten tyder på att e-post och mobiltelefon används i varierande utsträckning. E-
post är mera uppskattat än mobiltelefon, men båda anses underlätta kommunikationen
på arbetsplatsen vilket ses som en förbättring. Det finns en osäkerhet inför varför e-
post och mobiltelefon införts i verksamheterna. De intervjuade tror att den nya
tekniken kommer att kunna underlätta deras arbete samt ge det nya möjligheter, t.ex.
arbete på distans.

Jag föreslår ett antal rekommendationer som skulle underlätta och effektivisera
användandet av de nya kommunikationsteknikerna för både arbetsgivare och
arbetstagare.

Nyckelord: E-post, mobiltelefon, attitydundersökning, kommunikationsreglering.



I

Innehållsförteckning

1 Bakgrund...........................................................................................1

2 Introduktion......................................................................................2
2.1 Kommunikation............................................................................................... 2

2.2 Grundläggande om tekniken bakom kommunikationsmedia.......................... 5

2.3 Den nya tidens kommunikationsmedel ........................................................... 5

2.3.1 E-post.......................................................................................................... 5

2.3.2 Mobiltelefon ............................................................................................... 7

2.3.3 Surfa............................................................................................................ 9

2.3.4 Personsökare ............................................................................................... 9

2.3.5 Internet Relay Chat ..................................................................................... 9

2.3.6 ICQ ............................................................................................................. 9

2.3.7 Internet Protokoll telefoni......................................................................... 10

2.3.8 Videokonferens......................................................................................... 10

2.3.9 Fax ............................................................................................................ 10

2.4 Mediarikedomshierarki över den nya tidens kommunikationsmedel............ 11

3 Problemdiskussion..........................................................................13
3.1 Problemprecisering........................................................................................ 13

3.2 Problemavgränsning...................................................................................... 14

3.3 Förväntat resultat ........................................................................................... 14

4 Möjliga metoder..............................................................................15
4.1 Litteratur- och dokumentstudie ..................................................................... 15

4.2 Intervjumetoden............................................................................................. 16

4.3 Enkätmetoden................................................................................................ 17

4.4 Observation ................................................................................................... 17

4.5 Attitydundersökning...................................................................................... 17

5 Val av metod....................................................................................19

6 Genomförande av datainsamling ..................................................20
6.1 Förutsättningar............................................................................................... 20

6.2 Verksamheterna............................................................................................. 20

6.3 Enkät.............................................................................................................. 20

6.4 Intervjuer ....................................................................................................... 21



II

6.4.1 De intervjuade........................................................................................... 22

7 Materialpresentation och analys...................................................23
7.1 De i enkäten undersökta. ............................................................................... 23

7.1.1 Bakgrundsåsikter ...................................................................................... 24

7.2 Användningen ............................................................................................... 25

7.2.1 E-post........................................................................................................ 25

7.2.2 Mobiltelefon ............................................................................................. 27

7.3 Attityden........................................................................................................ 29

7.3.1 Attityden till e-post ................................................................................... 29

7.3.2 Attityden till mobiltelefon ........................................................................ 34

7.4 Ekonomi ........................................................................................................ 40

7.5 Framtiden....................................................................................................... 40

7.5.1 Regler........................................................................................................ 40

7.5.2 Utveckling................................................................................................. 41

7.5.3 Arbete ....................................................................................................... 44

8 Slutsatser .........................................................................................46
8.1 I vilken utsträckning används den nya tidens kommunikationsmedier, främst
e-post och mobiltelefon, idag?................................................................................ 46

8.2 Har, enligt arbetstagarna, införandet av nya kommunikationssätt inneburit
några förbättringar och vilka avsikter anser de att arbetsgivarna haft med
införandet av de nya kommunikationssätten?......................................................... 46

8.3 Anser arbetstagarna att det finns ett behov av att införa regler för hur
kommunikation ska ske inom företaget? ................................................................ 47

8.4 Vilken är attityden till de nya sätten att kommunicera, främst e-post och
mobiltelefon, på arbetsplatsen?............................................................................... 47

9 Diskussion........................................................................................48
9.1 Mina resultat.................................................................................................. 48

9.2 Framtid .......................................................................................................... 49

9.2.1 De rekommendationer jag anser viktiga ................................................... 50

9.2.2 Utvecklingen............................................................................................. 50

9.3 Värdering....................................................................................................... 50

9.4 Fortsatt arbete ................................................................................................ 51

9.5 Erfarenheter ................................................................................................... 51

Referenser................................................................................................53

Bilaga 1, Enkätundersökning ................................................................55

Bilaga 2, Intervjufrågor .........................................................................60



III

Bilaga 3, Intervju med person R1 .........................................................66

Bilaga 4, Intervju med person R2 .........................................................74

Bilaga 5, Intervju med person S1..........................................................80

Bilaga 6, Intervju med person S2..........................................................85



1

1 Bakgrund
För tio år sedan så fanns det huvudsakligen två sätt att kommunicera för vanliga
människor: Telefon och brev. Idag finns det ett mycket stort antal
kommunikationsmedel. Det går att nå fram till den som avses nästan när som helst
och var som helst. Teknikerna är billiga och tillgängliga för alla.

Framtida tekniker kommer att göra oss mer nåbara än vad vi är idag. Mobiltelefonerna
blir mindre, mer funktionsspäckade och får bättre batterilivslängd. Detta gör att allt
fler har mobiltelefonen med sig, påslagen, på fritiden. Idag finns det många
mobiltelefoner som kan ta emot och skicka e-post och med en mobiltelefon och en
laptop går det att surfa nästan var som helst. Inom några år så kommer troligen s.k.
BodyNets att börja säljas till vanliga konsumenter (Dertouzos, 1997). Det är små
datorer som bärs i bältet. Dessa är kopplade till ett par avancerade glasögon, som även
fungerar som ett enkelt inmatningsverktyg. Med hjälp av BodyNets kommer ägaren
att ständigt vara nåbar för information, telefonsamtal, e-post, bilder etc., även när
personen kör bil, promenerar eller ser på TV (Dertouzos, 1997). Att ständigt vara
nåbar gör att det rimligtvis blir svårt att dra gränsen för vad som är arbete och vad
som är fritid. Dennis (1998b) konstaterar att bland amerikaner som använder den nya
kommunikationstekniken, dvs har telefonsvarare och minst ett av följande: e-post,
mobiltelefon, fax eller personsökare, så har 41% ringt arbetsrelaterade samtal och
32% har läst sin e-post på sin semester.

På grund av den nya kommunikationstekniken så ändras kommunikationsstrukturen i
företagslivet. Många känner sig drabbade av för mycket information. Användare, från
de med administrativa uppgifter till de i styrelsen, skickar och tar emot sammanlagt
190 meddelanden om dagen, via e-post, telefon, fax och personsökare (Dennis,
1998a).

E-post är ett kommunikationsmedia som snabbt får mer användare. Det är snabbt,
smidigt och billigt (Ek, 1998). Ett stort problem med e-post är att det finns risk för
stora mängder med oönskad e-post med reklam, så kallad spam (Molta, 1998). En
annan, liknande men mera svårhanterlig källa till oönskade brev är så kallad
intraspam, dvs. oönskade och irrelevanta brev skickade inom organisationen (Molta,
1998). Kostnaden för oönskade e-post och spam i Storbritannien och Irland beräknas
till 8 miljarder dollar per år (Gold, 1998). Denna siffra har räknats fram baserat på att
75% av de som använder e-post säger sig lägga ner 15 minuter per dag på att läsa, ta
bort och svara på spam, 15% av de undersökta säger sig lägga ner en timme på detta.
Den höga kostnad som slöseriet med arbetstid innebär hotar att hindra Internets
utveckling som ett kommunikationsmedel för företag (Gold, 1998).

De nya möjligheter och problem som den nya kommunikationstekniken erbjuder fick
mig att fundera på vad användare av de nya kommunikationsmedierna, vid olika
verksamheter i Sverige, tycker om dem. Tycker användarna att det är positivt med ny
teknik och nya sätt att kommunicera, eller tycker de att det är negativt? Behöver
företag införa interna regler för vad som är godkänd kommunikation och hur
kommunikationen ska ske? Kommer gränsen mellan arbete och fritid bli mera diffus i
framtiden på grund av de nya kommunikationsteknikerna?
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2 Introduktion
Här kommer jag att presentera problemområdet, diskutera relevanta teorier och
definiera en del viktiga begrepp. Introduktion av dessa begrepp anser jag viktiga för
att läsaren ska kunna tillgodogöra sig denna rapport och förstå relevansen i
problemställningen. Dessutom så kommer jag visa och diskutera en del viktiga
utgångspunkter för min problemställning.

2.1 Kommunikation
Att kommunicera är grunden för människans civilisation. Nästan allting vi gör handlar
om att sända eller ta emot information i någon form. Kommunikation är mycket mer
än bara utbyte av ord. Hela vårt beteende är en form av kommunikation (Johnson &
Johnson, 1994). Inriktningen i denna rapport kommer enbart vara så kallad
interpersonlig kommunikation, som Johnson och Johnson (1994, s. 130) beskriver
som: ”Ett meddelande skickat av en person till en eller flera mottagare med den
medvetna avsikten att påverka mottagarens beteende”. Detta är en mycket rationell
syn på kommunikation, det går också att påverka omedvetet och all kommunikation
har inte som syfte att påverka mottagarens beteende.

Vad är då kommunikation? Lasswell (1948 i Leiss, 1994) definierar kommunikation
som något som beskrivs genom att svara på följande frågor:

Vem?
Säger vad?
I vilket media?
Till vem?
Med vilken effekt?

En tidig variant av denna definition och enligt Leiss (1994) den första grafiska
beskrivningen av kommunikationsteori, kom ett år senare i Shannon och Weavers
(1949) klassiska kommunikations modell som ser ut enligt följande:

Figur 1. Kommunikationsmodell (Shannon & Weaver, 1949, sid 7).

Shannon och Weaver (1949) förklarar modellen enligt följande: Informationskällan
väljer ett önskat meddelande ur en möjlig mängd meddelanden. Det valda
meddelandet kan bestå av skrivna eller talade ord, bilder etc. Sändaren omvandlar
meddelandet till en signal som skickas till mottagaren via en kommunikationskanal.

Infomations
källa Sändare

Signal Mottagen
signal

Mottagare Mål

Meddelande Meddelande

Störningskälla
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Mottagaren är en sorts inverterad sändare som omvandlar koden till meddelande som
den skickar vidare till målet. Under överföringen är det ofta så att saker och ting
adderas till den signalen som informationskällan ursprungligen hade för avsikt att
skicka med. Dessa oönskade tillägg kallas störningar.

Denna klassiska kommunikationsmodell, som av sin skapare sågs som en matematisk
modell, ligger som grund för nästan alla kommunikationsteorier idag och jag anser att
den på ett bra sätt beskriver en kommunikationshandling. Dock så tar den inte explicit
hänsyn till övriga faktorer som spelar roll i kommunikationsprocessen, t.ex. kontext.

Det äldsta sättet att kommunicera är ansikte mot ansikte, engelskans ”face to face”,
som innebär ett personligt möte mellan de som kommunicerar. Det är viktigt att
påpeka att detta är ett verkligt fysiskt möte i ett rum, t.ex. så är inte videokonferens ett
möte, även om det liknar det. I kapitel 2.3 beskriver jag några av de nya
kommunikationsmedierna.

I kommunikationsteorin har det strävats efter sätt att rangordna olika kommunikations
medel. Mediarikedomshierarki, engelskans ”media richness hierachy”, är ett sätt att
rangordna olika kommunikationsmedia efter deras förmåga att hantera tvetydig
kommunikation. Värdet för varje kommunikationsmedia fås genom att fyra
egenskaper kontrolleras (Trevino, Daft & Lengel, 1990):

• Möjligheten till omedelbar återkoppling, engelskans ”feedback”. Med detta menas
resultatet sändaren får på det han sänt, gensvaret, responsen (Norman, 1990). Kan
mottagaren omedelbart ge sitt svar eller synpunkt på ett resonemang, eller
kommer det ta tid innan det kommer fram till mottagaren?

• Mediats förmåga att överföra även icke direkt kommunikation, t.ex. kroppsspråk
och tonläge i rösten. Detta är något som är av stor vikt för tolkningen av
meddelandet.

• Användandet av naturligt språk, snarare än siffror och koder. Detta ger större
verbala möjligheter.

• Den personliga inriktningen på mediat. Hur noga kan mediat anpassas till
mottagarens personlighet? Vissa media erbjuder möjligheter för att anpassa
meddelandet till mottagarens kunskapsram, behov och nuvarande situation.

Ansikte mot ansikte är det rikaste kommunikationsmediat, eftersom det uppfyller alla
ovanståeende kriterier, är ypperligt på att överföra icke direkt kommunikation,
använder naturligt språk och kan vara mycket personligt (Trevino, Daft & Lengel,
1990).
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Hög Ansikte mot ansikte

Telefon

E-post

Brev

Lapp

Rapport

Bulletin, icke personliga informationsblad

Låg

Figur 2. Hierarki över medias rikhet (Trevino, Daft & Lengel, 1990, sid 76).

En viktig aspekt vid skickande av meddelande är semantik, engelskans ”equivocality”,
som innebär att det finns flera olika tolkningar av ett meddelande, till exempel vid fall
då det inte går att ställa en ja eller nej fråga (Daft & Lengel, 1986). Individer med
skilda referenser kan då tolka det olika. För att nå fram till samförstånd krävs
återkoppling och diskussion (Trevino, Daft & Lengel, 1990).

En anledning till att vi kommunicerar är för att minska osäkerheten. Med osäkerhet
avses frånvaro av information. När informationen ökar, minskar osäkerheten (Daft &
Lengel, 1986). Buckland (1991) hävdar att ny information också kan öka osäkerheten,
t.ex. om den nya informationen motsäger det tidigare kända, så kan läsaren ha en
känsla av att veta mindre efter att ha tillfört sig informationen än innan. Det är dock
inte så att kunskapen minskar, utan snarare så att tilltron till den minskar.

Idag drabbas allt fler av informationsöverbelastning som uppkommer när information
tas emot i så hög takt att den inte kan upptas. Det finns två olika källor av
information, framdragen och föst, engelskans ”pull” och ”push”. Framdragen
information är sådan som kräver en ansträngning för att erhålla, till exempel söka på
nätet efter information eller ringa en person. Föst information är sådan som erhålls
utan ansträngning, till exempel telefonsamtal och e-post. Det är föst information som
vi utsätts för i störst utsträckning idag (Bälter, 1998).

Med nåbarhet avser jag hur lätt en person kan nås via ett kommunikationsmedel, t.ex.
så har ett vanligt brev en ganska låg nåbarhet. Det tar tid för brevet att komma fram
och det krävs att mottagaren är på en viss plats efter en viss tid för att kunna ta emot
det. Mobiltelefon har däremot en mycket hög nåbarhet, mottagaren kan nås
omedelbart nästan var som helst vid vilket tillfälle som helst, förutsatt att telefonen är
aktiverad och inom ett område med täckning. Här spelar således även täckningsgrad
in. Om en person befinner sig utanför täckningsgraden, t.ex. i ett område där han för
tillfället inte kan läsa e-post, så blir nåbarheten mycket låg.
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2.2 Grundläggande om tekniken bakom kommunikationsmedia
Det finns tre olika kategorier som alla kommunikationsmedia kan delas in i med
avseende på deras bakomliggande teknik:

• Simplex

Simplex innebär att information kan överföras i ena riktningen enbart, t.ex. en
personsökare (Halsall, 1996).

• Duplex

Duplex innebär att båda parter kan ta emot och sända, dock inte samtidigt, t.ex. en
walkietalkie (Halsall, 1996).

• Full duplex

Full duplex innebär att båda parter kan sända och ta emot samtidigt, t.ex. vid ett
vanligt face to face samtal (Halsall, 1996).

Täckningsgrad

Täckningsgrad är av stor vikt vid all kommunikation via tekniska redskap. Det är ett
mått på hur stor del av yta och/eller människor som kan nås av ett visst
kommunikationsmedel. Täckningsgraden brukar mätas i procent.

2.3 Den nya tidens kommunikationsmedel
Kommunikationsmedel är alla de tekniker med vilkas hjälp ett meddelande kan
framföras, t.ex. brev, telefon, ansikte mot ansikte och morsealfabetet. Med begreppet
den nya tidens kommunikationsmedel innefattar jag alla de kommunikationsmedel
som utvecklats efter ansikte mot ansikte, de vanliga telefonsamtalen och brev, t.ex. e-
post, mobiltelefon, personsökare, ICQ etc. Jag presenterar de, enligt min uppfattning,
viktigaste nedan. Jag koncentrerar mig speciellt på e-post och mobiltelefon eftersom
det är dessa jag kommer att inrikta mig på i min undersökning.

2.3.1 E-post

E-post är texter som skickas elektroniskt via datorer till en eller flera mottagare. Det
krävs en dator för att läsa och skicka dessa brev. Från början fick breven bara
innehålla text, men numera kan allt som kan lagras på en dator skickas via e-post
(Bälter, 1998). En uppskattning är att det kommer finnas 150 miljoner e-post adresser
1999 samt att två tredjedelar som använder Internet till sitt arbete enbart kommer
använda e-post (Caincross, 1998). E-post är duplex, den ena parten skickar ett brev,
som den andra tar emot och sedan svarar på. Palme (1995) skriver att e-post är ett
unikt nytt media som täcker upp ett tomrum bland de andra medierna igenom att det
kan nå grupper av 8 – 1000 personer på en dag eller mindre. Detta innebär att alla
människor nu fått möjlighet att sända med ett eget massmedia.
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Figur 3. Storlek på användargrupper av olika media, och tid för att nå dem (Palme,
1995, sid 4).

Historia

I slutet av 1960 talet kom de första systemen för e-post, vilka gjorde det möjligt för
användare att skicka brev till andra användare på samma dator. ARPAnet, Advanced
Research Projects Agency, som många amerikanska datorer anknöt sig till under
1970-talet gav möjlighet till att kommunicera via e-post med användare vid andra
datorer och vid andra skolor. E-post blev en av de mest populära tjänsterna i
ARPAnet (Bälter, 1998).

Tjänster

Den kanske viktigaste egenskapen med e-post är snabbheten. Det tar inte många
sekunder för ett e-post att nå fram till en eller flera mottagare. Till skillnad från vanlig
telefon så kan du skicka ett meddelande som når fram och lagras hos mottagaren även
om denna inte är vid telefonen (Ek, 1998). Det är även billigt att skicka e-post, det
kostar oftast bara några ören i eventuell uppkopplingskostnad för telefonsamtalet till
Internetlevererantören, själva e-posten kostar ingenting. Det går också att formatera
brev till att bli mera estetiskt tilltalande än om de bara innehåller text. Att skicka filer,
ljud, bilder, program etc. med brevet är också möjligt (Ek, 1998).

Det som är ett problem med e-post är att säkerheten kan vara låg, om inte e-posten
krypteras, vilket är mera ovanligt hos normalanvändare. Idag börjar det komma
tekniker och program som kan underlätta kryptering för normalanvändare (Ek, 1998).

Framtid

E-post kommer troligen att modifieras och få tillägg i framtiden, men ingen ändring
kommer vara så stor att e-post inte kommer att finnas kvar i sin nuvarande form
(Palme, 1998). De stora förändringarna kommer troligen att vara:

Utvidgat stöd för HTML. Det finns redan stöd för det idag, men alla e-post klienter
har det inte än. HTML gör att breven blir mer estetiskt tilltalande, samt framförallt
mera funktionella. Det går att skicka bilder om något behöver förtydligas, samt
formulär som mottagaren kan fylla i för att ge återkoppling på något. Användandet av
HTML kommer troligen dessutom att göra att e-post kan användas lättare som
beslutsunderlag än det kan idag (Palme, 1998).

Det kommer enligt Palme (1998) tjänster som automatiskt sorterar e-post dit de ska,
som automatiskt tar bort spam, och som markerar viss inkommande post som viktig.
Teknikerna för detta är dels manuell inmatning av regler, men det vanligaste enligt
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Palme (1998) kommer vara något som kallas samarbetande filtrering, engelskans
”collaborative filtering”. Detta går ut på att det lagras databaser med information om
vad andra användare tyckte om meddelandet. Databasens information kommer kunna
användas av alla användare för att sortera och filtrera inkommande e-post, och på så
viss underlätta detta. Samarbetande filtrering kan bli särskilt användbar för kontroll av
spam (Palme, 1998).

Det kommer troligen komma mera säkerhetsfunktioner inom e-post. Enligt Palme
(1998) så är det fyra områden som kommer att utvecklas:

• Digitala kuvert: Kryptering av text så att ingen utom mottagaren kan läsa
meddelandet.

• Digital identifiering: Ett effektivare sätt än dagens enkla lösenord, för att se till
att bara du kan läsa och skicka från din e-postadress. Denna teknik skyddar
även meddelanden från att bli lästa mellan dig och din server.

• Digitala signaturer: Ett sätt att garantera att ett brev kom från en viss
avsändare.

• Digitala sigill: En teknik för att kontrollera om ett brev blivit modifierat under
sändningen.

E-post översvämning

Enligt Bälter (1998) är e-post effektivt som en lösning på problemet med
informationsöverbelastning, eftersom det ger möjligheter att ta bort oönskad och
ointressant e-post. E-post kan också vara en del av problemet, eftersom det kan ge
mycket oönskad information. Enligt Hiltz och Turoff (1985) så får e-
postöversvämning användare att:

1. Enbart besvara en del av inkommande e-post.

2. Besvara breven mindre noga och korrekt än de annars skulle.

3. Lagra information och besvara breven när de har tid.

4. Systematiskt ignorera information med viss karakteristik.

5. Sluta använda systemet.

Typisk karakteristik för användare som känner sig översvämmade av e-post är att de
(Mackay, 1988):
• Prenumererar på många e-post listor.
• Försöker läsa alla sina brev men inte alltid lyckas.
• Sparar hundratals e-post i e-post programmets inlåda.
• Inte ofta når botten i sin inlåda.
• Vill spara en stor del av sina e-post.
• Har många foldrar i olika ämnen där deras e-post sparas.
• Har problem med att hitta meddelanden.

2.3.2 Mobiltelefon

Många tror nog att mobiltelefon är en teknik som utvecklats ganska nyligen under en
kort tid, men så är inte fallet. Denna teknik som i och med de kraftiga
prissänkningarna i mitten på 1990-talet introducerades som ett nytt sätt att
kommunicera har utvecklats länge och till mycket stora kostnader. Som källa till
mobiltelefonens historia har jag Meurling och Jeans, (1994). Båda författarna har en
stark anknytning till Ericsson, de har varit anställda hos och under lång tid arbetat
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som konsulter till Ericsson. Jag anser dock att de skrivit opartiskt och korrekt om
mobiltelefonens historia.

Historia

1956 sattes Sveriges första kommersiella mobiltelefonsystem, MTL-systemet (Mobil
Telefon Lauhrén efter konstruktören som ansvarade för signaleringsmetod och
kopplingsdel) i drift. Det hade ett täckningsområde som var ca 30 km i radie från
basstationen och hade en total kapacitet på 1000 abonnenter (Meurling & Jeans,
1994). 1969 bestämdes det gemensamt att de nordiska länderna skulle samarbeta i
framtagandet av allmänt tillgänglig mobiltelefoni. Den utsedda arbetsgruppen fick
namnet Nordiska Mobil Telefongruppen, NMT. I första rapporten från gruppen
rekommenderades att ett nytt nordiskt mobiltelefonsystem skulle utvecklas. Eftersom
det då inte fanns all den teknologi som behövdes inom mikroelektroniken så
beräknades projektet ta 10 år. Tills detta nya system var färdigutvecklat så
rekommenderades att manuella system, dvs. system där samtalen gick via en
telefonist, skulle inrättas för att täcka efterfrågan. Det ansågs viktigt att de olika
ländernas system skulle vara så standardiserade som möjligt. Den kanske viktigaste
rekommendationen var dock att de mobila stationerna, de delar som satt i bilar och
andra fordon, skulle ägas av ägarna och köpas av tillverkare som konkurrerade på en
öppen marknad. Det gjorde att priserna drogs nedåt och tekniken utvecklades
snabbare (Meurling & Jeans, 1994).

Utveckling av telekomutrustning och teknik för olika standards är en mycket dyr affär
och med många standards så skulle volymvinsterna bli mindre. Dessutom klagade
abonnenterna på att det inte gick att ta med sig sin mobiltelefon utomlands, om landet
inte hade samma mobiltelefonsystem, vilket var ovanligt. 1982 tillsattes en
arbetsgrupp, Groupe Spéciale Mobile, GSM, för att utveckla ett sådant, som dessutom
skulle vara digitalt. I Sverige öppnades GSM (som vid denna tidpunkt stod för Global
System for Mobile communications) nätet i början av 1990-talet (Meurling & Jeans,
1994). Vid mitten av 1990 talet började Comviq som ett marknadsföringsknep att
subventionera priset på mobiltelefoner som köptes med deras abonnemang. De andra
leverantörerna, Telia och Europolitan, följde efter och det blev en stor succé.

Tjänster

Den vanligaste tjänsten med mobiltelefon är naturligtvis vanliga samtal, att ringa och
kunna bli uppringd. NMT nätet utvecklas inte längre och ska enligt Telias planer
stängas av i december år 2000. NMT erbjöd mycket få extra tjänster, GSM som är
dagens standard har desto fler. SMS, short message system, är en standard för att
skicka och ta emot korta textmeddelanden på max 160 tecken. Eftersom GSM-nätet är
digitalt så finns även möjlighet till datakommunikation, hastigheten är dock ganska
blygsam, normalt maximalt 9600 tecken per sekund. Dessutom går det att skicka fax
via GSM nätet och det finns ett antal ytterligare ”småtjänster” såsom röstbrevlådor
och nummerpresentation etc.

Framtid

Det finns ingen ny standard som kommer ta över GSMs roll inom de närmaste åren,
ingen omnämns i alla fall i den litteratur jag läst. Det är dock mycket nya tjänster
under utveckling, t.ex. kommer troligtvis möjlighet att skicka längre SMS
meddelanden som liknar e-post erbjudas snart. Det pågår också försök att sköta
betalningar, liknande bankgiro, via mobiltelefon.
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En intressant ytterligare utveckling är satelittelefoni, som kommer innebära att en
person med rätt mobiltelefon kan nås och ringa nästan var som helst på hela jorden
(Iridum LLc., 1998). Jag tror dock att den tekniken är allt för dyr för att slå igenom på
bred front på länge. De som behöver den är så få än så länge att det inte kommer bli
de kraftigt sänkta priserna som krävs för att få ut tekniken på konsumentnivå. Jag har
inga tvivel om att tekniken, om kanske tre till sju år, kommer att bli mycket vanlig.

2.3.3 Surfa

Att använda Internet för informationssökning brukar i vardagstal kallas att surfa. Det
innebär att en programvara används, en s.k. browser (t.ex. Netscape Communicator
eller Microsoft Internet Explorer) för att bläddra runt i och söka bland sidor i ett
speciellt format, HTML (Schriwer, 1995). Den del av Internet som består av HTML
sidor, så kallade webbsidor och Internetsiter, brukar felaktigt kallas Internet i vanligt
tal, ett mera korrekt namn är webben (Schriwer, 1995). De senaste åren har
utvecklingen inom webben varit explosionsartad med allt mer och avancerade sidor.
Fortfarande så är kommunikationen huvudsakligen simplex, med det tillägget att det
går att skicka meddelanden via e-post eller i vissa fall ICQ till de som sköter om
sidorna, men då används ett annat kommunikationsmedel.

2.3.4 Personsökare

Personsökare fungerar så att varje personsökare har ett eget nummer. Detta nummer
ringer den som vill kontakta personsökarens ägare och antingen tas uppringarens
telefonnummer automatiskt upp, eller så får han fylla i det själv (Gardner, 1999).
Personsökare introducerades ganska tidigt och var det första allmänt tillgängliga sättet
att nå en person mobilt, var denne än fanns. Idag har personsökarna utvecklats från att
bara kunna ta emot siffror till att även kunna ta emot längre texter, e-post etc. Det
finns även en tjänst som erbjuder möjlighet att få nyheter skickade till sin
personsökare. Personsökare är billiga, har mycket stort täckningsområde och är ett
envägs, simplex, kommunikationsmedel.

2.3.5 Internet Relay Chat

Internet relay chat, IRC, är ett sätt att snabbt och smidigt kunna diskutera via Internet.
Det är ett interface som tillåter att flera människor pratar med varandra, pratar enskilt,
skickar filer etc. Här erbjuds viss anonymitet. Det är ett smidigt sätt för många
människor att diskutera, som inte kräver hög bandbredd (Vonck, 1998). Det ger
nästan omedelbar feedback och användare har börjat lägga till symboler för att föra
fram icke direkt kommunikation, så kallade smileys. Smileys är ett antal tecken som
ska se ut som en ansiktsuttryck, t.ex. :-) som symbolerar glädje och skämt (Z'Boray,
1998). IRC har full dupex, det går att skriva och läsa meddelanden samtidigt.

2.3.6 ICQ

ICQ, utläses I seek you, är en vidareutveckling av IRC. Med ICQ kan användaren se
när den eller de denne vill diskutera med finns på Internet och är vid sin dator. Det är
huvudsakligen avsett för diskussioner mellan personer med hjälp av korta
meddelanden, IRC-liknande chat samt till att skicka filer. Det är ett enkelt program
som idag har många miljoner användare (ICQ Inc. 1999). Fördelarna är att du ser att
den du vill nå är vid datorn när du skickar meddelandet, nackdelarna är att det snabbt
blir mycket kedjebrev, småprat etc. ICQ är duplex i meddelandeläge och full duplex i
chatläge.
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2.3.7 Internet Protokoll telefoni

Internet Protokoll telefoni, IP-telefoni, fungerar nästan som vanlig telefoni, fast det
går via Internet. Detta innebär att ljudkvalitén kan bli lidande, men att samtalet är
avsevärt billigare än vanlig telefoni, i vissa fall, t.ex. då företaget redan har en fast
Internetuppkoppling, helt gratis (Westman, 1998). Det finns två olika utvecklingar
inom IP telefoni (Westman, 1998), den ena går ut på att vi ska sköta våra samtal som
vanligt, fast det underliggande kommunikationsnätet ska vara IP baserat. Den andre
inriktningen går ut på att vi ska använda våra datorer som telefoner, vilket är den
inriktningen som är relevant för detta arbete. Med moderna program för IP telefoni
kan användarna ofta rita eller skriva på ett gemensamt anteckningsblock, diskutera i
grupp eller enskilt, samt även se bilder på varandra, ibland med så bra kvalitet så att
det snarare blir en videokonferens. Beroende på vald tjänst är IP-telefoni duplex eller
full duplex. IP telefoni växer mycket snabbt och kommer med stor sannolikhet bli ett
av de vanligaste kommunikationsmedlen inom ett antal år.

2.3.8 Videokonferens

Här ser du en videobild på den du pratar med samtidigt som han ser en bild på dig.
Detta finns i allmänhet enbart i konferensrum idag eftersom det är ganska dyrt.
Videokonferens är populärt när grupper av människor ska diskutera med andra
grupper. Den oerhört snabba utvecklingen för IP telefoni gör att det börjar erbjudas
till vanliga användare genom deras datorer och Internetuppkoppling i dagsläget.
Videokonferens är full duplex i de moderna lösningarna.

2.3.9 Fax

Fax innebär att användaren läser in ett brev, bild, etc. som denne vill skicka i en fax
och digitalt över en vanlig telefonlinje skickar den till mottagarens fax, som skriver ut
den. Tekniken har funnits sedan 1920, då det var dyra, långsamma och exklusiva
maskiner som tidningar, militären och polisen i huvudsak hade för att skicka över
bilder och vissa texter (Gardner, 1997). Det är först de senaste tio åren som den fått ett
stort genombrott eftersom den digitala tekniken gjort faxarna billigare. Det går nu
dessutom att faxa via vanlig telefonlinje och det har etablerats en fax-standard.
(Gardner, 1997). Fax är en teknik som kan liknas vid e-post, med tanke på att
meddelandet levereras omedelbart och kan läsas när intresse hos mottagaren finns
(Ek, 1998). Det är dock avsevärt dyrare att skicka fax, eftersom telefonsamtalet kostar
för den tiden som det tar att överföra dokumentet. Fax är utpräglad duplex, det går
inte att ta emot fax och skicka samtidigt.
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2.4 Mediarikedomshierarki över den nya tidens
kommunikationsmedel

Här presenterar jag min uppfattning av hur den nya tidens kommunikationsmedel,
som jag presenterade ovan, kan placeras i en mediarikedomshierarki.

Hög Videokonferens/IP-telefoni

Mobiltelefon

IRC/ICQ

E-post

Fax

(Surfa)

Personsökare

Låg

Figur 4. Hierarki över nya tidens kommunikationsmedels rikhet.

Videokonferens och IP-telefoni har så likartade egenskaper att de får ses som en
enhet. Där erbjuds samma egenskaper som vid ett ansikte mot ansikte möte men i
mindre utsträckning. Återkopplingen är omedelbar, naturligt språk används och även
kroppsspråk kan användas. Dessutom går det lätt att anpassa sin kommunikation till
mottagaren. Mobiltelefon kommer som tvåa, den har samma egenskaper som
videokonferens och IP-telefoni fast utan bild, vilket gör att förmågan att överföra icke
direkt kommunikation minskar. IRC och ICQ ger möjlighet till snabb återkoppling,
använder naturligt språk, fast i skrift, och det finns vissa tecken som används för att
överföra icke direkt kommunikation. Mediet kan i viss mån anpassas efter
mottagaren, med olika språk och diskussionskanaler. E-post innehåller även det
samma möjligheter som IRC/ICQ för att överföra icke direkt kommunikation.
Skillnaden är dock att det tar längre tid att få svar, eftersom svarsprocessen är
krångligare. Fax har på nästan alla sätt samma egenskaper som e-post, men
svarstiderna är längre än e-post, även här beror det på att svarsprocessen är
krångligare. Personsökare kan i sin vanligaste form enbart överföra siffror och ett svar
kräver användande av annat media, vanligen telefon. Numera finns det även
personsökare som kan visa korta textmeddelanden. Den krångliga processen att ge
återkoppling även här gör att personsökare kommer sist på listan.

Surfa är nästan omöjligt att placera in och är därför satt inom parentes. På ett sätt så är
det mycket rikt, eftersom du kan ha olika sidor med informationsnivåer efter olika
användare och använda inspelat ljud på sidorna som ger större verbala möjligheter
etc. Det som drar ner omdömet är svårigheten att nå en specifik mottagare med
meddelandet. Det krävs i princip att den som har hemsidan via ett annat media
meddelar att webbsidan existerar och var den finns, i alla fall första gången denne vill
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att mottagaren ska gå till hemsidan. Även efter detta första besök kan det dröja många
veckor innan mottagaren går in på hemsidan igen och läser eventuell uppdaterad
information. Dessa skäl gör att surfning kommer så pass långt ner på min
mediarikedomshierarki.
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3 Problemdiskussion
Vid genomgång av litteraturen märkte jag att det finns ett antal problem som har att
göra med e-post. Bälter (1998) talar om informationsöverbelastning och e-
postöversvämning som ett problem i arbetslivet. E-postöversvämning kan göra att
användare vantrivs så mycket med pressen av det ständiga inflödet, att de slarvar vid
svar av e-post, struntar i att svara på vissa brev eller i vissa fall helt slutar använda e-
post (Hiltz & Turoff, 1985).

Jag bedömer att mobiltelefon har många egenskaper som liknar e-post, med två
skillnader:

• Mobiltelefon har ett mindre inflöde av information än e-post.

• Med mobiltelefon påslagen kan användaren bli nådd var som helst och när som
helst. Med e-post så måste normalanvändaren vara vid en dator kopplad till
Internet för att kunna läsa posten.

Jag anser det vara viktigt att undersöka vad användare av dessa två
kommunikationsmedel egentligen har för uppfattning om dem.

3.1 Problemprecisering
Den problemformulering jag kommer att arbeta efter är:

Vilken är attityden till de nya sätten att kommunicera, främst e-post och mobiltelefon,
på arbetsplatsen?

Jag kommer att bearbeta denna huvudfråga från de anställdas perspektiv med hjälp av
följande delfrågor:

• I vilken utsträckning används den nya tidens kommunikationsmedier, främst e-
post och mobiltelefon, idag?

Här vill jag försöka ta reda på hur vanligt det är att företag och anställda
kommunicerar med varandra med hjälp av mobiltelefon och e-post. Finns det några
regler för kommunikationen, exempelvis regleringar för vilka tidpunkter som det är
acceptabelt att kontakta en arbetstagare på?

• Har, enligt arbetstagarna, införandet av nya kommunikationssätt inneburit några
förbättringar och vilka avsikter anser de att arbetsgivarna haft med införandet av
de nya kommunikationssätten?

Här vill jag försöka ta reda på vem, om någon, som kommer att tjäna på den nya
kommunikationsteknik som utvecklas. Har det blivit förbättringar för både
arbetstagare och arbetsgivare eller enbart en av dem, i så fall vilken? Med
förbättringar avser jag t.ex. om kommunikationen fungerar bättre inom företagen och
även om de undersökta anser att det varit en ekonomisk vinst att införa de nya sätten
att kommunicera.

• Anser arbetstagarna att det finns ett behov av att införa regler för hur
kommunikation ska ske inom företaget?

Då många numera har privat mobiltelefon eller e-post, eller båda två, kan dessa
komma att användas till arbetsrelaterad kommunikation, även på fritiden. Anser de
anställda att företagen behöver införa regler för när och hur en anställd får kontaktas
på fritiden och hur den anställde ska ersättas om detta sker? En annan aspekt på regler
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vid kommunikation är om det behöver införas regler för vad som är godkänt att skicka
med e-post och hur mobiltelefon ska användas. Detta för att hindra att mängden
information och e-post som en anställd får varje dag gör denne improduktiv.

3.2 Problemavgränsning
Mitt mål är att analysera hur ny kommunikationsteknik kommer att påverka individer.
Jag kommer inte att beskriva hur olika kommunikationsmedier fungerar rent tekniskt
eller analysera kommunikationsinnehållet. Tonvikten ska läggas på hur individen, den
anställde, upplever att han påverkas, snarare än hur organisationer och samhället
påverkas av den nya tekniken.

Jag kommer inte kunna göra en undersökning som är valid i alla företag då det finns
stora skillnader i mängd information som behövs inom olika organisationer. Min
undersökning kommer att ske på två mycket olika verksamheter, en kommunal
tjänsteorganisation och ett privatägt industriföretag.

Jag kommer inte heller att fokusera mig på skillnader i åsikter som kan finnas mellan
olika kön och åldrar även om det kan finnas skillnader där. Om åsikterna är olika på
grund av olika yrken och plats i hierarkin på verksamheterna kommer jag inte att
undersöka.

3.3 Förväntat resultat
Jag tror mig komma fram till att inte alla är positiva till e-post och
mobiltelefonanvändande i jobbet, även om det finns positiva aspekter. Det kommer
vara några som använder mobiltelefon och e-post till privat bruk under arbetstid och
vissa blir kontaktade med e-post och mobiltelefon på fritiden. En del kommer att
acceptera att bli kontaktade av företaget på fritiden, men de kommer vilja att det finns
en tanke bakom varför de blir kontaktade och de vill nog att det ska finnas ett system
för ersättning, om det inte redan finns. Givetvis kommer några att vara helt negativa
till nya kommunikations media, och vissa kommer vara mycket positiva. Således tror
jag det kommer finnas en markant spridning bland erhållna svar.
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4 Möjliga metoder
Här kommer jag att räkna upp och kommentera ett antal metoder som kan vara
användbara för att hitta svar på min problemformulering. Det finns naturligtvis ett
mycket stort antal potentiella metoder som kan användas, men jag har gjort en
grovsortering och tar enbart med metoder som skulle kunna vara användbara av olika
skäl för mitt arbete bland de möjliga metoderna.

De metoder som jag tycker kan vara relevanta i mitt arbete är:

• Litteratur och dokumentstudie

• Intervjumetod

• Enkätmetod

• Observation

• Attitydundersökning

4.1 Litteratur- och dokumentstudie
Vid en litteratur- och dokumentstudie är målet att hitta så mycket information som
möjligt om det som undersöks genom att söka och läsa bland redan skrivet material.
Detta material kan vara rapporter, tidningar, böcker, andra trycksaker, t.ex. broschyrer
och informationsblad och annat, t.ex. film och radioprogram. Olika trycksaker har
olika värde, t.ex. så är böcker och rapporter ofta mera tillförlitliga källor än tidningar.
Populärvetenskapliga tidsskrifter och dagstidningar är ofta bäst till att finna trender i
och även vissa artiklar med fakta om det aktuella ämnet (Patel & Davidson, 1994).
Det är viktigt att ha en kritisk attityd till den litteratur som hittas inom ämnesområdet.
Viktiga frågor enligt Patel och Davidson (1994) som bör ställas under dokument
sökning är när, var och av vem ett dokument skrivits. Dessa frågor avslöjar snabbt om
dokumentet kan vara relevant i nutid och för de förhållanden som den egna
undersökningen har. Det är vid en genomläsning viktigt att beakta vilket syfte
skribenten hade med att skriva dokumentet samt under vilka omständigheter
dokumentet skrevs. Även till skribenten är det viktigt att ha ett kritiskt
förhållningssätt. Vem är skribenten, på vilket sätt var han inblandad i händelsen eller
undersökningen, skrev han som han ville eller föreligger det någon sorts påverkan av
det han har skrivit (t.ex. är det ett tobaksbolag som finansierat undersökningen om
tobaks påverkan på hälsan?) (Patel & Davidson, 1994).

Det kanske viktigaste vid en litteraturstudie är dock att inte bara välja ut material som
stödjer den egna åsikter eller idéer. För att få en så verklig och exakt bild av
förhållandet bör även uppgifter som är motstridiga egna resultat och uppfattningar tas
med (Patel & Davidson, 1994).

Internet

De senaste åren har Internet blivit mycket mera lättillgängligt och smidigt att söka
efter information i, tack vare att olika webbaserade sökverktyg har kommit fram.
Dessa sökverktyg lagrar t.ex. texten i många miljoner hemsidor och det är bland
denna text som sökning efter ett eller flera nyckelord sker. Hittas orden så hänvisas
den som söker till den sidan där texten kommer ifrån. Det finns stora möjligheter att
hitta någon information som är relevant för ens arbete vid sökning på webben
eftersom det finns så enormt mycket information där. Ofta är det svåraste med att
söka information på Internet inte att finna något, utan att finna något värdefullt bland
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de ibland 100 000-tals träffarna. Det är dessutom svårt att bedöma kvalitén på den
information som hittas på Internet, eftersom det ofta saknas uppgift om vem som har
skrivit texten, vad denne har för bakgrund, i vilket syfte texten har skrivits etc.

Internet består dock inte bara av webben, utan även av andra tjänster, t.ex. news, som
är ett fritt forum för diskussioner i olika ämnen som kan vara av intresse för den
undersökning som ska ske. Dessutom är e-post ett ypperligt redskap att kommunicera
med, det är snabbt och det går att veta vem mottagaren är. Nackdelen med e-post är
att avsändaren inte vet när personen som e-posten skickats till kommer att läsa det.
Tiden det tar innan genomläsningen kan vara mycket lång, kanske flera veckor, eller
också kort, bara några minuter.

4.2 Intervjumetoden
Ett av de bästa sätten att få djupare inblick i vad de anställda på ett företag tycker är
att göra en intervju. Det är ofta effektivt att följa upp en enkätundersökning med en
intervju, då enkäten används för att få reda på hur någonting är i en verksamhet, dess
status, och i intervjun kan undersökaren få reda på omfånget av det undersökta. En
enkät kan också byggas upp med ett antal intervjuer som bas.

En intervju går till så att den som ska genomföra intervjun försöker få tag på någon
eller några personer på företagen som är lämpliga att intervjua med avseende på
problemområdet och som dessutom är villiga att ställa upp på en intervju. Det är
viktigt att hänsyn tas till att dessa personer ställer upp frivilligt och ofta har ont om tid
så det är av vikt att vara väl förberedd och ha färdiga frågor när intervjun ska ske, så
att slöseri med intervjupersonernas tid undviks. Intervjun utförs oftast vid ett ansikte
mot ansikte möte med personen som ska intervjuas (Patel & Davidson, 1994). Det går
även att utföra intervjun via andra kommunikationsmedel, t.ex. via telefon eller IRC,
men eftersom dessa sätt att intervjua inte har lika hög förmåga att hantera motstridig
information (Trevino, Daft & Lengel, 1990) så är ansikte mot ansikte att föredra om
ämnet inte är av en privat karaktär för den intervjuade.

Själva intervjun kan ha hög grad av standardisering, samma frågor ställs till alla som
intervjuas, eller vara helt ostandardiserade, frågorna formuleras under intervjun.
Standardiserade intervjuer används oftast där undersökaren vill kunna generalisera
och jämföra olika intervjuer med varandra. Ostandardiserade intervjuer ger möjlighet
till större anpassning efter hur intervjun går och hur den intervjuade reagerar och
svarar på vissa frågor. En intervju som inte innehåller fasta svarsalternativ, utan som
ger större utrymme åt den som ska svara benämns som mindre strukturerad än en
intervju med bara ja eller nej frågor (Patel & Davidson, 1994). En intervju kan
dessutom vara mycket eller litet strukturerad. En helt strukturerad intervju innehåller
fasta svarsalternativ, en mindre strukturerad intervju kan ha frågor enligt ”berätta
om...” eller ”varför är...” och således lämna svarsutrymmet fritt (Patel & Davidson,
1994).

Intervjun kan dokumenteras med hjälp av bandspelare, videokamera eller
anteckningar. Om intervjun ska spelas in på något media måste först personen som
intervjuas frågas om denne går med på detta. Det är oftast inte något problem, men
det är viktigt att beakta att tiden det tar att skriva ner intervjuer exakt ordagrant från
inspelningar ofta är mycket stor, en timmes intervju kan ta fyra till sex timmar att
skriva ut (Patel & Davidson, 1994).

Vid en intervju är det viktigt att tänka på att den som ska intervjuas kan ha ganska låg
motivation till intervjun och därför är det viktigt att noga förklara varför det är viktigt
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med just denna personens bidrag, samt hur hans bidrag ska användas i
undersökningen samt om det är anonymt eller ej. Det är också viktigt att ha en neutral
attityd mot individen som intervjuar och undvika att se ner på eller ifrågasätta hans
svar eller åsikter (Patel & Davidson, 1994).

4.3 Enkätmetoden
Enkäter liknar intervjuer men har en högre nivå av standardisering för att de ska vara
lättare att utvärdera, ofta görs det statistiskt. En enkät kan ha öppna frågor (vad tycker
du är det roligaste med ditt jobb) eller fasta svarsalternativ (är du man eller kvinna).
Det är viktigt att samma bakgrundsinformation ges till personerna som ska svara på
enkäten som ges till personer som ska intervjuas, vad avsikten är med enkäten, vem
som gör den och om deras svar är anonyma eller konfidentiella. Behandlas de
anonymt så lagras ingen information som kan leda till den som gjorde enkäten, och
om det behandlas konfidentiellt så kan den som gör enkäten veta vem som svaren
kommer från, men dessa uppgifter lämnas inte ut (Patel & Davidson, 1994).

Enkäter är ofta ett bra sätt att få statistik och att behandla många personer på kort tid,
om det t.ex. av någon anledning är omöjligt att intervjua alla personer. Det finns dock
vissa saker den som ska göra undersökningen måste tänka på. Det är inte säkert att
personen som får enkäten svarar sanningsenligt utan kanske ljuger, eller så kan
frågorna vara så luddiga att de som gör enkäten kan tolka frågorna olika. Om enkäten
är för omfattande och för dålig på att fånga upp intresset hos de som ska göra enkäten
så är det möjligt att personerna kommer att vara mindre engagerade i frågorna och
kanske svara samma på alla frågor (Patel & Davidson, 1994).

4.4 Observation
Observation går ut på att den som är undersökare iakttar någon när denne genomför
en aktivitet som vill undersökas (Patel & Davidson, 1994). I mitt fall så skulle det
bestå av observation av människor som använder e-post och mobiltelefon, samt hur de
reagerar vid olika tillfällen då de använder det och för att se vid vilka tillfällen de
använder dem. Detta skulle kunna ske genom att jag rent fysiskt följer en person
under en dag, eller genom att jag till exempel filmar användandet av e-post.

Fördelarna med observation är att den är ganska oberoende av individens motivation
om att ingå i en undersökning, och den kräver, rätt utförd, en mycket liten eller
obefintlig medverkan från den som observeras.

Den främsta nackdelen med observation är framförallt att den är mycket tidsödande.
Det finns även vissa ytterligare nackdelar, t.ex. att det kan vara svårt att veta när ett
beteende är spontant eller inte (Patel & Davidson, 1994).

4.5 Attitydundersökning
En attitydundersökning är enligt Patel och Davidson (1994) en undersökning som går
ut på att ta reda på grundläggande värderingar hos en individ, något mer än att få veta
vad individen tycker eller anser. För att undersöka attityder så är det vanligast att
använda den s k Likert-skalan (Patel & Davidson, 1994). Den består av ett antal
påståenden i en femgradig skala som de som ska undersöka ska bedöma om de
instämmer i eller ej (Patel & Davidson, 1994). Bland de påståenden som används ska
hälften vara positiva och hälften negativa och efter utformning av frågorna så testas
dessa på en grupp av individer. Syftet är att se vilka frågor som har bäst förmåga att
skilja mellan individer med positiv och negativ attityd för att kunna formulera
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undersökningen neutralt (Patel & Davidson, 1994). När sedan undersökningen sker så
poängsätts t.ex. helt positiva svar med fem poäng, helt negativa med en poäng. Dessa
poäng räknas samman till en totalpoäng och individerna med högst respektive lägst
totalpoäng sorteras ut i en grupp för de med hög poäng och en grupp för de med låg
poäng för vidare studier (Patel & Davidson, 1994). Medelpoängen i de två grupperna
räknas ut och sedan räknas skillnaden i medelpoäng för varje fråga ut för båda
grupperna. En liten skillnad indikerar en liten skillnad i attityd mellan grupperna och
en stor skillnad indikerar således en stor skillnad i attityd. De påståenden som har en
låg skillnad gallras bort. De kvarvarande påståendena används till att beskriva
attityden (Patel & Davidson, 1994).



19

5 Val av metod
Jag har valt att arbeta med två ganska närbesläktade metoder, intervju och enkät.
Enkät använder jag för att få in synpunkter och åsikter från så många som möjligt i
verksamheterna då det är den bästa metoden. Intervju är en bra och ofta givande
metod för att få mera information och kommentarer än vad som erhålls i enkäten.
Enkäten jag kommer att göra kommer att ge ett resultat som tyder på vad åsikten i
verksamheterna är och intervjuerna kommer att ge ett resultat som tyder på varför
personerna i verksamheterna tycker som de tycker.

Eftersom jag i mitt arbete försöker få reda på vad de som arbetar i två olika
organisationer tycker om e-post och mobiltelefon, så är det omöjligt att hitta befintlig
information om just min undersökning då ingen av organisationerna, enligt mina
kontaktpersoner, har genomfört en undersökning av det här slaget, eller har någon
annan relaterad dokumentation. Denna brist av dylik information är beklaglig då den
hade varit intressant för min undersökning.

En attitydundersökning enligt Patel och Davidson (1994) kan vid en första anblick
verka lämplig för min undersökning. Jag anser dock att några aspekter behöver
justeras för min undersökning. En attitydundersökning har enligt Patel och Davidson
(1994) som syfte att undersöka grundläggande värderingar, något mera djupliggande
än vad individen tycker. Jag vill i min undersökning få veta vad de jag ska undersöka
tycker och har för inställning till de kommunikationsmedier jag ska undersöka,
snarare än att ta reda på vad de har för grundläggande värderingar om e-post och
mobiltelefon. Däremot så är användandet av olika påståenden tillsammans med en
gradering från ”instämmer helt” till ”instämmer inte alls” användbart för att få svar på
vissa av mina frågeställningar.

Att genomföra en observation skulle ta för lång tid, dessutom är jag osäker på om jag
skulle få resultat som skulle vara värd en så stor arbetsbörda som en observation
skulle kräva. Observation har nackdelen att om de undersökta vet om att de
observeras så kan de handla på ett annat sätt än de gör om de inte är observerade
vilket gör att resultatet inte alltid blir rättvisande. I verksamhet S råder tystnadsplikt
vilket gör att jag inte skulle kunna observera deras e-mail och samtal på ett korrekt
sätt, då jag inte får läsa vad de får för e-mail eller får lyssna på deras
mobiltelefonsamtal. Således var observation inte en tänkbar metod.

Jag kommer i kapitlet Genomförande av metod, diskutera och beskriva hur jag ämnar
att gå tillväga med de två metoder jag ska använda.
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6 Genomförande av datainsamling
För att undersöka min frågeställning har jag använt mina två valda metoder. Jag
kommer att redovisa dessa var för sig. Resultaten från enkäterna och vad jag fått för
svar på mina intervjufrågor presenteras i kapitel 7.

6.1 Förutsättningar
Jag ville undersöka två olika organisationer, en privatägd, gärna inom
tillverkningsindustrin, och en offentlig, tjänsteproducerande. Jag har utnyttjat
kontakter jag haft i två organisationer som liknande de jag ville undersöka, för att få
möjlighet att göra undersökningen där. Då verksamheterna inte har någon egen
vinning i undersökningen så har jag hållt enkäter och intervjuer korta, för att det inte
ska gå åt för mycket arbetstid när de ska genomföras. Jag ska naturligtvis ge företagen
tillgång till resultaten av min undersökning genom att jag gör resultaten tillgängliga
på en webbsida och genom att de får en kopia av min uppsats.

6.2 Verksamheterna
Här presenterar jag de båda undersökta verksamheterna och ger en kort bakgrund till
deras verksamhet.

Båda verksamheterna har valts för att de använder e-post, samt i viss utsträckning
mobiltelefon. Deras e-postsystem är ett dessutom gamla nog för att användandet ska
ha kunnat mogna och gått förbi den inledande entusiasmen. Dessutom känner jag
kontaktpersonerna väl på båda verksamheterna, vilket underlättade när jag ville göra
undersökningen där.

Verksamhet R

Verksamhet R är ett industriföretag som tillverkar material som bland annat används
inom byggindustrin som isoleringsmaterial. Företaget har ungefär 400 anställda och
ungefär 75% kan nås personligen via e-post. E-postsystemet har funnits i ett par år.
Mobiltelefoner har funnits under en längre tid och används av många i verksamheten.
Majoriteten av de anställda är män. Utbildningsnivån varierar från grundskolenivå till
högskole- och universitets examen.

Verksamhet S

Verksamhet S är en del av en kommunal arbetsplats med ungefär 20 anställda. De
flesta är kvinnor och nästan alla har en egen e-post adress. E-postsystemet har funnits
i ungefär ett och ett halvt år. Mobiltelefoner finns att tillgå för de flesta, men används
sporadiskt. Utbildningsnivån är hög, några har gymnasieutbildning men de flesta har
flera års högskoleutbildning och en akademisk examen.

6.3 Enkät
För att kunna få in information från så många som möjligt har jag valt att använda en
kort enkätstudie som återfinns i bilaga 1. Jag tycker att det är bättre med korta enkäter
än med längre. Det är lättare för de som ska göra enkäten att få tid till att göra den och
det är större chans att de orkar engagera sig i alla frågorna. Jag bestämde mig för att
ha som mål att enkäten skulle gå att genomföra på ungefär fem minuter. Den tiden
valdes för att det är en tidsperiod som uppfattas som kort när enkäten ska presenteras
för verksamheterna. Det blir också lättare för de som gör enkäten att behålla
koncentrationen om den är kort. För att kontrollera hur lång tid enkäten tog samt att
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den var lätt att förstå och allmänt tydlig så lät jag två personer, som är ovana vid
enkäter, utanför de organisationerna som jag skulle undersöka, göra enkäten. Jag tog
tid på dem när de fyllde i enkäten och frågade dem om det rådde några som helst
oklarheter. Så var inte fallet utan enkäten ansågs som mycket tydlig och det tog nästan
exakt fem minuter för dem att göra enkäten.

Enkäten är uppdelad på fem sidor, som samtidigt är dess olika delar. Den inleds med
en presentation av enkäten, mig och mitt arbete samt vad målet med arbetet och
enkäten är. Detta följs av den inledande frågedelen som innehåller ett antal frågor av
typen ålder, kön, arbetstitel och arbetsuppgifter, för att få en bild av personen som
undersöks. Sedan följer ett antal frågor av ja och nej typ om vad personen tycker om
datorer, fasta arbetstider etc. Jag har valt att ha med dessa frågor för att få ett underlag
med information om de undersökta.

De delar i enkäten som rör mobiltelefon och e-post är uppbyggda på samma sätt. Detta
beror på att det är lättare att analysera materialet då. I enkäten frågas om personerna
använder e-post och mobiltelefon och på vilket sätt, internt eller externt i företaget,
samt hur ofta och hur mycket de använder det. Sedan följer ett antal attityd frågor
graderade från ett till sex. Att jag valde att ha just alternativ från ett till sex är för att
jag ville undvika att det skulle finnas ett mittenalternativ. Människor tenderar att välja
mittenalternativet om ett sådant finns (Patel & Davidson, 1994). Graderingen tvingar
de som undersöks att ta ställning och det gör att det blir intressantare för dem att fylla
i enkäten. Jag har försökt att hålla frågorna från de undersöktas perspektiv hela tiden
för att försöka fånga upp individens åsikt snarare än den de tror att organisationen har
som åsikt, eller vill att de ska ha.

I sista delen, övrig fråga lämnar jag fritt för de som gör enkäten att fylla i om de har
egna tankar eller åsikter om det ämnesområde som jag tar upp i enkäten eller om det
är något annat de vill meddela.

Min enkät gick delades till 19 personer i Verksamhet S, och 15 svarade vilket gör att
svarsprocenten blir 79%. I verksamhet R, gick enkäten ut till 22 personer, och 20
svarade, vilket gör att svarsprocenten blir 95%. Att jag enbart undersökte 22 personer
i verksamhet R, som har ungefär 400 anställda, beror på att jag fick tillåtelse att
undersöka enbart en del av verksamheten.

6.4 Intervjuer
Då jag ville få djupare synpunkter från de anställda på organisationerna så valde jag
att göra ett antal intervjuer. De frågor jag har som grund i intervjuerna finns i bilaga 2.
På grund av begränsade resurser hos de undersökta verksamheterna, så fick jag
möjlighet till två intervjuer på varje verksamhet. Jag valde att ha ganska
standardiserade intervjuer, med förutbestämda frågor som först är av en ja eller nej
karaktär, med en påföljande ”motivera varför” fråga. Denna ”varför” fråga gör att
intervjun inte blir för strukturerad, utan det lämnas utrymme åt de intervjuades egna
tankar. Att göra upplägget så, gör det dessutom lättare för mig att behandla svaren och
det ger, enligt min erfarenhet, mindre vaga och diffusa svar om den som intervjuas
måste ta ställning först, innan de ska motivera. Jag tillåter givetvis personerna att göra
egna tillägg utanför vad jag har som förbestämda frågor och jag tillåter mig själv att
också ställa andra frågor än de förutbestämda om de känns relevanta vid
intervjutillfället. Jag testade de frågor jag valde ut att ställa vid intervjuerna på
kontrollpersoner och kom fram till att de troligen skulle gå att ställas inom den tid jag
fått tilldelad, dvs. mellan 30 och 45 minuter. För att kunna göra så exakta citat som
möjligt så spelade jag in intervjuerna på bandspelare, men jag antecknade samtidigt
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under intervjuns gång. Anteckningarnas syfte var att vara av kompletterande karaktär
om tekniken skulle misslyckas och de var dessutom till för att fånga upp
andemeningar i de fall som direktcitering eventuellt inte skulle göra det.

6.4.1 De intervjuade

De jag intervjuade var sådana som jag och verksamheterna ansåg ha kunskaper
relevanta för mitt examensarbete och som dessutom hade tid och vilja att ställa upp.

Person R1

Är en man i trettioårsåldern som jobbar som samordnare på tillverkningsföretaget.
Har haft e-post och mobiltelefon ett och ett halvt år på sin arbetsplats. Mobiltelefon
och e-post har person R1 haft i ungefär tre år privat. Han har arbetsuppgifter som ger
ett mycket stort kommunikationsbehov, där kommunikationen i stor utsträckning bör
ske vid tillfällen han väljer själv. Intervjun återfinns i sin helhet i bilaga 3.

Person R2

Är en man i fyrtioårsåldern som jobbar inom serviceadministration på
tillverkningsföretaget. Har haft e-post och mobiltelefon ett och ett halvt år på jobbet.
Han har haft mobiltelefon i två år och e-post i cirka ett halvt år privat. Person R2 har
ett stort behov av att kommunicera i sitt yrke och skickar mycket information och
datafiler via e-post. Intervjun återfinns i sin helhet i bilaga 4.

Person S1

Är en kvinna i trettioårsåldern som jobbar som socialsekreterare och som är ”IT-
pilot”, det vill säga har ansvar för viss IT-support på den kommunala verksamheten.
Hon har haft e-post och mobiltelefon ett och ett halvt år på jobbet. Person S1 har haft
mobiltelefon och e-post i cirka tre år privat och är beroende av att kunna
kommunicera snabbt och utan väntetid på jobbet. Intervjun återfinns i sin helhet i
bilaga 5.

Person S2

Är en kvinna i trettioårsåldern som jobbar som socialsekreterare vid den kommunala
verksamheten. Hon har haft e-post och mobiltelefon ett och ett halvt år på jobbet.
Person S2 har haft mobiltelefon i sex år och e-post i fyra år privat och är beroende av
att kunna kommunicera snabbt och utan väntetid på jobbet. Intervjun återfinns i sin
helhet i bilaga 6.
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7 Materialpresentation och analys
I min materialpresentation och analys kommer jag att presentera både resultat från
enkäten och intervjuerna samt ge en analys av vad siffrorna kan tyda på. De siffror jag
anger som medel och övriga framräknade siffror är nästan alltid avrundade. Vid
avrundning har jag rundat av decimaltal till närmaste följande heltal, i vissa fall till
närmaste lätt beskrivna tidsenhet, t.ex. kvart. Detta gör jag då de undersökta är så pass
få som de är så underlaget är inte stort nog för att det ska vara relevant att redovisa
decimaltal. Jag redovisar inga antal svarande under attityd frågorna, eftersom alla har
svarat på alla frågor. På faktafrågorna ålder och mobiltelefon samt e-mail användning
visas antalet svar i X axeln.

7.1 De i enkäten undersökta.
Nedan presenterar jag en del bakgrundsfakta som jag anser ger en bild av vilka de
undersökta är och vad de har för åsikter i vissa grundläggande frågor.

Figur 5. Åldersfördelning bland de undersökta i enkäten.

De i enkäten undersökta har en medelålder på 44 år, båda verksamheterna har nästan
samma medelålder, även om åldersfördelningen skiljer något.

Medelåldern på de som intervjuades är ungefär 33 år, således är det en grupp som är
yngre än enkätundersökningens medel.

Tabell 1. Könsfördelning bland de som undersöktes i enkäten.

Man Kvinna

Verksamhet R 20 0

Verksamhet S 3 12

De i enkäten undersökta i verksamhet R, är enbart män, emedan de i verksamhet S, är
till största delen kvinnor. Vid intervjuerna är fördelningen 2 män och 2 kvinnor.

Åldersfördelning

21 22

29 30 30
34

40 41 42 43 45 46
51 52 52 53 54 55 57

63

29
32

35
38 38

43 45 47 49 50 51 51 52 53
57

0

10

20

30

40

50

60

70

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Undersökta

Å
ld

er Verksamhet R

Verksamhet S



24

7.1.1 Bakgrundsåsikter

För att få en kunskapsbas om de jag undersökte i enkäten ställde jag ett antal ja eller
nej frågor om ny teknik och arbetsförhållanden etc.

Tabell 2. Tycker du att det är bra med mobiltelefoner på jobbet?

Ja Nej

Verksamhet R 95% 5%

Verksamhet S 79% 21%

Här märks det att anställda vid verksamhet R är något mera positiva till
mobiltelefonanvändande på jobbet än verksamhet S. Överlag anses det som positivt
att använda mobiltelefon på jobbet.

Tabell 3. Tycker du att det är bra med mobiltelefoner på fritiden?

Ja Nej

Verksamhet R 90% 10%

Verksamhet S 100% 0%

Användandet av mobiltelefon på fritiden ser den överväldigande majoriteten som
positivt, några få inom verksamhet R är negativa.

Person S1 säger: ”Privat använder jag den för att snabbt kunna nå mina
familjemedlemmar och även om jag vill göra ett informellt besök hos någon.”

Tabell 4. Tycker du om att arbeta med datorer?

Ja Nej

Verksamhet R 90% 10%

Verksamhet S 93% 7%

Att arbeta med datorer uppfattas som mycket positivt av majoriteten, enbart några få
uppskattar det inte. I verksamhet S så beror det med stor sannolikhet på att många
anställda där för bara några år sedan skrev allt på vanliga skrivmaskiner och att skriva
på datorer sparar mycket tid åt dem.

Tabell 5. Har du dator med Internetuppkoppling hemma?

Ja Nej

Verksamhet R 90% 10%

Verksamhet S 71% 29%

Det råder en ganska hög nivå av datorisering bland de undersökta. De flesta hade
dator med Internetuppkoppling hemma, vilket ger dem en möjlighet att få
arbetsrelaterad e-post hem, om det skulle bli aktuellt. I båda verksamheterna så har de
anställda erbjudits en så kallad företagsdator med Internetuppkoppling, till förmånligt
pris, vilket rimligen är en bidragande orsak till den höga datoriseringsnivån.

Tabell 6. Tycker du bättre om fasta arbetstider än flexibla?

Ja Nej

Verksamhet R 30% 70%

Verksamhet S 13% 87%
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Flexibla arbetstider uppskattas av merparten. Vissa är dock mer förtjusta i
traditionella arbetstider, särskilt på Verksamhet R, som är en tillverkningsindustri där
det finns en lång tradition med fasta arbetstider. I verksamhet S anses det som mera
positivt med flexibla arbetstider, kanske för att de inte är bundna till att arbeta vid
maskiner på samma sätt som de är i verksamhet R och således har haft lättare att
införa det. Skillnaden kan också bero på att utbildningsnivån är högre i verksamhet S
än i verksamhet R.

De tre senast redovisade frågorna ställdes för att se hur anpassningsbar arbetskraften
var till en framtida, mer flexibel arbetsmiljö. Majoriteten av de undersökta är positiva
till den utvecklingen som enligt mig är mycket trolig i framtiden, med flexibla
arbetstider, mycket arbete vid datorer och med mer arbete på distans.

7.2 Användningen
Här går jag igenom i vilken utsträckning e-post och mobiltelefon används i de båda
verksamheterna.

7.2.1 E-post

Här redovisar jag de resultat som har med användandet av e-post i de båda
verksamheterna att göra.

Använder du e-post inom företaget?

Figur 6. Användningen av e-post inom företagen.

Verksamhet S har en mer utbredd e-postanvändning än verksamhet R. I verksamhet S
använder sammanlagt 93% e-post, vilket ska jämföras med 65% i verksamhet R.
Detta beror naturligtvis på att datoriseringen är högre inom verksamhet S, där nästan
samtliga arbetar vid en egen dator, än i verksamhet R där det i huvudsak är de som
arbetar vid kontoret som har tillgång till en egen dator. Det är noterbart att 13 % av de
på verksamhet S skickar e-post externt, fast deras e-postsystem inte har möjlighet att
skicka externt. Jag antar att detta beror på att de antingen uppfattat frågan som om de
skickar e-post till andra avdelningar inom kommunen, vilket systemet kan göra, eller
så har de en extern post, kanske en webbaserad, t.ex. Hotmail. Det är också intressant
att 7% i verksamhet S säger sig aldrig använda e-post, eftersom alla på verksamheten
är anslutna till e-post systemet och det finns regler som säger att alla måste kolla sin
e-post minst en gång om dagen.
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Vid intervjuerna kom det fram att e-post oftast används till arbetsrelaterad
kommunikation, till att få ut information snabbt till många, samt även lite privat
kommunikation, för att citera person S1: ”...dessutom har man den till lite social
kontakt, man kan skicka ut lite arbetsmiljöhöjande skämt och sådant.”

I verksamhet S så tror de intervjuade att e-post infördes för att spara in på mängden
papper som går åt, som ett led i Agenda 21, samt att underlätta
informationsspridningen och se till att samtliga får information, enligt intervjuerna.
Detta tycker de intervjuade att verksamhet S har uppnått.

I verksamhet R så är de intervjuade osäkra på vad som var målet med att införa e-
post. Det tros ha införts för att underlätta kommunikationen mellan de anställda och
för att avlasta den normala internposten. Detta har verksamhet R uppnått, de
intervjuade tror att företaget är ganska nöjt med att ha infört e-post.

E-postanvändningen per dag.

Figur 7. Användningen av e-post per dag.

I verksamhet R läggs det ner mera tid på e-post än i verksamhet S, i medel så skickas
det 5 e-post om dagen, de får 6 e-post per dag och de spenderar ungefär 20 minuter på
att läsa och skicka dessa e-post. I medeltal så skickas det i verksamhet S 3 e-post per
dag, de får 5 och de lägger ner ungefär en kvart om dagen (13 minuter för att vara
exakt) på att läsa och att skicka e-post. Det är intressant att betrakta fördelningen
dock, eftersom dessa medelsiffror egentligen inte blir rättvisande då vissa inom
verksamheterna står för ett mycket större användande än de andra. I verksamhet R
t.ex. så finns det en användare som lägger ner hela 60 minuter på att använda e-post
varje dag, tvåan på listan använder 30 minuter och trean 20 minuter. Övriga ligger
runt 10 – 15 minuter. I verksamhet S finns två toppar bland användare som använder
e-post i 30 minuter var. Hos de övriga ligger användandet på ungefär 10 minuter per
dag.

Bland skickade och mottagande av e-post finns inga alltför överraskande toppar, utan
fördelningen är förhållandevis jämn. Det skickas och tas emot mer e-post i
verksamhet R men skillnaden är bara några e-post om dagen.

Vid intervjuerna kom det fram att de flesta kollar sin e-post ungefär fem gånger om
dagen. Samtliga intervjuade avbryter ibland sitt arbete för att läsa inkommande e-post.
För att citera person R1 varför han avbryter: ”För att jag är nyfiken... det är nog mest
för att få en paus i det jag håller på med. Det blir en OK anledning till att ta en paus,
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som en rökpaus ungefär.” De intervjuade tycker att det är viktigt att kolla sin e-post
ganska ofta för att vara uppdaterade med det som händer i verksamheterna.

Får du någonsin arbetsrelaterad e-post hem?

Figur 8. Arbetsrelaterad e-post hem.

Här är det uppenbart att det är ganska ovanligt att arbetsrelaterad e-post skickas hem i
båda verksamheterna. I verksamhet R förekommer det, dock i liten utsträckning. Vid
intervjuerna i verksamhet R så framkommer det att det huvudsakligen är de
underställda som skickar e-post till sin chef.

7.2.2 Mobiltelefon

Här redovisar jag resultat rörande användandet av mobiltelefon i verksamheterna.

Använder du mobiltelefon inom företaget?

Figur 9. Användningen av mobiltelefon i verksamheterna.

Här framkommer det att 21% mer av de i verksamhet R har tillgång till mobiltelefon i
sitt arbete än de i verksamhet S. Det är viktigt dock att komma ihåg att många har
med sig en mobiltelefon under besök etc. i verksamhet S, men användandet av den är
mycket litet vilket visas i nästa diagram.

Vid intervjuerna kom det fram att de som arbetar i verksamhet S nästan enbart
använder mobiltelefon för möjligheten att kunna ringa efter taxi och till polis vid
nödfall, etc. när de är på klientbesök. Vid verksamhet R så används mobiltelefon för
att öka nåbarheten.
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Mobiltelefonanvändningen per dag.

Figur 10. Användningen av mobiltelefon per dag.

Här är det viktigt att beakta hur många som svarat. Fem personer, 33%, i verksamhet
S har svarat att de använder mobiltelefon i verksamhet S. I verksamhet R är det 12
personer, 60%. I verksamhet R råder en ganska stor spridning av hur mycket
mobiltelefon används. De som pratar mest pratar mer än en timme om dagen, medel
ligger på ungefär en halvtimme men dras naturligtvis upp av de som pratar mycket.
Medel ligger på att ringa 7 samtal och få 9, men även här dras medel upp av att det
finns en person som ringer och får så mycket mer samtal än de andra. Denne
storanvändare ringer 30 samtal och får 40 om dagen.

I verksamhet S är mobiltelefonanvändandet mer spartanskt, de ringer 3 samtal och får
ungefär 3 samtal om dagen. Det spenderas i medel lite mer än en kvart om dagen med
mobiltelefonsamtal, även här dras medel upp av två som pratar mycket i telefon.
Värdena för verksamhet S är dock inte så relevanta eftersom det är få som använder
mobiltelefon i verksamheten.

Får du någonsin arbetsrelaterade mobiltelefonsamtal utanför arbetstid?

Figur 11. Arbetsrelaterade mobiltelefonsamtal utanför arbetstid.

Det förekommer på båda verksamheterna att personer blir uppringda på sin fritid via
mobiltelefon. Det sker dock inte i någon större utsträckning enligt enkäten.

Person R1 säger:

”Jag har klart uttalat för mina lagbaser att jag vill veta om det händer något
exceptionellt under min icke arbetstid för att jag ska vara förberedd på det när
jag kommer nästa dag. Det är för min egen vinning, steget före, helt enkelt. När
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min chef dundrar in på morgonen och undrar vad fan som hände då så har jag
redan svaret.”

7.3 Attityden
Här kommer jag presentera de delar av enkäterna och intervjuerna som har med
attityden till användande av e-post och mobiltelefon att göra.

7.3.1 Attityden till e-post

Här redovisar jag de frågor som har med attityden till e-post i de olika verksamheterna
att göra.

Om du får arbetsrelaterad e-post hem, upplever du det som ett problem?

Figur 12. Upplevs arbetsrelaterad e-post hem som ett problem?

I verksamhet S så förekom det inte att någon fick arbetsrelaterad e-post hem, i
verksamhet R förekom det i viss utsträckning. Det upplevs inte som om det skulle
vara något problem med att få denna typ av e-post hem. Det kan bero på att det sker i
så liten utsträckning så att det inte har upplevts som annat än roligt för att det är så
ovanligt.

Vid intervjuerna så var inte personerna särskilt negativa till att få arbetsrelaterade e-
post hem, men det ansågs som viktigt att det fanns regler för ersättning om det skulle
bli vanligt med mycket e-post hem. Det anses som negativt om det skulle komma krav
från arbetsgivaren att de skulle vara tvungen att kolla sin e-post hemma allt för ofta,
utan det ska helst finnas ett system som meddelar om det kommer e-post hem, för att
citera person S1:

”...det får inte vara sådant att det bara ligger hemma utan att jag har en aning.
Jag får ju inte vara piskad att kolla e-mailen hemma varje timme... det får ju
vara så att jag tydligen fattar att det är jobb e-mail.”

Det tycks också vara så att det är informerande e-post som är OK att få hem. Att få
hem uppgifter att utföra via e-post är inte eftertraktat. Person S2: ”...så länge det inte
är uppgifter som de förväntar sig att jag ska utföra, vi har för dålig lön för det.”

Jag anser att denna ganska positiva attityd till att få e-mail hem på fritiden beror på att
det sker i så liten utsträckning i dagsläget att de undersökta inte ser det som ett
problem.
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Jag får oftast e-post som innehåller viktig information?

Figur 13. Jag får oftast e-post som innehåller viktig information.

Här syns det att största delen av de i verksamhet S och R tycker att den e-post de får
innehåller viktig information. I verksamhet R så finns det några få som anser att den
e-post de får inte innehåller viktig information, det samma gäller för verksamhet S.
Detta tyder på att e-post används för att förmedla information som uppfattas som
viktig i större utsträckning än information som uppfattas som oviktig. Att information
som uppfattas som oviktig inte skickas via e-post i stor utsträckning är bra för att
hindra oönskad e-post som kan uppfattas som irriterande.

Jag tycker att e-post med ointressant information, reklam, kedjebrev etc. tar upp
onödig arbetstid för mig:

Figur 14. E-post och onödig arbetstid.

Här skiljer sig de båda verksamheterna markant åt. I verksamhet S så är attityden klart
negativ mot e-post med ointressant information. I verksamhet R så finns även där en
negativ inställning, men den är mindre än hos S. I verksamhet R upplevs inte
ointressanta e-post ta upp lika mycket onödig arbetstid som den anses göra i
verksamhet S.

De intervjuade på verksamhet R ansåg sig inte drabbade av ointressanta brev i någon
större utsträckning, person R1: .”..de oväsentliga e-mail jag får, den som jag får det av
får samma mängd tillbaka så det är ett ömsesidigt förhållande.” På verksamhet S
upplevs det dock som ett problem med dessa e-post bland de intervjuade. Person S1:
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”...vi har ju haft en del mail-marodörer även här, som inte förstått att ”samtliga
brev” går ut till samtliga anställda inom verksamheten. Det är inte så mycket
reklam, det är mera utav föga allmänt intresse.”

S1 fortsätter: ”Jag tippar på att 20%, en av fem e-mail som jag får, inte är direkt
relaterad till mig...”. Person S2 har troligen börjat drabbas av e-post översvämning
och säger: ”...vissa tittar jag inte ens på vad det är, det vet jag att det kan tas bort”. Det
finns en viss oro i verksamhet S att det går åt mycket tid inom hela kommunen med
dessa ”till samtliga” brev. Att det går åt mycket tid till att läsa den ointressanta e-
posten anses vara en av de få nackdelarna med e-post. I verksamhet S fanns följande
kommentar i enkäten med anknytning till detta:

”Viktigt att få möjlighet att sortera bort sk. onödig information. Vårt nya
mailsystem kommer ha två olika mailmöjligheter. En direkt riktad till person
och en för allmän kännedom vilket kommer ta bort onödiga mail till
”samtliga” som ”var är mina nycklar” etc.”

Jag upplever att e-post underlättar min kommunikation med andra i företaget:

Figur 15. E-post och underlättande av kommunikation.

Det är tydligt att e-post anses underlätta kommunikationen i båda verksamheterna.
Enbart några få i varje verksamhet tycker att e-post inte underlättat deras
kommunikation. Att det är en så positiv attityd kan bero på att användningen är så
liten att en del av de potentiellt negativa aspekterna, till exempel att få för mycket e-
post och därför inte hinna läs den noga, inte börjat märkas än.

Person R2 svarar på frågan om e-post underlättar hans arbete:

”Ja, det är ju just det här att man slipper ligga på telefonen och jobba. Man
märker många gånger att har man lagt ner några minuter extra på att skriva
mailet ordentligt så märker man ju att motparten har fått väldigt klart för sig
det som man vill att den ska få klart för sig.”
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Jag informerar gärna andra via e-post:

Figur 16. Viljan att informera via e-post.

Även här anses e-post som positivt, något mer hos verksamhet S, där användarna till
och med är mycket positiva till att informera via e-post. Något mindre är det hos
verksamhet R. Det är tydligt att e-post är en form som användarna i båda
verksamheterna tycker om att informera andra med. Enbart en liten del av användarna
på verksamheterna är negativa till att informera via e-post.

Person R2 berättar om sin inställning till e-post:

”...jag känner att det blir en viss tyngd i det jämfört med om man ringer ett
samtal lite snabbt, man kan lite mer fundera på vad det är som är viktigt för
den personen att ta till sig. Man vet även att förr eller senare så kommer den
personen att läsa det här.”

Jag blir gärna informerad via e-post:

Figur 17. Åsikt om att bli informerad via e-post.

Majoriteten på båda verksamheterna är mycket positiva till att bli informerade via e-
post. Några få är mindre positiva, men de flesta tycks verkligen uppskatta att bli
informerade via e-post.
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Person S1 säger: ”Dessutom är det ju väldigt roligt att få e-mail, till skillnad från brev
som man aldrig skickar iväg, det kräver ju en annan aktivitet.”

Jag tycker att den tid jag lägger ner varje dag på att läsa e-post är produktiv:

Figur 18. Produktiviteten i att läsa e-post.

Att läsa e-post anses av de flesta vara produktivt, men några anser det som mindre
produktivt. Noterbart är att inte så många valt det högsta alternativet, det kan tyda på
att en viss tveksamhet kan finnas mot e-postläsandets produktivitet, då de i många av
de tidigare frågorna varit mer benägna att välja alternativ 6.

Jag skickar och tar emot privata e-post under arbetstid:

Figur 19. Att skicka och ta emot privat e-post under arbetstid.

Uppenbarligen är det inte vanligt med privata e-mail under arbetstid, majoriteten
utnyttjar inte alls e-post för privata meddelanden under arbetstid, några få gör det i
större utsträckning men överlag så är det inte alls utbrett. Detta är ju dock en typisk
fråga som kanske inte alla svarar sanningsenligt på, måhända av rädsla för att bli av
med möjligheten att skicka externt om det kommer fram att användandet är för stort.
Frågan kan ha tolkats på två sätt, om de skickar e-post av privat natur till
arbetskamrater, t.ex. ”ska vi äta lunch ihop” eller om de skickar e-post till vänner och
släkt under arbetstid. Jag tror dock inte att användningen är så utbredd.
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Det anses inte vara något speciellt att skicka privata e-post under arbetstid, eftersom
det inte inkräktar på normala arbetsuppgifter. Person R1 säger:

”Precis som en fikarast så kan man skicka ett mail istället. Huvudsaken är att
man får den där pausen i arbetet man behöver.”

Person S1 säger:

”Det är ju så att mitt jobb prioriterar sig självt, det är inte så att jag skriver brev
om jag har jättestressigt utan om jag skulle skriva brev så blir det när jag har
det lite lugnt. Dessutom så är det så att med mitt jobb så är det bra att kunna
koppla av i några minuter och rensa huvudet innan jag ska fatta beslut, vissa
kanske spelar spel och jag kanske skriver lite privata brev ibland.”

Jag skickar och tar emot arbetsrelaterade e-post på min fritid:

Figur 20. Att skicka och ta emot arbetsrelaterade e-post på fritiden.

Här är det uppenbart sällsynt med arbetsrelaterad e-post på fritiden. Detta är en fråga
som personer snarare skulle överdriva än att underdriva på, så det är rimligen inte alls
utbrett med arbetsrelaterade e-post på fritiden.

7.3.2 Attityden till mobiltelefon

Här redovisar jag de frågor som har med attityden till mobiltelefoner i de båda
verksamheterna att göra. Det är viktigt att betänka att undersökningsmaterialet vad
gäller mobiltelefon inom verksamhet S är litet, bara fem personer har svarat att de
använder mobiltelefon under arbetstid och då oftast i liten utsträckning.
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Om du får arbetsrelaterade mobiltelefonsamtal utanför arbetstid, upplever du det som
ett problem?

Figur 21. Arbetsrelaterade mobiltelefonsamtal under fritiden.

Det var inte många som fick arbetsrelaterade mobiltelefonsamtal under fritiden, 6 i
båda verksamheterna som svarade. En mer från verksamhet S svarade på denna fråga
än på övriga frågor om mobiltelefon. Här märks dock en skillnad i attityden mellan de
båda verksamheterna. I verksamhet S ses det som mera negativt än i verksamhet R.

De intervjuade är inte negativa till att bli uppringda i sin mobiltelefon med
arbetsrelaterade samtal på fritiden. De anser sig ha sådana arbetsuppgifter att de får
räkna med det. Person S2 tycker att det är acceptabelt om det går att få ersättning för
tiden och så länge det rör sig om att svara på frågor och ta emot information, men vill
inte utföra några arbetsuppgifter utanför arbetstid. Person R2 säger: ”...man ska göra
bedömning innan man ringer till någon som har mobiltelefon som är ledig.”. Person
R2 tycker att det inte är OK med: ”...den typen av samtal där man klart kan säga att
det här kan vi ordna senare.”

Det finns inget system för ersättning vid dessa mobiltelefonsamtal på fritiden på
någon av verksamheterna. Om det blir vanligare att ringa till mobiltelefoner på
fritiden så tycker person R2 att det borde införas ett system för ersättning, där den
privata tid som tas upp av mobiltelefonsamtalet ska ses som arbetstid.

Jag får oftast mobiltelefonsamtal som innehåller viktig information:

Figur 22. Mobiltelefonsamtal och viktig information.
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Mobiltelefon anses vara en bärare av ganska viktig information. Överlag är
inställningen att informationen är som förmedlas via mobiltelefon anses viktig. Detta
tyder på att de undersökta inte upplever att mobiltelefon används för irrelevant
information i någon större utsträckning.

Jag tycker att mobiltelefonsamtal med ointressanta eller irrelevanta samtal tar upp
onödig arbetstid för mig:

Figur 23. Mobiltelefonsamtal och ointressanta samtal.

Här märks det att det finns två olika åsikter om mobiltelefonanvändandet. Den ena
gruppen, som är något större, tycker att mobiltelefonsamtal inte alls tar upp onödig
arbetstid för dem. Den andra gruppen upplever att mobiltelefonsamtal tar upp onödig
arbetstid för dem. Denna delning visar sig på båda verksamheterna, dock tydligast i
verksamhet R, vilket ju kan bero på att det är ett större underlag där.

Att det finns två olika sätt att se på om mobiltelefon tar upp onödig arbetstid kan ha
flera olika orsaker. Det kan t.ex. vara så att de som pratar mycket i mobiltelefon blir
mer negativa på grund av att mobiltelefon tar upp mycket tid för dem, eller så kan de
som pratar lite i mobiltelefon bli mer negativa eftersom inte de har vant sig vid
mobiltelefon. Dessutom så skiljer sig kanske attityden lite beroende på i vilket syfte
som personerna fått mobiltelefon. Om det är för att de ska kunna nås ständigt av sina
underordnade eller överordnade så kan det ju bli stressande och de kan tycka att
samtalen är irrelevanta eller ointressanta. Om de fått telefonerna för att de verkligen
har ett behov av dem blir de ju troligen mer positiva.
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Jag upplever att mobiltelefonsamtal underlättar min kommunikation med andra i
företaget:

Figur 24. Mobiltelefonsamtal och underlättande av kommunikation.

Här märks en klart positiv attityd till användandet av mobiltelefon för att underlätta
kommunikation. Inom verksamhet R anses mobiltelefon vara mycket positivt, även i
verksamhet S tycks trenden vara att det är positivt. Enbart några få tycker inte att det
är underlättande för kommunikationen.

Jag informerar gärna andra via mobiltelefonsamtal:

Figur 25. Viljan att informera via mobiltelefonsamtal.

Här är det en intressant spridning. Det finns ett antal som mycket gärna informerar via
mobiltelefon och ett antal som inte alls gärna informerar via mobiltelefon. Detta tycks
gälla inom båda verksamheterna. Att vissa inte så gärna informerar via mobiltelefon
kan bero på att det ses som ett något mindre seriöst media, eftersom de de pratar med
ofta gör andra saker samtidigt, kör bil, är utanför sitt kontor, sitter i ett möte, etc. Om
de istället ringer till mottagarens kontor, eller skickar e-post, så kan de vara ganska
säkra på att mottagaren är mer koncentrerad när den får meddelandet.
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Jag blir gärna informerad via mobiltelefonsamtal:

Figur 26. Viljan att bli informerad via mobiltelefonsamtal.

Här ger verksamhet S värden som jag anser omöjliga att analysera, hos verksamhet R
så är attityden positiv. Det anses som positivt hos merparten att bli informerad via ett
mobiltelefonsamtal. Detta kan bero på att informationen kan tas emot överallt och
således är inte mottagaren bunden till en plats. Det ligger ett litet motsatsförhållande i
denna fråga och den förra, det finns tydligen en grupp personer som inte gärna
informerar via mobiltelefonsamtal, men som gärna vill bli informerade. Detta kan
tyda på att de ser sig själva som koncentrerade när de pratar i sin mobiltelefon, men
de kanske anser att de som de informerar via mobiltelefon kanske inte alltid är så
koncentrerade som de skulle vilja.

Jag tycker att den tid jag lägger ner varje dag på att prata i mobiltelefon är
produktiv:

Figur 27. Produktiviteten i att tala i mobiltelefon.

I verksamhet R tycker merparten att det är produktivt att tala i mobiltelefon, i
verksamhet S tycks det finnas en mera tveksam attityd. Detta beror rimligen på att
mobiltelefon används mycket mer, och till ett annat syfte i verksamhet R än i
verksamhet S.
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Jag ringer och tar emot privata mobiltelefonsamtal under arbetstid:

Figur 28. Ringa och prata privat i mobiltelefon under arbetstid.

Merparten använder inte mobiltelefon privat under arbetstid, men några gör det i
varierande utsträckning. I verksamhet S tycks det vara så att de inte använder
mobiltelefonen privat under arbetstid, emedan det i verksamhet R tydligen existerar
ett visst användande privat. Dessa siffror ska dock ses med en viss skepsis, eftersom
alla troligen inte svarar helt sanningsenligt här utan snarare underdriver lite, särskilt
de som i stor utsträckning använder mobiltelefonen privat under arbetstid. Dessa
eventuellt underdrivna svar beror alltså på rädsla för att bli av med förmånen om det
blir känt att användandet är för stort.

Vid intervjuerna kom det fram att det inte anses vara något större problem med
privata samtal med verksamheternas mobiltelefoner, person S1 säger: ”... vi är så
ärliga på detta företag, ingen skulle ringa mer än mycket korta samtal hem.” Person
R2 svarar på frågan om det är OK att bli uppringd med privata samtal på mobiltelefon
under arbetstid:

”Nej, det är ju inte OK då, beroende också på vad det gäller för någonting. Det
är ju lite upp till dig som har den telefonen då att du vet ju själv vad du sysslar
med för stunden, du kan ha den öppen för samtal så länge du vet att det är OK
att det rings, men sitter du och jobbar med någonting viktig eller i ett möte så
ska du ju stänga av den.”

Person R1 svarar på samma fråga: ”Det är ju ingen skillnad mellan mobiltelefon och
en stationär telefon, vi har inga regler beträffande privata och icke privata samtal.
Inga uttalade.” Person S2 svarar på samma fråga:

”Det är en avvägning. Det kan det vara om det är något viktigt, men är det
någon som ringer bara för att säga hej så är det ju inte det, men det vore väl
strikt om man aldrig skulle få göra det.”

Jag tror det finns en ganska ärlig inställning till att prata privat i verksamheternas
mobiltelefon, det är känt att det är dyrt.
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Jag ringer och blir uppringd med arbetsrelaterade mobiltelefonsamtal på min fritid:

Figur 29. Ringa och bli uppringd med arbetsrelaterade samtal under fritiden.

Uppenbarligen blir inte många uppringda, eller ringer arbetsrelaterade
mobiltelefonsamtal under fritiden. Det existerar två på verksamhet R som upplever att
de gör det. Merparten upplever inte att det är något som de drabbas av. Detta är en
fråga där de tillfrågade snarare skulle överdriva än att underdriva eftersom de inte
gynnas av att bli uppringda på fritiden, det finns inget officiellt system för ersättning i
någon av verksamheterna.

7.4 Ekonomi
Om verksamhet S tjänat på att införa e-post anses som osäkert. Det är en vinst att det
är lättare att nå personer, men ekonomiskt är det mera osäkert. Person S1 svarar på
frågan om verksamheten har tjänat ekonomiskt på införandet av e-post:

”Ja, på det sättet att papper minskar. Vad gäller arbetstid så är jag mera
tveksam. Jag misstänker att en del skriver ut sina e-post ändå på papper och så,
men jag tror nog det kan ha varit en viss vinst.”

Om verksamhet R har gynnats ekonomiskt av att införa e-post är även det osäkert
enligt de intervjuade. Det har troligen kostat ganska mycket att införa mailsystemet,
men om de telefonsamtal som sparats in genom extern e-post räknas in så kan det ha
varit en vinst. Att det har varit positivt för användarna i verksamhet R är båda de
intervjuade ganska eniga om.

7.5 Framtiden
Jag ställde några frågor om framtiden under intervjuerna och även några rent
allmänna frågor om den tekniska utvecklingen. Även i enkäten fanns det ett par frågor
om framtiden.

7.5.1 Regler

Det kom fram att det önskades regler som reglerade när personer använder sin
mobiltelefon från de båda intervjuade på verksamhet R. Det sågs som ett ganska stort
irritationsmoment att vissa har sina mobiltelefoner påslagna under möten etc. Person
R2 säger:

”...när man har sammanträden att man kopplar bort dem. De reglerna tror jag
inte finns, men det är många som vill ha dem, däribland jag. Har man möte så
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sitter det en tre fyra stycken med mobiltelefoner som är åtkomliga, då blir det
ju sönderhackat så det liknar ingenting.”

Det finns en praxis om att stänga av mobiltelefonen under möten, men den är inte
använd av alla, därav irritationen. Även person R1 vill införa en regel om detta:

”Jag tycker framförallt att i möten ska man inte avbryta för ett telefonsamtal.
Hade man inte haft mobiltelefonen hade man inte blivit avbruten, då ska man
följa samma regler trots att man kan bli avbruten.”

I enkäten hos verksamhet R kom det fram önskan om regler:

”Jag tror mer handfasta regler behövs, och kommer också att införas betr
mobiltelefoner. Det gör att användningen av dem renodlas = förbättring i arb.
situationen.”

Eftersom det inte är så utbrett med varken privat kommunikation under arbetstid eller
arbetskommunikation under fritid så fanns det inga krav på att det skulle införas ett
ersättningssystem i dagsläget. Om kommunikationen skulle öka så ses det som
relevant att införa ett ersättningssystem och även ett regelsystem för när det är
accepterat att kommunicera. Person R2 säger:

”Man måste ju skriva ner hur mycket tid man använt för det och det ska ju
värderas enligt ordinarie rutiner. Sedan tycker jag det ska vara fritt om man
vill ha ut det i ersättning i pengar eller i tid.”

Något annat som kom fram var en önskan, och en misstanke om att det redan fanns
regler som rent tekniskt reglerade vad som fick skickas, så att inte e-postservrar etc.
skulle slås ut. Person S1 berättar:

”Jag vet att i början när vi fick e-mail så var det någon som skickade ut en
jättestor inbjudan till Sven-Bertil Taube, med bild och allt, som blockerade en
hel del med mailtrafiken, så det är ju inte sådant man skickar ut till samtliga.”

Person R2 svarar på frågan om vilka regler för e-post han skulle vilja infördes:

”Att du inte ska köra bilagor som tar upp tiotals megabyte, utrymme och
sådant är begränsat. Säg att det verkligen är viktigt att du skickar en stor fil
och det har med ditt jobb att göra och det är det bästa sättet att göra, då ska du
ju se till att detta tas omhand fort så att det töms ur servern fortast möjligt.
Annars blir det ju en massa användare som har otroliga filer liggande på vår
mailserver.”

Under kapitel 9.2.1 så sammanfattar jag de rekommendationer jag ser som relevanta
att införa för att minska eventuella problem och framtida friktion inom
kommunikationen på arbetsplatsen.

7.5.2 Utveckling

Här har jag frågat lite om vad de intervjuade och de i enkäten tror kommer hända med
deras yrke och arbetsmiljö i framtiden, om det kommer ändras mycket på grund av
den nya tekniken.
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Tror du att du kommer att jobba mer med datorer i framtiden?

Figur 30. Mer jobb med datorer i framtiden?

Det råder en stark övertygelse inom båda verksamheterna om att arbetet med datorer
kommer att öka i framtiden. Detta beror säkert på att det idag sker en snabb
datorisering inom båda verksamheterna och det är rimligt för de undersökta att tro att
den ska fortsätta.

Tycker du att detta är en bra utveckling?

Figur 31. Hur utvecklingen bedöms.

Merparten tycker att det är en bra utveckling med mer arbete med datorer i framtiden.
Verksamhet S har en något mer negativ attityd än verksamhet R. Det är dock
notervärt att det finns två på varje verksamhet som inte tror att de kommer jobba mer
med datorer i framtiden och som tycker att det är en bra utveckling. Det får ses som
positivt att de flesta tycker att det är en bra utveckling med mer datorer. Detta kan
tyda på att datoriseringen hittills har skötts på ett bra sätt, utan att det upplevts som
negativt och därför tros den framtida utvecklingen följa samma positiva väg.

De intervjuade är övertygade om att användningen av e-post kommer att öka i
framtiden. I verksamhet R ses det som positivt, i verksamhet S ger det en del nya
problem, då det inte finns regler idag för att diarieföra och arkivera inkommande
externa e-post. Det anses som positivt inom verksamhet S att kunna öka
tillgängligheten för klienterna, men det finns en hake, som person S2 säger:
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”Effektiviteten för vår del är en avvägning av hur stort inflöde vi har och hur
långa handläggningstider vi kan ha. Om vi blir för tillgängliga så blir det dålig
service för de som kommer hit.”

Person S1 framför ytterligare en aspekt på den ökade e-postanvändningen:

”Det finns någon slags kurva för det där, med e-mail att om man får X antal e-
mail om dagen så ökar kanske effektiviteten, men om man får ett par snäpp
över så minskar det snarare eftersom det tar så lång tid att skriva och läsa e-
mail.”

Person S1 tycker att dagens e-postanvändande är nog och är bekymrad över att ett
alltför utbrett användande av e-post skulle ta upp för mycket tid.

I verksamhet R anses det framförallt önskvärt att fler får tillgång till e-post. Det är
dessutom eftersträvat att de som har e-post läser den oftare. Person R2 säger:

”...vissa kanaler här som man behöver jobba med som jag upplever att de
använder det inte så mycket som jag skulle vilja, för att underlätta jobbet. Det
finns ju då vissa så kallade isbjörnar som inte vill hänga med som man retar
sig på.”

Att alla får tillgång till personlig e-post ses inte som troligt inom den närmaste tiden,
men utvecklingen går mot att fler får tillgång till e-post. Detta tros kunna gynna
effektiviteten för verksamhet R om e-post används på det sätt det gör idag.

Ingen av de intervjuade vill att användandet av mobiltelefon ska öka i framtiden,
snarare minska på grund av kostnaderna. Person R1 tror att det kommer öka i
verksamhet R, person R2 tror att det kommer vara kvar på dagens nivå, kanske
minska på grund av strängare regler i framtiden. I verksamhet S tror de att de kanske
kommer få trådlösa telefoner i framtiden, men det hålls som en aning osäkert, på
grund av kostnaderna. Det är inte heller särskilt eftertraktat bland de intervjuade att ha
mobiltelefon, person S1 säger:

”Jag kan inte säga att jag vill ha det som de på arbetsförmedlingen som alltid
har med sig mobiltelefoner och alltid bli nådd. Det tycker inte jag är bra i rent
förvärvsarbete, det tycker jag är kränkande om man ska sitta och prata med
någon som svarar i telefon var femte minut”

S1 svarar på frågan om hur hon tror det kommer bli: ”Jag tror det kommer vara
ganska konstant i vårt område. Det är inte så eftertraktat att ha mobiltelefon.” Person
R1 svarar på frågan varför han inte skaffat sig en bärbar telefon:

”För att det inte ska vara så lätt att få tag på mig, risken är att om man är
tillgänglig så ringer man först och tänker sedan. Nu har jag kommit så långt att
de flesta vardagliga problem löses av de som har problemen, nu ringer de
inte.”

I enkäten hos verksamhet R kom följande kommentar med avseende på detta:

”Jag tror att mobiltelefon kommer att användas i många fler sammanhang för
informationsöverföring, dataöverföring mm.”

Hos de intervjuade finns en viss oro, hos några tydligt uttalat, hos andra mindre
tydligt uttalat, för att komma in i en situation där de alltid kan bli nådda av andra och
därför få svårt att planera sin arbetstid. Att ständigt kunna bli nådd kan göra det svårt
att koncentrera sig på en sak i taget, och därigenom göra dem mindre produktiva och
arbetsmiljön sämre.
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7.5.3 Arbete

De intervjuade är ganska övertygade om, och ganska positiva till, att deras arbete och
arbetsuppgifter kommer att påverkas av den nya tekniken, dock i varierande
utsträckning. Person R1 svarar på frågan om hans arbete och arbetsmiljö kommer att
ändras mycket på grund av detta:

”Ja, det tror jag, jag måste vara mer mångsidig i mitt sätt att kommunicera, på
grund av att alla följer inte den här utvecklingstakten, en del får jag prata med
personligen, en del kan jag ringa till. En del kan jag skicka mail till, en del får
jag skicka internpost till. Det vill säga, jag måste ju vara medveten om att jag
måste kunna täcka hela spannet av möjliga kommunikationsvägar.”

Person S1 svarar på samma fråga:

”Inte så mycket, det tror jag inte, men en del. Jag kan tänka mig nu när vi får
extern e-mail att det finns en risk eller hot, att folk kommer att kontakta oss via
e-mail och göra ansökningar, vilket jag hoppas att det inte blir så. Det finns en
risk för det, men jag vet inte hur vi ställer oss till det, om man formellt får in
en ansökan via e-mail, det måste vi göra en utredning på.”

Samtliga intervjuade tror att det kommer finnas bättre möjligheter för att arbeta
hemma i framtiden. Person S1 säger:

”...om man vill arbeta hemma en dag så är det ju lättare att nå en om man har
extern e-mail, eller gå in och kolla det är något viktigt nytt så kan man ju gå in
och maila snabbt. Det är mycket positivt.”

Person R2 om att jobba hemma: ”Det finns inget som säger, om möjligheterna finns,
att jag måste sitta här så mycket som jag gör nu.”. Person S2 tycker om arbete
hemma:

”Det är ju positivt för mig själv att jag kan få tid och kan sitta ostörd, utan
ingående samtal, och dessutom tror jag det är positivt för arbetsgivaren
eftersom man jobbar mer effektivt hemma, tycker jag, man tar ju inte en
halvtimmes fika rast hemma.”

I kommentarerna på enkäten hos verksamhet S framkom en viss oro inför denna
utveckling:

”Risken är att det blir för mycket ensamarbete och att vi tappar social
gemenskap. Det är också en stor risk att samhället blir alldeles för nåbart med
så mycket teknik. De som inte är så tekniskt bevandrade kan känna sig utanför
och bli utslagna.”

Vid en fråga om vilka de anser gynnas mest av arbetsgivarna och arbetstagarna med
den nya tekniken så anser tre av de intervjuade att det huvudsakligen är arbetsgivarna
som gynnas. Person S2 säger:

”Jag tror inte arbetsgivaren skulle köpa in teknik som bara gynnar
arbetstagarna. Jag tror också att det är en vinst för oss, just att det blir mera
flexibelt och så. Anledningen till att man inför det är nog mera för att
arbetsgivaren vill det, men e-mail till exempel är ju bra för oss också.”

Person R2 svarar på samma fråga:

”Det är ju givetvis helt och hållet för företaget. Sedan är ju då en bieffekt då
det positiva med, rätt använt så är det underlättande för den som utför arbetet i
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företagets räkning, men huvudsakliga anledningen är ju att det ska vara
förbättrande och underlättande för företaget.”

Person S1 säger som svar på samma fråga:

”Arbetsgivarna så klart. Eftersom arbetskraften blir allt svårare och mer
exklusiv att få tag i, så vill man ju nyttja människorna så mycket som möjligt,
eftersom det är ett fåtal människor som har kunskaper så vill man ju få tag på
dem jämt, det gäller även mitt jobb. Eftersom vi har en del
specialistkompetens så går det ju inte att bara byta in folk, det gäller att kunna
få tag på de som har kunskaper snabbt.”

Person R1 ser inte utvecklingen på riktigt samma sätt som de övriga intervjuade:

”Jag tror att arbetstagarna i så fall är de som tjänar mest på det här, relaterat till
informationen som jag är relativt inkörd på.”

En avslutande kommentar ifrån en av enkäterna: ”Tanken på att alltid vara nåbar är
skrämmande, fritid och arbete flyter ihop.”

Inställningen att det enbart är arbetsgivarna som ligger bakom utvecklingen,
tillsammans med osäkerheten som finns på verksamheterna rörande vad syftet med
införandet av e-post och mobiltelefon har varit, kan tyda på att det inte tillräckligt
noga informerats om vad som är anledningen till införandet av tekniken och
framförallt varför och hur den ska underlätta arbetet.
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8 Slutsatser
I mitt arbete så har jag följt tre delfrågor och en huvudfråga. Det är med dessa frågor
som bas jag kommer att redovisa mina slutsatser.

8.1 I vilken utsträckning används den nya tidens
kommunikationsmedier, främst e-post och mobiltelefon, idag?

I båda verksamheterna som jag undersökt så används e-post ganska flitigt bland de
anställda. I verksamhet S skickas i medel tre e-post om dagen och fem mottages. I
verksamhet R skickas fem och sex e-post erhålles. Mobiltelefon används i större
utsträckning i industriföretaget verksamhet R, där det i medel rings sju och mottages
nio samtal om dagen, än i den kommunala verksamhet S där det är få som använder
mobiltelefon till mer än något enstaka samtal per dag. Det är viktigt att notera att det
är stor spridning på hur mycket olika användare nyttjar de nya medierna, några
personer på båda verksamheterna använder e-post eller mobiltelefon mycket mer än
andra. Denna spridning beror naturligtvis till stor del på vilken arbetsuppgift som
personer har, men troligen också på vad de tycker om medierna. Det förekommer att
e-post och mobiltelefon används för privat kommunikation under arbetstid, men det är
enligt de undersökta enbart i liten utsträckning. Att bli uppringd eller få e-post från
arbetsgivaren på fritiden sker men det är marginellt.

De regler som finns i verksamheterna är att privata mobiltelefonsamtal inte är
lämpliga, men någon nolltolerans finns inte, samt att det inte ska skickas med stora
bilagor med e-post, eftersom servrar kan slås ut av detta. Inga av de befintliga
reglerna är tydligt uttalade och officiella. Det finns inga regler beträffande vilka
tidpunkter som arbetsgivare får kontakta arbetstagarna på.

8.2 Har, enligt arbetstagarna, införandet av nya
kommunikationssätt inneburit några förbättringar och vilka
avsikter anser de att arbetsgivarna haft med införandet av de
nya kommunikationssätten?

Merparten av de undersökta tycker att införandet av e-post varit en förbättring så
tillvida att det är ett smidigt och lätt sätt att informera andra och att bli informerade
via. Att det går att se om och när någon har läst ett e-post anses vara en stor
förbättring jämfört med tidigare i verksamhet R eftersom de kan veta att
informationen nått fram. En stor förbättring med mobiltelefon jämfört med vanlig
telefon är att den ger möjlighet att vara nåbar nästan överallt, men det är också en av
nackdelarna med den.

I verksamhet S så infördes e-post troligen för att minska pappersanvändningen, som
ett led i Agenda 21, och för att underlätta kommunikationen bland de anställda.
Mobiltelefon används framförallt som en säkerhetsåtgärd för att kunna ringa korta
samtal till taxi, polis och liknande.

I verksamhet R infördes e-post och mobiltelefon enligt de intervjuade antagligen för
att underlätta kommunikationen, och det anses verksamheten ha lyckats med.

De flesta intervjuade är eniga om att tekniken utvecklas för att gynna arbetsgivaren,
med ökad kommunikation och därigenom större vinst som mål. Endast en av de
intervjuade tror att tekniken utvecklas för att gynna arbetstagarna.
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8.3 Anser arbetstagarna att det finns ett behov av att införa regler
för hur kommunikation ska ske inom företaget?

I dagsläget så är de intervjuade ganska nöjda med hur e-post och mobiltelefon
används i verksamheterna. I verksamhet R så önskar de intervjuade att det införs en
officiell regel vad gäller att ha mobiltelefoner påslagna under möten etc. Det finns en
praxis i verksamheten att den ska vara avstängd under dessa tillfällen. Att denna
praxis inte följs uppfattas som mycket irriterande av de intervjuade i verksamhet R.

I verksamhet S så önskar de intervjuade framförallt få regler som begränsar
skickandet av e-post med ointressant information till samtliga på verksamheten. De
ser denna e-post som en källa till irritation och tycker att de tar upp mycket onödig
arbetstid vilket leder till en stor kostnad för verksamheten i sin helhet.

På båda verksamheterna tror de att det finns regler som reglerar hur stora filer som får
skickas med e-post. Dessa regler skulle de vilja ha förtydligade och uttalade officiellt
för att hindra att servrar och övrig teknik blir överbelastad.

Det finns inte några regler för ersättning vid eventuella samtal och e-post skickad till
de undersökta på deras fritid och eftersom detta sker så sällan så finns det inga krav
att det ska införas i dagsläget. Om det skulle bli vanligare så vill de intervjuade att
regler för ersättning och för mellan vilka tidpunkter det är accepterat att kommunicera
ska införas.

8.4 Vilken är attityden till de nya sätten att kommunicera, främst e-
post och mobiltelefon, på arbetsplatsen?

De nya kommunikationsmedierna har fått ett positivt mottagande. E-post är mycket
populärt. De undersökta tycker att det är ett smidigt sätt att informera och bli
informerade via. De brev som användarna får anses vara viktiga och de tycker det är
produktivt att använda e-post. I verksamhet S, som i viss mån har utsatts för det, så
anses e-post med ointressant information vara negativt.

Även mobiltelefon är ett populärt media, om än inte lika populärt som e-post.
Majoriteten av användarna tycker även här att de oftast får mobiltelefonsamtal som
innehåller viktig information och att tiden de pratar i mobiltelefon är produktiv.
Mobiltelefon anses underlätta kommunikationen med andra i verksamheterna och det
är populärt att bli informerad via mobiltelefon. Däremot så är det inte alla som gärna
informerar via mobiltelefon, det finns två grupper där den ena gärna gör det och den
andra inte. Mobiltelefonsamtal med ointressant eller irrelevant information är något
som uppfattas negativt av en del, men en del tycker inte det är något problem.
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9 Diskussion
Här för jag en diskussion över mina resultat samt varför resultaten ser ut som de gör.
Jag presenterar även en värdering av resultatet och vilka mina erfarenheter har varit.
Sist kommer mina förslag på fortsatt arbete.

9.1 Mina resultat
Jag tycker att mina resultat motsvarade mina förväntningar i stort. Majoriteten av
användarna är positiva till den nya tekniken, men det finns några som är negativa.
Även om mina resultat inte går att statistiskt generalisera tror jag att detta är ganska
representativt för hela samhället att det finns en optimism till den nya tekniken hos de
flesta, även om det finns personer som ogillar den. I de undersökta verksamheterna så
är inte användandet i dag så stort, men det tros öka i framtiden. Vissa användare
använder tekniken mycket, andra mindre. Det beror nog i dagsläget huvudsakligen på
olika arbetsuppgifter, men också på vad användarna tycker om tekniken. Majoriteten
av de undersökta tycker att den nya tekniken underlättar deras arbete. Detta kan bero
antingen på att användandet är ganska litet idag eller att de inte har haft e-post så
länge att de har utsatts för så många negativa aspekter. Naturligtvis finns också
möjligheten att användandet verkligen är positivt för användarna. Det som ses som
främsta nackdelen med e-post, särskilt i verksamhet S, är att det förekommer onödig
och irrelevant e-post som tar upp arbetstid. I verksamhet R ses detta inte som ett lika
stort problem.

I verksamhet S används mobiltelefon och e-post mindre på fritiden för
arbetsrelaterade ärenden än vad Dennis (1998b) angav att de i den undersökningen
gjorde. Verksamhet Rs siffror stämmer ganska bra överens med de Dennis (1998b)
redovisar. I verksamhet R hade 33% och i verksamhet S hade 29% använt
mobiltelefon för arbetsrelaterade samtal på fritiden, i Dennis (1998b) var siffran för
detta 41%. Arbetsrelaterad e-post på fritiden hade 33% i verksamhet R fått, i
verksamhet S hade ingen fått sådan e-post. Dennis (1998b) siffra för detta är 32%.

Det är viktigt att notera att en av de intervjuade redan har börjat drabbas av typisk e-
postöversvämning. Person S2 läser inte längre alla e-post hon får, vilket enligt Hilz
och Turoff (1985) är det första tecknet på e-postöversvämning. I förlängningen kan e-
postöversvämning leda till att e-post inte längre läses.

Att e-post uppfattas som mer positivt att bli informerad och informera via än
mobiltelefon i verksamheterna är intressant. Mediarikedomshierarkin (Trevino, Daft
& Lengel, 1990) hävdar att mobiltelefon är ett rikare media än e-post och därför
skulle kunna vara mer uppskattat. Tydligen så är det e-posts andra egenskaper, främst
smidighet, ekonomi och att det går att nå många personer snabbt, som gör den så
populär.

I verksamhet S tror de intervjuade att e-post har införts för att minska
pappersåtgången och för att underlätta kommunikationen. Mobiltelefon infördes
huvudsakligen för att öka säkerheten vid kundbesök. I verksamhet R så anser de
intervjuade att e-post och mobiltelefon har införts för att underlätta kommunikationen.
Jag tror att den osäkerhet som finns hos de undersökta i de båda verksamheterna inför
varför arbetsgivarna har infört tekniken hos dem är mycket vanlig även hos andra
verksamheter. Det är nog få företag som noga förklarar varför och med vilket syfte ny
teknik införs. Ett skäl kan vara att de inte vet det själva, ett annat kan vara att
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företagen inte vill att de anställda ska veta det, eller så är anledningen så enkel att de
inte tror de anställda är intresserade av att veta varför den nya tekniken har införts.

9.2 Framtid
I båda de undersökta verksamheterna finns en positiv attityd till det som enligt mig
kommer att bli framtidens sätt att arbeta. De tycker om att arbeta med datorer samt har
datorer med Internetuppkoppling hemma och de föredrar att arbeta med flexibla
arbetstider. Denna inställning är positiv för verksamheterna då den indikerar att det
kommer att gå ganska lätt att anpassa verksamheterna till nya sätt att arbeta i
framtiden, t.ex. med mera distansarbete och flexiblare tider.

Det är intressant att det inte finns några tydliga, officiella och accepterade regler som
reglerar användandet av e-mail och mobiltelefon i någon av verksamheterna.
Antagligen så ser varken arbetsgivarna eller arbetstagarna behov av regler i dagsläget.
Det finns inte heller några tydliga rekommendationer för hur kommunikation ska ske.
Det tror jag är ett misstag ifrån båda sidor. Arbetsgivarna förlorar en del pengar på
privata mobiltelefonsamtal och den tid det tar att skriva privata e-mail under arbetstid.
Arbetstagaren riskerar att få jobba gratis på fritiden och få en sämre kvalitet på sin
fritid eftersom den kan komma att bli avbruten av arbetsrelaterad kommunikation allt
oftare. Kan det ses så att det jämnar ut sig i det långa loppet, för arbetsgivare och
arbetstagare, ekonomiskt och moraliskt? Det är kanske det vanliga sättet att se det på.
Jag hävdar att det är ett mycket farligt sätt att se det på. Som ett medelvärde kommer
det kanske att gå jämnt ut för företagen. Om granskning sker på individnivå så
kommer det med all sannolikhet inte att bli rättvist. Det kommer finnas personer som
skickar mera privat e-post än andra på arbetstid och likaså personer som ringer mer än
andra. Sannolikt kommer det att vara personer som får sin fritid minskad mycket mera
än andra. Till exempel kan nyckelpersoner med mycket stor kunskap om vissa
områden komma att utsättas för en e-post översvämning utanför arbetstiden. Dessa
användare kan i extrema fall helt sluta vara nåbara för företaget på fritiden, eller så
kan de börja ignorera nästan all företagsrelaterad e-post (Hilz & Turoff, 1985).

För att kunna få en rättvisa i företagen, som gynnar alla och som ser till att tekniken
verkligen kan användas till det den är bäst, så behövs det tydliga rekommendationer.
Om regler införs så måste brytande av dessa innebära någon sorts bestraffning, t.ex.
löneavdrag. Det gör att det är mer komplicerat att införa regler än rekommendationer.
På grund av denna problematik är det lämpligast att först införa rekommendationer
och om dessa inte följs införa regler. Rekommendationer bör fastställas av
arbetsgivare och arbetstagare ihop t.ex. vid löneförhandlingar och inte vara generella
för varje anställd utan individuella. Rimligen bör det finnas ett ersättningssystem för
varje individ som baseras på hur ofta och på vilket sätt som denne kommer att
kontaktas på fritiden och vilken ersättning som ska ges för detta. På samma sätt ska
arbetsgivaren kunna bestämma hur stor mängd personliga samtal och e-post som en
arbetstagare lämpligen maximalt tillåts skicka. Om det finns officiella, tydliga,
rekommendationer för detta så kommer kanske användandet minska i det fall det är
utbrett. Dessutom så kommer de som använder det för privat bruk att slippa få dåligt
samvete och riskera att bli avskedade eftersom det de gör är accepterat till en viss
gräns. Det ger alltså en vinst för båda parter. Naturligtvis ska inte ett företag förbjuda
privat användande av e-post och mobiltelefon under arbetstid. Det är mycket svårt att
reglera det utan att inkräkta mycket på individens frihet. Dessutom skulle det bli en
mycket stor källa till irritation och missnöje hos de anställda eftersom samhället blir
mer och mer anpassat och vant vid e-post och mobiltelefon.
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9.2.1 De rekommendationer jag anser viktiga

Följande rekommendationer ser jag som nödvändiga för alla verksamheter att införa
för e-post:

• Reglering av hur stora filer som får skickas, för att förhindra problem med servrar.

• Rekommendation för vad som får skickas till alla, för att minska den oväsentliga
kommunikationen.

Den nödvändiga rekommendationen för mobiltelefon:

• Att inte tillåta att mobiltelefoner är påslagna och används under möten etc.

För att förbereda verksamheterna inför framtiden anser jag det viktigt att följande
införs:

• Rekommendationer och rutiner för ersättning. Dessa kan reglera hur ersättningen
ska fungera, om det ska ersättas med ledig tid eller med pengar, men det är viktigt
att det finns en etablerad rutin för detta.

• Rekommendationer för när och hur anställda får kontaktas av arbetsgivarna. Dessa
kan t.ex. reglera mellan vilka tider som arbetsgivaren får ringa till en anställds
mobiltelefon.

• Rekommendationer för hur ofta en person ska kontrollera sin e-post hemma och
vilken tid ett svar ska komma inom, om arbetsgivaren avser att använda e-post för
kommunikation.

• Rekommendation för när den anställde behöver ha med sin mobiltelefon och när
den behöver vara påslagen, om arbetsgivaren avser att använda mobiltelefon för
kommunikation.

• Rekommendation för vad som är ett godkänt skäl att kontakta en anställd på
dennes fritid. Det bör finnas en gräns, en fastställd nivå för hur viktigt ett ärende
ska vara innan kommunikation sker på den anställdes fritid.

9.2.2 Utvecklingen

I framtiden kommer det rimligen vara status i att få lite e-post, mobiltelefonsamtal etc.
då det innebär att den personen har råd med dyra filtreringsprogram eller är tillräckligt
duktig för att kunna manuellt konfigurera dem. Palme (1998) talar om samarbetande
filtrering, någonting som kan göra att problemen med oönskad e-post minskar, men
det kommer knappast gå att använda den tekniken för att minska den arbetsrelaterade
kommunikationen till hemmet. Vissa brev kommer centralt, av chefer och
arbetsgivare, fastslås att de är viktiga och därför inte automatiskt får filtreras bort.
Den kanske största lyxen av alla och ett verkligt bevis på att en person är
framgångsrik kommer vara att ha en mänsklig sekreterare som intelligent sorterar de
inkommande meddelandena. De drivande krafterna bakom utvecklingen kommer vara
mycket teknikintresserade människor samt framförallt företag som ser en stor vinst i
att kunna nå sina anställda oftare och överallt. Detta eftersom de anställdas kunskap är
företagets mest värdefulla resurs och därför inte kan tillåtas försvinna iväg på
semester, fritid och liknande.

9.3 Värdering
Jag ser både för och nackdel med att jag inte har jobbat på uppdrag av ett företag i
denna undersökning. Nackdelen har varit att det krävt lite mer arbete för att få göra
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undersökningarna verksamheterna. Fördelen är att det har gett mig möjligheten att
arbeta fritt med vad jag personligen har tyckt varit en viktig frågeställning och således
har jag varit mindre bunden än om jag arbetat på uppdrag av ett företag. De
verksamheter som jag arbetat med har varit intresserade av frågeställningen. De som
gjort enkäten och de som intervjuats har varit engagerade och intresserade. Jag tycker
att jag erhållit relevanta svar på min frågeställning och är övertygad om att resultatet
stämmer bra med attityderna hos de undersökta verksamheterna. Om resultatet
stämmer för andra verksamheter är naturligtvis omöjligt att avgöra säkert, men jag
tror att resultatet stämmer bra. Då de verksamheter jag undersökt är mycket olika,
men har likartade åsikter kan det tyda på att resultatet stämmer även för andra
verksamheter.

Det som påverkade resultatet var att mobiltelefonanvändandet var så outbrett som det
var i verksamhet S. Det gjorde att mitt undersökningsunderlag i det avseendet blev för
litet för att med säkerhet kunna använda det för att tolka verksamhet S attityd till
mobiltelefon. Arbetet kunde därför vunnit på att ha fokuserats enbart på e-post. En
annan viktig aspekt är att de som valde att göra enkäterna naturligtvis till stor del kan
vara de som var positiva till de nya kommunikationsmedierna. De som ogillar dem
kan ha valt att inte göra enkätundersökningen eftersom de kan ha ansett att de inte kan
tillföra något på grund av att de inte gillar den nya tekniken.

9.4 Fortsatt arbete
Jag tycker att det går att göra en undersökning av den här typen, gärna med frågor
liknade mina, på alla verksamheter. Det är även intressant att om några år göra en
uppföljande undersökning inom de två verksamheter som jag undersökt, för att se om
deras attityd och användande har ändrats sedan min undersökning.

Ett annat intressant projekt kan vara att göra en djupare attitydundersökning, med
intervjuer med en större andel av de anställda. Denna undersökning skulle sedan
kunna ligga till grund för framtagandet av rekommendationer inom en verksamhet.

Då jag i mitt arbete enbart fokuserat mig på vad arbetstagarna anser om
ämnesområdet skulle det vara intressant med att göra en undersökning som fokuserar
på arbetsgivarnas åsikter i dessa frågor. De undersökta arbetsgivarna skulle då, för att
kunna göra en jämförelse, vara verksamma i verksamheter liknande eller samma som
de jag undersökt.

Eftersom det är möjligt att en stor anledning till att de var så positiva till e-post på de
två verksamheterna kan vara att de inte har haft e-post mer än i något eller några år, så
kan det vara relevant att undersöka en eller flera verksamheter som har längre tids
erfarenhet av att använda e-mail och kanske även mobiltelefon. Denna undersökning
skulle kunna ske med frågor liknande mina och resultaten kan jämföras utifrån
nybörjare/expert synpunkt.

9.5 Erfarenheter
När jag började med examensarbetet så var min inställning till problemområdet att det
inte behövdes mer än några få regler, huvudsakligen för att förhindra oönskad
information. Ju mer jag insåg hur komplext problemområdet är, desto mer ändrades
min inställning till att förespråka en noggranna rekommendationer. Att jag
förespråkar en noggranna rekommendationer kan tyckas vara ett politiskt
ställningstagande, men så är inte fallet utan det är den lösning jag ser som lämpligast
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för båda parter. Då de jag undersökt har varit arbetstagare så är det naturligt att
fokuseringen blir från deras perspektiv, men jag har försökt vara neutral.

Att göra ett examensarbete är oerhört lärorikt. Det har givit mig tillfälle att planera
min tid fritt och arbeta med ett område som jag tycker är mycket intressant. Något
som jag varit noga med i detta arbete är att utnyttja de resurser som finns, genom att
gå på handledningar och genom att sköta inlämningstider och således få nyttiga
kommentarer från handledare och examinator.

Att planera arbetet noga är alltid bra. Jag upplever att den planering jag har gjort och
följt har underlättat arbetsgången mycket, då jag har klarat mig utan att få för mycket
att göra under någon fas av arbetet.

Vad gäller arbetet så tycker jag att det i de flesta avseenden har gått mycket bra. Jag
skulle, för ökad tydlighet, kunnat testa både intervju och enkät på en större testgrupp,
för att få dessa ännu bättre, men jag anser att resultaten från dem blev
tillfredsställande.

Jag tycker att de främsta erfarenheterna jag fått från detta arbete är att jag blivit bättre
på att söka efter information, en förbättrad förmåga att uttrycka mig på ett formellt
sätt och en större förmåga att planera och genomföra ett självständigt arbete. Att
slutföra ett arbete på den nivå som ett examensarbete är självförtroendehöjande och
det är mycket stimulerande att under så lång tid kunna sätta sig in ett problem och inse
komplexiteten även i till synes enkla frågeställningar.
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Bilaga 1, Enkätundersökning
Om denna enkät

Detta är en enkät som ingår i mitt examensarbete på Systemvetenskapligt program på
Högskolan i Skövde. Syftet med enkäten är att försöka ta reda på vilken attityd de
som använder elektronisk post (e-mail) och mobiltelefon har till dessa medier, samt
om de uppfattas som någonting som hjälper till att öka produktiviteten eller tvärt om.
Enkäten kommer inte att användas för att få reda på något om vad du personligen
tycker utan alla enkäter kommer att behandlas anonymt.
Att du fyller i enkäten korrekt är av stor vikt för mig och resultatet på mitt
examensarbete, men om det är något fråga du inte vill svara på så hoppa då över den.
Resultaten kommer jag att skicka i sammanfattning till er organisation, dessutom
kommer de läggas ut på webben på: http://nohlberg.com/exjobb/ när de är klara. Du
får gärna behålla detta första blad för framtida referens.

Med vänliga hälsningar

Marcus Nohlberg
e-mail: marcus@nohlberg.com
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Först ställer jag nu några frågor om dig, för att kunna få en bild av vem
du är:

Din ålder:  år
Kön: �Man �Kvinna
Arbetstitel (frivillig):____________________________________________________

Huvudsaklig arbetsuppgift:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Tycker du att det är bra med mobiltelefoner:
På jobbet? �Ja �Nej
På fritiden? �Ja �Nej

Tycker du om att arbeta med datorer? �Ja �Nej

Har du dator med Internet uppkoppling hemma? �Ja �Nej

Tror du att du kommer att jobba mer med datorer i framtiden? �Ja �Nej

Tycker du att detta är en bra utveckling: �Ja �Nej

Tycker du bättre om fasta arbetstider än flexibla: �Ja �Nej
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Nu följer några frågor om e-mail

Använder du elektronisk post i jobbet:
� Ja, internt inom företaget
� Ja, internt och externt, dvs. skickar brev till personer som inte arbetar på företaget.
� Nej
Om du svarade ja på ovanstående fråga fortsätt med frågorna nedan, annars kan du gå
direkt till nästa sida.

Uppskattningsvis hur mycket:

E-mail skickar du varje dag?  stycken

E-mail får du varje dag?  stycken

Tid lägger du ner på att läsa e-mail varje dag? timmar minuter

Får du någonsin arbetes relaterad e-mail skickad hem?
� Ja, någon enstaka gång
� Ja, ofta
� Nej

Om du får arbetes relaterad e-mail hem upplever du det som ett problem?
� Ja
� Nej

Svara på följande frågor genom att kryssa för ett betyg, där 1 står för stämmer mycket
dåligt och 6 står för stämmer mycket väl.

Jag får oftast e-mail som innehåller viktig information:

����������	
Jag tycker att e-mail med ointressant information, reklam, kedjebrev etc. tar upp
onödig arbetstid för mig:

����������	
Jag upplever att e-mail underlättar min kommunikation med andra i företaget:

����������	
Jag informerar gärna andra via e-mail:

����������	
Jag blir gärna informerad via e-mail:

����������	
Jag tycker att den tid jag lägger ner varje dag på att läsa e-mail är produktiv:

����������	
Jag skickar och tar emot privata e-mail under arbetstid:

����������	
Jag skickar och tar emot arbetes relaterade e-mail på min fritid:

����������	
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Nu följer några frågor om mobiltelefoni

Använder du mobiltelefon i jobbet:
� Ja, internt inom företaget (en sk. bärbar vanlig telefon)
� Ja, internt och externt, (dvs. en så kallad mobiltelefon som du har med dig

överallt)
� Nej, enbart en ”vanlig” telefon
Om du svarade ja på ovanstående fråga fortsätt med frågorna nedan, annars kan du gå
direkt till nästa sida.

Uppskattningsvis hur mycket:

Mobiltelefonsamtal ringer du varje dag?  stycken

Mobiltelefonsamtal får du varje dag?  stycken

Tid lägger du ner på att prata i mobiltelefon varje dag? timmar minuter

Får du någonsin arbetes relaterade mobiltelefonsamtal utanför arbetstid?
� Ja, någon enstaka gång
� Ja, ofta
� Nej

Om du får arbetes relaterade mobiltelefonsamtal utanför arbetstid, upplever du det
som ett problem?
� Ja
� Nej

Svara på följande frågor genom att kryssa för ett betyg, där 1 står för stämmer mycket
dåligt och 6 står för stämmer mycket väl.

Jag får oftast mobiltelefonsamtal som innehåller viktig information:

����������	
Jag tycker att mobiltelefonsamtal med ointressanta eller irrelevanta samtal tar upp
onödig arbetstid för mig:

����������	
Jag upplever att mobiltelefonsamtal underlättar min kommunikation med andra i
företaget:

����������	
Jag informerar gärna andra via mobiltelefonsamtal:

����������	
Jag blir gärna informerad via mobiltelefonsamtal:

����������	
Jag tycker att den tid jag lägger ner varje dag på att prata i mobiltelefon är produktiv:

����������	
Jag ringer och tar emot privata mobiltelefonsamtal under arbetstid:

����������	
Jag ringer och blir uppringd med arbetes relaterade mobiltelefonsamtal på min fritid:

����������	
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En övrigt fråga, helt frivillig.

Här kan du skriva om du har några övriga kommentarer och tankar om ämnena i
enkäten, t.ex. vad du tror om utvecklingen med mobiltelefoni och e-mail kan ha för
möjligheter för dig, eller om det finns något annat du tycker är relevant.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Tack för din medverkan!
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Bilaga 2, Intervjufrågor

• Presentera mig och projektet
• Förklara vad det är jag vill få ut av intervjun

Titel:
_____________________________________________________________________

Huvudsaklig arbetsuppgift:
_____________________________________________________________________

Vad använder du helst för kommunikationsmedel:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Hur länge har du använt e-mail och mobiltelefon:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

E-mail

Till vad brukar du använda e-mail:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Hur ofta kollar du den: __________________________________________________
Känner du att du kollar den lagom ofta eller skulle du vilja kolla oftare?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Avbryter du någonsin något annat arbete för att kolla e-mail? ___________________
Varför?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Tycker du att ditt arbete underlättas av e-mail?_______________________________
Varför/varför inte?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Tycker du att du får mycket oväsentliga e-mail? (reklam, skämt,
kedjebrev)____________________________________________________________
Tycker du att det är ett problem?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Finns det några regler på företaget vad gäller att skicka brev?
_____________________________________________________________________
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Om så fungerar/används de i praktiken?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Behövs det regler tror du?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Varför/varför inte?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

I så fall vilka
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Får du arbetes relaterade e-mail hem, eller skickar du hemifrån?__________________
_____________________________________________________________________

Tycker du att det är ok om företaget skickar e-mail till dig hem?_________________
Varför/varför inte?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Tycker du att det är ok att skicka/ta emot privata e-mail under
arbetstid?_____________________________________________________________
Varför/varför inte?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Finns det några rutiner för ersättning för dig om du får e-mail
hem?________________________________________________________________
Vilka?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Om inte: Borde det finnas det tycker du och vilka?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Skulle du vilja att användandet av e-mail ökade eller minskade?__________________
Varför/varför inte?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Hur tror du det kommer bli?______________________________________________
_____________________________________________________________________
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Kommer det gynna effektiviteten tror du?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Vad var företagets mål med att införa e-mail?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Har detta uppnåtts?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Tror du att företaget tjänat på att införa e-mail?
_____________________________________________________________________
Varför/varför inte?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Har det blivit några andra förbättringar eller försämringar tack vare e-mail
För dig?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

För företaget?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Mobiltelefoni

Till vad brukar du använda mobiltelefon:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Hur många samtal får du och ringer du: _______________________________
Känner du att du får/ringer lagom många samtal, för många eller för lite?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Avbryter du någonsin något annat arbete för att svara på ett
mobiltelefonsamtal?____________________________________________________
Varför?_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Tycker du att ditt arbete underlättas av mobiltelefoner?_________________________
Varför/varför inte?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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Tycker du att du får mycket oväsentliga mobiltelefonsamtal? (hur är läget, ”skitsnack”
etc.)
____________________________________________________________________
Tycker du att det är ett problem?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Finns det några regler på företaget vad gäller att ringa i
mobiltelefon?__________________________________________________________
Om så fungerar/används de i praktiken?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Behövs det regler tror du?
_____________________________________________________________________
Varför/varför inte?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
I så fall vilka
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Får du eller ringer du arbetes relaterade mobiltelefonsamtal på
fritiden?______________________________________________________________

Tycker du att det är ok om företaget skickar ringer din mobiltelefon på
fritiden?______________________________________________________________
Varför/varför inte?
_____________________________________________________________________
Tycker du att det är ok att ringa/bli uppringd med privata mobiltelefonsamtal under
arbetstid?
____________________________________________________________________
Varför/varför inte?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Finns det några rutiner för ersättning för dig om du får mobiltelefonsamtal hem?
Vilka?_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Om inte: Borde det finnas det tycker du? (vilka i så fall)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Skulle du vilja att användandet av mobiltelefon ökade eller
minskade?____________________________________________________________
Varför/varför inte?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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Hur tror du det kommer bli?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Kommer det gynna effektiviteten tror du?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Vad var företagets mål med att införa mobiltelefon?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Har detta uppnåtts?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Tror du att företaget tjänat på att införa mobiltelefon?__________________________
Varför/varför inte?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Har det blivit några andra förbättringar eller försämringar tack vare mobiltelefon?
För dig?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

För företaget?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Övrigt

Vad tror du om den snabba utvecklingen med nya kommunikationssätt? Tror du att
din arbetsmiljö och ditt arbete kommer att ändras mycket på grund av dem?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Är det positivt eller negativt?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Tror du att du kommer kunna få mera flexibla arbetstider och arbetsplats tack vare
den nya tekniken?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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Är det positivt eller negativt?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Är den nya kommunikationstekniken som utvecklas idag huvudsakligen till för att
gynna arbetsgivarna eller arbetstagarna tror du?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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Bilaga 3, Intervju med person R1

Titel:
Samordnare.

Huvudsaklig arbetsuppgift:
Samordna alla förekommande arbetsuppgifter inom rörskålsgruppen, dvs, allt från
planering till utlastning av rörskålar inklusive el och mek jobb.
Produktionsuppföljningar, avrapportering och långsiktigt utvecklande arbete.

Vad använder du helst för kommunikationsmedel:
Det beror på vem jag ska prata med. Personlig kontakt anser jag alltid vara det bästa.
Det är väl det jag använder mig mest av, jag tycker att jag som kontorsråtta sitter här
så mycket att det är lämpligt att jag tar ett par steg och pratar med människan
personligen, steg två är telefon och sedan så är det vårt interna mailsystem. I sista fall
internpost med vanligt brev.

Hur länge har du använt e-mail och mobiltelefon:
Totalt eller på jobbet?
På jobbet.
Mobiltelefon använder jag inte på jobbet, jag ska skaffa en nu för att vara lättare
anträffbar. E-mail har jag använt på jobbet i cirka två år.
Även bärbara telefoner räknas som mobil.
Det finns, men jag har avstått från att skaffa en sådan hittills.
Varför?
För att det inte ska vara så lätt att få tag på mig, risken är att om man är tillgänglig så
ringer man först och tänker sedan. Nu har jag kommit så långt att de flesta vardagliga
problem löses av de som har problemen, nu ringer de inte.

E-mail

Till vad brukar du använda e-mail:
Meddelanden naturligtvis, frågeställningar, kallelser. Även vanlig social
kommunikation. ”ska vi fika” typ

Hur ofta kollar du efter e-mail?:
Vårt system är uppbyggt så att det larmar så fort du fått ett mail, men jag kollar säkert
mail, även om det inte larmat, fem gånger om dagen, minst. I princip så fort jag
kommer tillbaka och har varit ute på någonting. Men cirkus fem gånger.

Känner du att du kollar den lagom ofta eller skulle du vilja kolla oftare?
Lite för ofta, eftersom jag kollar även om det inte varit nått larm.

Avbryter du någonsin något annat arbete för att kolla e-mail? Inte för att kolla.
Vi får ett ljudlarm, då avbryter jag i vissa fall.

Varför gör du det?
För att jag är nyfiken. Det är en svår fråga. Det är nog mest för att få en paus i det jag
håller på med. Det blir en ok anledning till att ta en paus, som en rökpaus ungefär.
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Tycker du det är bra med de små pauserna?
Ja, det tycker jag.

Tycker du att ditt arbete underlättas av e-mail?
Ja, mycket.
Stor skillnad?
Ja.
Varför?
Jo, för just om jag ska ha tag i någon som är upptagen i telefon eller nått sånt där så är
det enkelt att dra iväg ett mail. Jag binder inte tid i att försöka få tag på någon. Det är
tidsbesvarande, det är grejen. Man kan kontrollera att det kommit iväg, att det är läst.
Jag ser exakt när de öppnat mailet.

Du tycker inte att det är frustrerande för dig själv att andra alltid har koll på
när du läser brevet?
Nej.

Tycker du att du får mycket oväsentliga e-mail? (reklam, skämt, kedjebrev)
Inte på jobbet, eftersom vi inte har en så extern välkänd adress. Privat får jag.
Mycket?
Nej, nått i veckan, 3 –4.
Tycker du att det är ett problem?
Nej, inte i den mängden det är nu, jag brukar aldrig läsa dem, utan slänger dem direkt.
Finns det några regler på företaget vad gäller att skicka e-mail?
Inte vad jag vet.
Jag menar typ: Företagets e-mail system ska bara användas till det och det i
företagets bruk, ej till privat bruk.
Nej. Det finns inga direktiv för det.
Behövs det regler tror du?
Nej, det är ju meningen att det ska vara ett hjälpmedel framförallt för interna
kontakter, men även med externa. Vad skulle vara skadlig information?
Jag menar inte skadlig information, jag menar oväsentlig e-mail.
Nej, de oväsentliga e-mail jag får, den som jag får det av får samma mängd tillbaka så
det är ett ömsesidigt förhållande.

Får du arbetes relaterade e-mail hem, eller skickar du hemifrån?
Det har väl hänt någon gång.

Tycker du att det är ok om företaget skickar e-mail till dig hem?
Låt mig säga så här, det är inte företaget som skickat mail hem till mig, det är
underställda som frågat mig saker via e-mail.
Om företaget skulle vilja skicka mail till dig?
Hem?
Ja.
Så är det ok. För då debiterar jag det på något sätt.

Tycker du att det är ok att skicka/ta emot privata e-mail under arbetstid?
Ja, det tycker jag.
Varför?
Precis som en fikarast så kan man skicka ett mail istället. Huvudsaken är att man får
den där pausen i arbetet man behöver.
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Finns det några regler för ifall man får skicka privata mail?
Nej, inga uttalade.
Finns det några som har kontroll på vad ni skickar för mail och tar emot för e-
mail?
Det vet jag faktiskt inte.

Finns det några rutiner för ersättning för dig om du får e-mail hem?
Nej.

Skulle du kunna få ut ersättning ändå?
Det får bli en dialog med min chef, om jag påstår att jag fått ett arbetsrelaterat mail
hem och säger att jag jobbat med det i en halvtimme så skriver jag upp en halvtimmes
ersättning för det.
Det går att göra så?
Jag kan göra det med min chef men sen om det är allmänt vedertaget kan jag inte
svara på.

Borde det införas någon regel tycker du?
Jag tror inte det är så vanligt förekommande att det behövs.
Om det börjar bli?
Då tycker jag det.
Vad skulle det vara för någon?
Jag tycker det skulle finnas en motsvarande timpenning som man har på arbetstid.
Tycker du arbetsgivaren kan begära att du ska svara på en viss tid på ett e-mail
hem?
Inte om det inte är uttalat i min arbetsbeskrivning. Då får han skicka det hit [till
jobbet].

Skulle du vilja att användandet av e-mail ökade eller minskade?
Jag skulle vilja att fler hade tillgång till det.
Varför?
För att underlätta kommunikation.
Hur tror du det kommer bli?
Jag tror att fler kommer få tillgång till det. Vi försöker att ge våra kollektiva egna
konton, åtminstone de som har arbetsledande kommunikation.
Hur många har e-mail, i procent?
Det beror på, personligen kanske jag kan nå 75%, sedan kan man naturligtvis skicka
till deras chef som sedan vidare befodrar den här informationen. Då blir det egentligen
100%.
Kommer det gynna effektiviteten tror du om alla, eller fler får e-mail?
Ja, i den form vi har det nu.
Vad menar du?
Att man bara har tillgång till e-mail och inte till Internet [webben]. Att man har ett
eget mailkonto på webben då så att säga, eller hos någon Internetleverantör, det skulle
inte öka produktiviteten på något sätt.
Men i den formen vi har nu [så kan det vara bra].

Om användandet, inte användarna skulle öka?
Ja, effektivitet, jag vet inte. Som på alla andra företag antar jag, så har man problem
med information, att den kommer fram till rätt ställe och rätt tidpunkt och där tror jag
den kan göra en betydande insats, och det borde ju i sin tur vara effektivitetshöjande.
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För om den här personen som inte får informationen istället måste söka den, vilket
innebär att han kanske måste gå ifrån sin maskin så borgar ju inte det för högre
effektivitet.
Vad var företagets mål med att införa e-mail?
Ingen aning.
Vi hade det när jag började som tjänsteman, då när jag kom i kontakt med det..

Vad tror du?
Jag tror det var ett steg i att öka nåbarheten med varandra, samt avlasta den normala
internposten.

Har detta uppnåtts? Jag tror det har funkat bra, problemet är att många inte är
rutinmässiga mailanvändare, man märker snart vilka som kollar sina mail ofta
eftersom vi har leveranskontroll, kan kontrollera om de läst mailet, så en del skickar
man inte mail till eftersom man vet att de kollar så sällan sin mail.
Har ni haft någon utbildning i hur man använder det?
Jo, det finns utbildningar i hela systemet, som heter Team Forum, där vi även har en
news del.
Används den?
Ja den används till generell information. Vi har även en del i det hela som heter Team
Kalender där man kan planera sin arbetsdag i en kalender så andra har tillgång till att
se vad man gör.
Hur används den?
Väldigt, väldigt olika. Jag använder min kalender för att om någon vill ha ett möte
med mig så ska han enkelt kunna se när jag har tid och inte skicka en kallelse till en
tid jag inte kan, så jag måste byta tid, vilket tar tid.

Tror du att företaget tjänat rent ekonomiskt på att införa e-mail?
Ja.
Varför?
För att e-mailen när man använder den externt kostar ju inte telefonsamtal eftersom vi
redan har en fast lina och den kostnaden är ju konstant.
Tycker du att du skickar e-mail ibland istället för att ringa.
Ja

Har det blivit några andra förbättringar eller försämringar tack vare e-mail för
dig? Försämringen skulle väl bestå av att man blir beroende av att titta på sin mail.

Har det blivit några andra förbättringar eller försämringar tack vare e-mail för
företaget?
För företaget ökad informationsgång, ökad tillgänglighet av varandra. Som det är nu
har det ökat positivt.
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Mobiltelefoni

Till vad brukar du använda mobiltelefon:
Jag brukar använda mobiltelefon när jag inte är på mitt kontor. För att nå mig med
det. Jag har ofta med mig min personliga mobiltelefon.

Hur många samtal får du och ringer du:
Kanske som det är nu, mellan fem och tio samtal i veckan.

Tycker du det är lagom?
Ja, jag tycker det är lagom. det kommer ju öka nu när jag får en egen företags telefon.

Avbryter du någonsin något annat arbete för att svara på ett
mobiltelefonsamtal?
Vi försöker ha som praxis att sitter vi på möten så stänger vi av telefonerna, men alla
klarar ju inte av det här.
Händer det ibland eller hur ofta?
Jag gör inte det, ringer det på min mobil i ett möte så trycker jag på röd knapp så blir
det upptaget.

Tycker du att ditt arbete underlättas av mobiltelefoner?
Ja.

Varför?
För att det ökar mina möjligheter att nå andra.

Tycker du att du får mycket oväsentliga mobiltelefonsamtal? (hur är läget,
”skitsnack” etc.)
Nej.
Tycker du att det är ett problem?
Nej.
Finns det några regler på företaget vad gäller att ringa i mobiltelefon?
Nej, det finns det inte direkt. Jag nämnde den där praxisen.
Är det outtalat?
Ja, det har väl med vett och etikett att göra tycker jag.
Funkar det bra med att man inte bryter mötena?
Ja, det är ju så här finns ju en skara människor som inte tar emot samtal på mötes tid,
antingen kopplar bort sin telefon eller helt sonika stänger av den, Sedan finns det ju en
skara som inte gör detta utan således svarar på samtalen när de kommer. Någon
procentuell fördelning vill jag inte gå in på.
Behövs det regler tror du?
Ja
Varför?
Jag tycker framförallt att i möten ska man inte avbryta för ett telefonsamtal. Hade
man inte haft mobiltelefonen hade man inte blivit avbruten, då ska man följa samma
regler trots att man kan bli avbruten.

Får du eller ringer du arbetes relaterade mobiltelefonsamtal på fritiden?
Ja.
Mycket?
Nej. Sällan.
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Tycker du att det är ok om företaget ringer din mobiltelefon på fritiden?
Ja.
Varför?
Jag har klart uttalat för mina lagbaser att jag vill veta om det händer något
exceptionellt under min icke arbetstid för att jag ska vara förberedd på det när jag
kommer nästa dag. Det är för min egen vinning, steget före, helt enkelt. När min chef
dundrar in på morgonen och undrar vad fan som hände då så har jag redan svaret.

Tycker du att det är ok att ringa/bli uppringd med privata mobiltelefonsamtal
under arbetstid?
Ja.
Varför?
Det är ju ingen skillnad mellan mobiltelefoni och en stationär telefon, vi har inga
regler beträffande privata och icke privata samtal. Inga uttalade.

Finns det några rutiner för ersättning för dig om du får mobiltelefonsamtal
hem?
Nej.
Samma underförstådda som med e-mail?
Ja.

Borde det finnas tycker du? (vilka i så fall)
Om det ökar i mängd, så ja.
Vad skulle det vara för några?
Det skulle ju vara samma som med e-mail att man har motsvarande ersättning för den
tiden man varit upptagen på sin fritid.
Ska det finnas något för tider och så?
Jag tycker det är upp till var och en. Tycker man blivit så störd på sin fritid av det där
samtalet så är det upp till var och en att kräva lämplig ersättning för det. Det ingår mer
eller mindre i vårt jobb att vi alltid kan och får vara tillgängliga. Du tycker inte man
ska kunna säga att jag vill inte bli störd mellan då och då? Nej, särskilt inte eftersom
jag personligen har uttalat att även om det är klockan fyra på natten så ring,

Skulle du vilja att användandet av mobiltelefon ökade eller minskade?
Minskade av den anledningen att jag tror det är oerhört kostsamt för företaget.

Hur tror du det kommer bli?
Öka, fler och fler som får sin mobiltelefon.
Kommer det gynna effektiviteten tror du?
Nej, inte alltid.
När kommer det göra det?
När man kan hålla sig till det man tänkt säga, dvs när man för fram det meddelandet
man verkligen ringer för, och inte ”kacklar”.
Tror du det kan det vara negativ med ökandet av mobiltelefonsamtal?
Ja, det tror jag, så länge man inte är överens om en praxis om hur den ska användas så
tror jag det kan bli negativt, för att folk går ifrån möten, det ringer i matsalen och så
vidare.
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Vad var företagets mål med att införa mobiltelefon?
Antagligen för att folk ska bli mer lätt nådda. Jag tror inte det finns något egensyfte i
form av profilering med att alla ska ha en mobiltelefon, utan tanken är nog att det ska
vara en effektivitets höjande åtgärd.
Har detta uppnåtts?
Svårt att säga. Det är klart att jag upplever det som positivt om den jag söker har en
mobiltelefon också som jag vet numret till, eftersom får jag inte tag i den via den
stationära telefonen så kan jag ju alltid prova på mobilen.

Tror du att företaget tjänat på att införa mobiltelefon, ekonomiskt?
Mycket svårt att uttala mig om det... nej, det tror jag inte.
Varför inte?
Nu vet jag inte vad vi har för avtal, men jag tror det är väldigt kostsamt.

Har det blivit några andra förbättringar eller försämringar tack vare
mobiltelefon för dig?
Inte något annat än det jag har nämnt.

För företaget?
Nej.

Övrigt

Vad tror du om den snabba utvecklingen med nya kommunikationssätt? Tror du
att din arbetsmiljö och ditt arbete kommer att ändras mycket på grund av dem?
Ja, det tror jag, jag måste vara mer mångsidig i mitt sätt att kommunicera, på grund av
att alla följer inte den här utvecklingstakten, en del får jag prata med personligen, en
del kan jag ringa till, en del kan jag skicka mail till, en del får jag skicka internpost
till. Dvs jag måste ju vara medveten om att jag måste kunna täcka hela spannet av
möjliga kommunikationsvägar. Om alla var lika snabba som utvecklingen på att följa
det här så skulle man ju kunna hålla sig till ett kommunikationsmedel och på så vis bli
effektivare.
Tror du det kommer ske?
Nej.

Tror du att du kommer kunna få mera flexibla arbetstider och arbetsplats tack
vare den nya tekniken?
Ja.
På vilket sätt?
Det är ju positivt på så sätt att om jag vill bli nådd så kan jag bli nådd oavsett var jag
är, observera om jag vill. Negativt är att man kanske får mycket onödiga
telefonsamtal. Det är därför jag avstått, jag har inte ens haft en trådlös.

Är den nya kommunikationstekniken som utvecklas idag huvudsakligen till för
att gynna arbetsgivarna eller arbetstagarna tror du?
Jag tror att tanken är nog att det ska vara en informations höjande åtgärd så att säga, i
stort. Både från arbetstagaren och arbetsgivarens sida, som möjliggör ett enklare
informationsflöde.
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Vilka tror du tjänar mest på det?
Telefonbolagen.
Av arbetsgivare och arbetstagare?
Jag tror att arbetstagarna i så fall är de som tjänar mest på det här, relaterat till
informationen som jag är relativt inkörd på.
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Bilaga 4, Intervju med person R2

Titel:
Serviceadministration. Service är ett nytt påfund, för det är samma innebörd som
underhåll.

Huvudsaklig arbetsuppgift:
Det är egentligen en kvarleva från mina sysslor tidigare. Det har med produktspecar
att göra så det har hamnat väldigt fel, egentligen var det meningen att den skulle
hamna hos marknad, den funktionen. Eller produktspecar är fel att säga, det är specar
i allmänhet, det är alltså specar även för material som vi använder i produktionen mot
leverantörer, det är specar för hur märkningen ska vara på produkterna. Du ser hela
raddan av pärmar där, där står ju precis vad det är. Jag har då tagit fram originalen,
distribuerar och kontrollerar att allt har blivit rätt och det tar väldigt mycket tid. I
övrigt så har jag mycket uppföljningar som underhåll gör, på tillgänglighet på
maskiner och sådant.

Vad använder du helst för kommunikationsmedel:
Det är allt efter behov. Inget av dem är främmande, man får bedöma vad som är
effektivast. Om vi pratar just om e-mail så tycker jag... jag känner att det blir en viss
tyngd i det jämfört med om man ringer ett samtal lite snabbt, man kan lite mer
fundera på vad det är som är viktigt för den personen att ta till sig. Man vet även att
förr eller senare så kommer den personen att läsa det här. Det säger ju redan lite om
min attityd till e-mail.

Hur länge har du använt e-mail och mobiltelefon:
Jag har ingen mobil. Jag funderar på att skaffa mobil i och för sig. E-mail har jag
använt ända sedan det infördes här, det är flera år sedan, minst tre.
Min inställning till bärbart och mobilt överhuvudtaget är att det är väldigt bra när det
används rätt.

E-mail

Till vad brukar du använda e-mail:
Det är ju för att helt enkelt till det det är tänkt till i stort sett, att få tag i folk och gärna
när man vill ha kontroll på att det man vill ha framfört blir framfört. Det kan vara allt
möjligt. Jag använder det ju till att förmedla information och även försöka få
information från samtliga avdelningar som jag är i kontakt med. Även då utanför
företaget, fast det har inte fungerat bra senare tiden. Det där tycker jag inte om riktigt.
Det är många gånger man vill skicka mail ut. Jag använder det ofta till att bifoga filer.

Hur ofta kollar du den:
Flera gånger per dag. Säg tio gånger.
Känner du att du kollar den lagom ofta eller skulle du vilja kolla oftare?
Det är lagom. Vi har ju även alarmet. Jag kollar många gånger i syftet att kolla om en
som fått mail från mig har fått det. Det är därför jag öppnar det egentligen även när
jag inte får larm.
Avbryter du någonsin något annat arbete för att kolla e-mail?
Ja det är klart det händer, men det är mera sällan. Det är ju om jag ser att det kommer
larm och det är något jag väntar väldigt ivrigt på. Det händer ju många gånger att jag
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bara stänger ner den här larmrutan för att jag håller på med något annat men jag ser att
det där kan jag kolla senare.

Tycker du att ditt arbete underlättas av e-mail?
Ja, det är ju just det här att man slipper ligga på telefonen och jobba. Man märker
många gånger att har man lagt ner några minuter extra på att skriva mailet ordentligt
så märker man ju att motparten har fått väldigt klart för sig det som man vill att den
ska få klart för sig.

Tycker du att du får mycket oväsentliga e-mail? (reklam, skämt, kedjebrev)
Nej, det är i stort sett noll.
Tycker du att det är ett problem?
Nej.
Tror du det kan bli ett problem.
Nej, inte på arbetet. Det tror jag inte.

Finns det några regler på företaget vad gäller att skicka brev?
Det finns säkert. Det är ju brandväggar in och ut.
Jag tänkte mer på vad man får skicka, t.ex. skojbrev, annonser etc.
Det förekommer ju i några fall att man skickar skojbrev och annat som inte har med
arbetet att göra. Det är möjligt att det faktiskt existerar regler för det, men det är inget
som präntats in i mig, speciellt noga. Jag tror att det finns ju då i något som heter
forum finns det ju något som heter reglementen och annat det finns ju allt möjligt, och
jag tror inte, när jag tittat lite granna att det finns inte där att hämta.

Behövs det regler tror du?
Regler behövs det i allt tror jag.
Varför/varför inte?
I ytterlighetsfall så kan det ju bli så att det helt enkelt sköts på fel sätt.
I så fall vilka?
Att du inte ska köra bilagor som tar upp tiotals megabyte, utrymme och sådant är
begränsat. Säg att det verkligen är viktigt att du skickar en stor fil och det har med ditt
jobb att göra och det är det bästa sättet att göra, då ska du ju se till att detta tas om
hand fort att det töms ur servern fortast möjligt. Annars blir det ju en massa användare
som har otroliga filer liggande på vår mailserver.
Tror du det behövs regler vad gäller de oväsentliga breven, skoj brev etc.
Det är svårt att säga. Det är svårt att sia om vilka det här skulle riktas mot och i vilket
syfte.

Får du arbetes relaterade e-mail hem, eller skickar du hemifrån?
Det är mycket sällan. Det har hänt någon gång.

Tycker du att det är ok om företaget skickar e-mail till dig hem?
Ja.
Varför?
I regel i de fallen så är det ju så pass viktigt att man helt enkelt får reda på detta. Saker
och ting, jag tycker det är ok.

Tycker du att det är ok att skicka/ta emot privata e-mail under arbetstid?
Ja, det tycker jag.



76

Varför?
För min personliga del så är det för att jag inte upplever att det inkräktar något på det
jag utför här i alla fall.

Finns det några rutiner för ersättning för dig om du får e-mail hem?
Nej inte på grund av e-mailen, däremot så är det ju en annan sak som har med en
tillämpning att göra, då jag då kopplar upp mig mot en PC på jobbet och skriver upp
hur mycket tid jag använt, där har jag då en uppgörelse om att jag kan då justera det
mot arbetstid. Jag kan inte ta ut övertidstimmar eller sådant, men jag kan spela med
min tid. Det kan kanske användas till e-mail.

Borde det finnas det tycker du och vilka?
Ja, varför inte. Rätt ska vara rätt anser jag.
Vad skulle det vara för regler i så fall? T.ex. de här med att man kan skriva ner
sin arbetstid?
Ja, det är ju där det ska börja, man måste ju skriva ner hur mycket tid man använt för
det och det ska ju värderas enligt ordinarie rutiner. Sedan tycker jag det ska vara fritt
om man vill ha ut det i ersättning i pengar eller i tid.

Skulle du vilja att användandet av e-mail ökade eller minskade?
Totalt sett skulle jag nog vilja att det ökade.
Varför?
Jo, det är för att det är då vissa kanaler här som man behöver jobba med som jag
upplever att de använder det inte så mycket som jag skulle vilja, för att underlätta
jobbet. Det finns ju då vissa så kallade isbjörnar som inte vill hänga med som man
retar sig på. Det har ju ändå kommit upp rätt så bra den nivån.

Hur tror du det kommer bli?
Jag tror det kommer behålla minst den nivån som det är. Det kommer öka så att
säkert, det är klart precis 100% kan det ju inte bli som använder det på det sättet som
jag vill att man ska använda det på, men i det närmaste, i takt då med att folk går i
pension och det kommer in nya.
Kommer det gynna effektiviteten tror du?
Ja, hur man nu ska mäta det, men det tror jag ju.

Vad var företagets mål med att införa e-mail?
Nej, jag har inte hört det uttalat vad målet är. Jag hoppas att det var för att underlätta
våran situation.
Är företaget nöjda tror du?
Ja, jag tror att de är nöjda. Jag tror de är nöjda med att så pass många använder det
som de gör och faktiskt läser sin mail, skickar sin mail och så. Men systemmässigt
tror jag inte de är så nöjda. Funktions mässigt, att skicka mail utåt är det ofta problem
med, det fungerar inte.

Tror du att företaget tjänat ekonomiskt på att införa e-mail?
Jag vet inte, jag har inte koll på det. Det är ju givetvis inga småkostnader för att köra
in det, om det har betalat sig det är svårt att säga, men på ett mänskligt sätt så tror jag
det betalat sig, men jag vågar inte svara på om man skulle sätta sig och göra en kalkyl
på det.
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Har det blivit några andra förbättringar eller försämringar tack vare e-mail
För dig?
Nej.

Har det blivit några andra förbättringar eller försämringar tack vare e-mail för
företaget?
Det tror jag. Man bör ju inte hålla sig ifrån det mediet. Det är ju väldigt vanligt vid
externa kontakter att man vill ha e-mail adresser för just de anledningar som jag vill
använda det till.

Mobiltelefoni
Finns det några regler på företaget vad gäller att ringa i mobiltelefon?
Jag vet att det finns regler för hur du får använda den, om det är en som företaget
äger, så är det ju att du inte får använda den privat.
Finns det regler för när man får ringa och sådant?
Nej, är det ett tjänstesamtal så får man ju ringa när som helst.
Fungerar de i praktiken?
Nej, det rings säkert privat. Inte rätt över, men det missbrukas säkert av några.

Vad gäller övriga regler så får det mig att tänka på något som jag tycker är viktigt, det
är ju just det att när man har sammanträden att man kopplar bort dem. De reglerna tror
jag inte finns, men det är många som vill ha dem, däribland jag. Har man möte så
sitter det en tre fyra stycken med mobiltelefoner som är åtkomliga, då blir det ju
sönderhackat så det liknar ingenting. Det är en regel jag tror skulle behövas.

Tycker du att det är ok om företaget skickar ringer din mobiltelefon på fritiden?
Inte för vad som helst, men är det behovet så är det ok.
För vad skulle det inte vara ok?
Svårt att säga något konkret, men jag menar, rent principmässigt så är det den typen
av samtal där man klart kan säga att det här kan vi ordna senare.

Tycker du att det är ok att ringa/bli uppringd med privata mobiltelefonsamtal
under arbetstid?
Nej, det är ju inte ok då, beroende också på vad det gäller för någonting. Det är ju lite
upp till dig som har den telefonen då att du vet ju själv vad du sysslar med för
stunden, du kan ha den öppen för samtal så länge du vet att det är ok att det rings, men
sitter du och jobbar med någonting viktig eller i ett möte så ska du ju stänga av den.

Finns det några rutiner för ersättning för dig om du får mobiltelefonsamtal
hem?
Nej, det finns inte.
Borde det finnas det tycker du? (vilka i så fall)
Ja, det tycker jag.
Vad skulle det vara för regler?
Det är ju i princip det att man då får göra en bedömning, jobbar jag så går taxametern
igång. Då får man ju också bedöma det som att den tiden har jag helt enkelt jobbat på
min lediga tid och ska då redovisa den.

Borde det finnas regler för vilka samtal som är ok att ringa?
Ja, det tycker jag.



78

T.ex. att det ska vara en viss nivå med ”viktighet”?
Ja, man ska göra bedömning innan man ringer till någon som har mobiltelefon som då
är ledig.
Skulle det vara bra med centrala riktlinjer?
Ja visst. Jag tror det är viktigt med de reglerna att det är medvetna om det de som
använder det. I ytterligheten så kan det ju urarta till rena störmoment.

Skulle du vilja att användandet av mobiltelefon ökade eller minskade?
Det är nog redan på den nivån som det behöver vara.

Hur tror du det kommer bli?
Jag tror inte det kommer förändras speciellt mycket. Det skulle ju vara möjligen med
tanke på att det rings mycket i onödan och det finns regler som kan påverka detta så
kan det ju möjligen minska.

Vad var företagets mål med att införa mobiltelefon?
Ja, det måste ju vara tillgänglighet för kommunikation fram och tillbaka.
Har detta uppnåtts?
Ja, det tror jag.

Tror du att företaget tjänat ekonomiskt på att införa mobiltelefon?
Ja, det vet jag inte. Det är ganska dyrt. Det kan ju leda till att man gör rena klipp
ekonomiskt.

Har det blivit några andra förbättringar eller försämringar tack vare
mobiltelefon för dig?
För mig har det ju inte påverkat mitt personliga arbete, den enda försämringen som
jag retar mig på är att mötesdisciplinen blivit sämre.

Har det blivit några andra förbättringar eller försämringar tack vare
mobiltelefon för företaget?
Svårt att ha en uppfattning om.

Övrigt

Vad tror du om den snabba utvecklingen med nya kommunikationssätt? Tror du
att din arbetsmiljö och ditt arbete kommer att ändras mycket på grund av dem?
Ja det kommer nog förändras en del till, även om de senaste två åren så har det blivit
mycket annorlunda just till följd av att det kommit in mycket med mobiltelefoner och
så.
Är det positivt eller negativt?
Svårt att säga. Jag tror det kommer lunka på som det brukar göra.

Tror du att du kommer kunna få mera flexibla arbetstider och arbetsplats tack
vare den nya tekniken?
Inte omöjligt. Det kan nog vara bra. Det finns inget som säger, om möjligheterna
finns, att jag måste sitta här så mycket jag gör nu.
Tror du att du kommer kunna jobba hemma?
Varför ska man inte kunna tänka sig det?
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Är den nya kommunikationstekniken som utvecklas idag huvudsakligen till för
att gynna företaget eller arbetstagarna tror du?
Det är ju givetvis helt och hållet för företaget. Sedan är ju då en bieffekt då det
positiva med, rätt använt så är det underlättande för den som utför arbetet i företagets
räkning. Men huvudsakliga anledningen är ju att det ska vara förbättrande och
underlättande för företaget.
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Bilaga 5, Intervju med person S1

Titel:
Socionom, socialsekreterare

Huvudsaklig arbetsuppgift:
Att göra biståndsbedömningar utav klienter.

Vad använder du helst för kommunikationsmedel:
Först så har man naturligtvis samtal, sedan så skriver jag alla mina utredningar på
data. Framförallt kommunicerar jag genom vanliga samtal, möte och telefon.

Hur länge har du använt e-mail och mobiltelefon:
Mobiltelefon har jag använt privat i fyra, fem år. På jobbet har vi möjlighet att
använda vid mobiltelefon vid hembesök, men då är det mera av säkerhets aspekt.
E-mail på jobbet har vi haft i cirka ett år nu.
Har ni möjlighet att skicka e-mail externt?
Nej, det har vi inte nu, men vi håller på att installera Lotus Notes och då ska vi även
få möjlighet till extern e-mail.

E-mail

Till vad brukar du använda e-mail:
Om vi pratar arbetes relaterat så brukar jag använda e-mail till att kommunicera med
andra enheter, om man har klienter tillsammans, och sedan använder jag den en del
till att få ut information eftersom jag är IT-pilot här, dessutom har man den till lite
social kontakt, man kan skicka ut lite arbetsmiljö höjande skämt och sådant.
Sedan så använder jag det en del till att få ut information eftersom jag är it pilot här på
arbetet.

Hur ofta kollar du den:
På arbetet så kollar jag den fem, sex gånger om dagen.
Får du något larm?
Nej, tyvärr så har jag inget ljud i min dator, men de som har ljud i datorn får det.
Känner du att du kollar den lagom ofta eller skulle du vilja kolla oftare?
Jag tycker att jag kollar lagom ofta.
Avbryter du någonsin något annat arbete för att kolla e-mail?
Ja.
Varför?
För att jag är nyfiken. Det måste jag erkänna. Dessutom vill jag inte missa någon
viktig information som gått ut sent. Jag kan inte kolla direkt när jag är i vårt program,
WM-IFO, men ibland så går jag ur det för att kontrollera.

Tycker du att ditt arbete underlättas av e-mail?
Ja i viss mån, eftersom man slipper alla de där pappren, men jag tycker ibland att det
känns som om den informationen vi får via e-mail inte alltid är verklig, det är inte
alltid så om man klickar på nått brev och ser att det är något möte, så har det hänt att
jag missat det ändå.
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Tycker du att du får mycket oväsentliga e-mail? (reklam, skämt, kedjebrev)
Ja, vi har ju haft en del mail-marodörer även här, som inte förstått att ”samtliga brev”
går ut till samtliga anställda inom verksamheten. Det är inte så mycket reklam, det är
mera utav föga allmänt intresse, ”säljes två stolar” och sådant som går ut till samtliga.
Tycker du att det är ett problem?
Ja, det kan reta upp mig eftersom det tar så mycket tid. Jag tippar på att 20%, en av
fem e-mail som jag får, inte är direkt relaterad till mig, utan skulle kunna vara på en e-
mail som man kan gå in i och kolla om man är intresserad.

Finns det några regler på företaget vad gäller att skicka brev?
Jag vet att i början när vi fick e-mail så var det någon som skickade ut en jättestor
inbjudan till Sven-Bertil Taube, med bild och allt, som blockerade en hel del med
mailtrafiken, så det är ju inte sådant man skickar ut till samtliga. Nu är det ju så att vi
jobbar ju ganska koncentrerat vid våra egna enheter, så jag skulle ju inte ha någon
anledning att skicka till samtliga så jag har ju inte ens fått veta om det finns regler om
det.

Har ni några etiska regler?
Ja, i min värld så är det att man inte skickar ut sådant som inte alls är av allmänt
intresse, men jag vet inte om det finns några officiella.

Behövs det regler tror du?
Ja det skulle nog behövas, men vi ska få ett nytt e-mail system nu, där vi ska få två
olika e-mail, ett för viktiga e-mail och ett för mera allmän information, med typ
annonser, där man kan gå in och klicka om man har tid. Detta kommer underlätta en
hel del eftersom man slipper det där informationsmomenten, jag blir jätte irriterad på
det ibland.

Får du arbetes relaterade e-mail hem, eller skickar du hemifrån?
Nej, det gör jag inte.
Tycker du att det är ok om företaget skickar e-mail till dig hem?
Ja, det skulle de säkerligen göra. Ja, varför inte om jag ligger sjuk eller något. Det
viktiga är att jag har sådana arbetsverktyg så att jag vet om att jag får e-mail hem, det
får inte vara sådant att det bara ligger hemma utan att jag har en aning. Jag får ju inte
vara piskad att kolla e-mailen hemma varje timme eller så, det får ju vara så att jag
tydligen fattar att det är jobb e-mail. Som det är nu så är det ju att om vi är sjuka så
ringer ju jobbet hem ändå och frågar mig om det är något, så kanske det skulle kunna
vara med e-mail också.

Tycker du att det är ok att skicka/ta emot privata e-mail under arbetstid?
Ja, om det inte inskränker för mycket på jobbet. Det är ju samma som om man ringer
hem under några minuter.
Varför?
Det är ju så att mitt jobb prioriterar sig självt, det är inte så att jag skriver brev om jag
har jätte stressigt utan om jag skulle skriva brev så blir det när jag har det lite lugnt.
Dessutom så är det så att med mitt jobb så är det bra att kunna koppla av i några
minuter och rensa huvudet innan jag ska fatta beslut, vissa kanske spelar spel och jag
kanske skriver lite privata brev ibland.
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Finns det några rutiner för ersättning för dig om du får e-mail hem?
Det har inte förekommit än, så jag kan inte svara på det.

Finns det några rutiner för telefonsamtal?
Nej, det tror jag inte finns.

Om inte: Borde det finnas det tycker du och vilka?
Om det skulle bli omfattande har vi säkert möjlighet att ta ut det på flex.
Om det skulle utvecklas och bli en del, och det skulle komma brev på min semester
eller så, då skulle jag vilja att jag fick ersättning för det.

Skulle du vilja att användandet av e-mail ökade eller minskade?
Det får gärna öka privat, men på företaget är det ganska nog som det är just nu. Det
får inte bli ett självändamål i sig med e-mail så att det tar upp så mycket tid att den
tiden man sparar med datorn som skrivmaskin äts upp av så mycket kring funktioner
som e-mail, så att det blir plus minus noll.

Hur tror du det kommer bli?
Jag tror det kommer öka både privat och på arbetet. Det är ett jätte bra
kommunikationssätt. Dessutom är det ju väldigt roligt att få e-mail, till skillnad från
brev som man aldrig skickar iväg, det kräver ju en annan aktivitet.
Kommer det gynna effektiviteten tror du?
Nej, det tror jag inte. Jag tror att det kommer bli negativt. Det finns någon slags kurva
för det där, med e-mail att om man får X antal e-mail om dagen så ökar kanske
effektiviteten, men om man får ett par snäpp över så minskar det snarare eftersom det
tar så lång tid att skriva och läsa e-mail.

Vad var företagets mål med att införa e-mail?
Pappersbesparing och att snabbare kunna sprida information och att samtliga får
informationen.
Har detta uppnåtts?
Ja, det tycker jag, man sparar en hel del tid. Informationen kommer ju ut snabbare, vi
ska ju kolla e-mailen några gånger varje dag, vi kan ju se om folk öppnat e-mail, och
vi har fått en tillsägelse av chefen att vi får inte ha e-mail liggande. Om jag är borta en
eller två dagar, så går min gruppledare in och tittar på min e-mail och ser att jag inte
fått in någon viktig post. Detta kommer ju bli än mer viktigt när vi får extern e-mail.

Tror du att företaget tjänat på att införa e-mail?
Ja, på det sättet att papper minskar. Vad gäller arbetstid så är jag mera tveksam. Jag
misstänker att en del skriver ut sina e-mail ändå på papper och så, men jag tror nog
det kan ha varit en viss vinst.

Har det blivit några andra förbättringar eller försämringar tack vare e-mail
För dig?
Det är ju tidsaspekten, det går åt mycket tid för sådan information som jag inte
behöver ha. Försämringen är att man måste titta igenom de ointressanta e-mailen så
man ser att det inte är något som är direkt relaterat. Vi måste ju, rent formellt, kolla
alla e-mail. Vi får inte ha oöppnade e-mail liggande.
För företaget?
Förbättringar är ju att det är lättare att få ut information till de anställda.
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Mobiltelefoni

Till vad brukar du använda mobiltelefon:
Privat använder jag den för att snabbt kunna nå mina familjemedlemmar och även och
jag vill göra ett informellt besök hos någon.
På arbetet så är det för säkerhets skull, för att kunna ringa taxi, polis eller liknande när
vi är på klient besök.

Hur många samtal får du och ringer du:
Nästan noll, vi använder det bara hos kundbesök.

Tycker du att ditt arbete underlättas av mobiltelefoner?
Ja, det känns säkrare, det är bra att man kan ringa taxi dessutom.

Finns det några regler på företaget vad gäller att ringa i mobiltelefon?
Eftersom vi oftast inte använder mobiltelefon, så är det mest etiskt att man inte ringer
privat, annat än korta samtal hem, typ: ”Hej, kom och hämta mig”.

Behövs det regler tror du?
Nej, vi är så ärliga på detta företag, ingen skulle ringa mer än mycket korta samtal
hem.

Får du eller ringer du arbetes relaterade mobiltelefonsamtal på fritiden?
Ja, det har hänt.

Tycker du att det är ok om företaget skickar ringer din mobiltelefon på fritiden?
Ja, det tycker jag. Jag har ett sådant jobb så att vissa beslut vill jag själv vara med att
fatta och deltaga i planeringen.

Du ser inga problem med att de kan nå dig överallt med arbetes relaterade
frågor?
Nej, det tycker jag inte, inte i och med att det sker så ofta. När det händer så är det
samtal som är viktiga för mig.

Tycker du att det är ok att ringa/bli uppringd med privata mobiltelefonsamtal
under arbetstid?
Att bli uppringd med privata samtal ja, men är det att ringa så ska det vara mycket
korta och motiverade samtal, typ 20 – 30 sekunder. Det är för dyrt.

Finns det några rutiner för ersättning för dig om du får mobiltelefonsamtal
hem?
Nej, det finns det ju inte. Det är ju så att man som socialsekreterare har ständig
beredskap för akuta situationer, om det skulle vara en sådan, kanske en katastrof, så
skulle vi ju få ersättning. Vi kan bli utkommenderade när som helst och då får vi
naturligtvis ersättning.

Borde det finnas det tycker du? (vilka i så fall)
Nej, jag ser det inte som ett problem.
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Skulle du vilja att användandet av mobiltelefon ökade eller minskade?
Jag tycker att det är väldigt dyrt. Jag kan inte säga att jag vill ha det som de på
arbetsförmedlingen som alltid har med sig mobiltelefoner och alltid bli nådd. Det
tycker inte jag är bra i rent förvärvsarbete, det tycker jag är kränkande om man ska
sitta och prata med någon som svarar i telefon var femte minut.
Hur tror du det kommer bli?
Jag tror det kommer vara ganska konstant i vårt område. Det är inte så eftertraktat att
ha mobiltelefon.
Har det blivit några andra förbättringar eller försämringar tack vare
mobiltelefon?
För dig?
Det är ju det att vi är tillgängliga om vi är på en utbildning eller på ett hembesök, så är
det ju bra att jag kan bli nådd även i de lägena. Tillgänglig då betyder att man kan ta
emot akuta besök. På det viset är det bra.
För företaget?
Nej, inte vad jag kan komma på.

Övrigt

Vad tror du om den snabba utvecklingen med nya kommunikationssätt? Tror du
att din arbetsmiljö och ditt arbete kommer att ändras mycket på grund av dem?
Inte så mycket, det tror jag inte, men en del. Jag kan tänka mig nu när vi får extern e-
mail att det finns en risk eller hot, att folk kommer att kontakta oss via e-mail och
göra ansökningar, vilket jag hoppas att det inte blir så. Det finns en risk för det, men
jag vet inte hur vi ställer oss till det, om man formellt får in en ansökan via e-mail, det
måste vi göra en utredning på.
Är det positivt eller negativt?
I den aspekten är det negativt. Det är positivt för folk att man kan utnyttja det nya för
att nå oss snabbare.

Tror du att du kommer kunna få mera flexibla arbetstider och arbetsplats tack
vare den nya tekniken?
Ja, det tror jag. Om man vill arbeta hemma en dag så är det ju lättare att nå en om man
har extern e-mail, eller gå in och kolla det är något viktigt nytt så kan man ju gå in och
maila snabbt. Det är mycket positivt.
Vi har möjlighet att skriva hemma en dag i veckan, den möjligheten har vi haft sedan
i höstas. Det kommer troligen att bli mer sådant i framtiden, just med utredningar och
sådant. Kanske mer än en dag, max två. Man måste ju alltid ha några dagar i veckan
som man träffar klienter.

Är den nya kommunikationstekniken som utvecklas idag huvudsakligen till för
att gynna arbetsgivarna eller arbetstagarna tror du?
Arbetsgivarna så klart. Eftersom arbetskraften blir allt svårare och mer exklusiv att få
tag i, så vill man ju nyttja människorna så mycket som möjligt, eftersom det är ett
fåtal människor som har kunskaper så vill man ju få tag på dem jämt, det gäller även
mitt jobb. Eftersom vi har en del specialist kompetens så går det ju inte att bara byta
in folk, det gäller att kunna få tag på de som har kunskaper snabbt.
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Bilaga 6, Intervju med person S2

Titel:
Socialsekreterare.
Huvudsaklig arbetsuppgift:
Handläggning av försörjningsstöd.

Vad använder du helst för kommunikationsmedel:
Telefon.
Hur länge har du använt e-mail och mobiltelefon:
Mobiltelefon har vi ju bara när vi gör hembesök, e-mail har vi bara internt. Det har vi
haft i ett och ett halvt år ungefär.

E-mail

Till vad brukar du använda e-mail:
Eftersom det bara är Internt så är det oftast att man meddelar saker till kollegor som
sitter på andra avdelningar.
Hur ofta kollar du den:
Tre till fyra gånger.
Känner du att du kollar den lagom ofta eller skulle du vilja kolla oftare?
Jag skulle helst vilja ha ett system som säger till när jag fått ny e-mail.
Avbryter du någonsin något annat arbete för att kolla e-mail?
Om jag ser att jag får e-mail så brukar jag kolla vad det är, om det inte är något
särskilt jag håller på med men är det annat dataarbete jag håller på med så avbryter
jag.
Varför?
Jag vet inte, jag tycker att om jag fått e-mail vill jag helst se vad det är för att kunna
göra en prioriterings ordning, om det är något jag måste göra nu eller om det kan
vänta.

Tycker du att ditt arbete underlättas av e-mail?
Det är lättare att få tag på folk, det blir lättare att alla får samma information
samtidigt, den slipper filtreras genom många öron, alla får samma information
samtidigt

Tycker du att du får mycket oväsentliga e-mail? (reklam, skämt, kedjebrev)
Ja, det är mycket som skickas till samtliga, med folk som vill sälja skiddressar,
befolkningsstatistik i Skövde som vi får varje kvartal, med hur många som har dött
och fötts i Skövde.
Tycker du att det är ett problem?
Det tar ju upp mycket arbetstid när man ser totalt. Man ser ju i och för sig ganska
snabbt vad som är viktigt, vissa tittar jag inte ens på vad det är, det vet jag att det kan
tas bort. Men om man tittar på kommunen i stort när man skickar till samtliga och det
ändå tar någon minut för varje så går det ju fruktansvärt mycket tid. Dessutom blir
datateknikerna nog tokiga på att det slår ut servrar och sådant.
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Finns det några regler på företaget vad gäller att skicka brev?
Den enda regeln som jag vet finns är att man inte får skicka brev med stora bilder och
sådant till samtliga.
Om så fungerar/används de i praktiken?
Jag tror inte någon skickar stora filer sedan vi fick den uppmaningen.
Behövs det regler tror du?
Jag tycker det är motiverat att man inte skickar en stor bild till samtliga. Jag tror det
kunde vara annorlunda om vi haft e-mail extern.
I så fall vilka skulle behövas då?
Det handlar ju mycket om formella saker, eftersom vi är en kommun, diarieföring och
arkivering, hur man ska hantera det rent formellt. Jag tror inte det är några stora
problem med privata brev.

Får du arbetes relaterade e-mail hem, eller skickar du hemifrån?
Nej.

Tycker du att det är ok om företaget skickar e-mail till dig hem?
Det beror ju på vad det gäller, jag får ju telefonsamtal så det skulle ju inte vara någon
skillnad om jag fick e-mail, så länge det inte är uppgifter som de förväntar sig att jag
ska utföra, vi har för dålig lön för det.

Tycker du att det är ok att skicka/ta emot privata e-mail under arbetstid?
Ja, i viss utsträckning tycker jag att det är ok.
Varför?
Så länge man har det inom rimliga gränser så tycker jag att man ska få utföra vissa
privata saker, man ska ju få ringa privata samtal på arbetstid, eftersom banker stänger
vid fem och så, det tycker jag man ska få göra.
Finns det några rutiner för ersättning för dig om du får e-mail hem?
Nej det finns det inte.

Om inte: Borde det finnas det tycker du och vilka?
Om man haft ett sådant system så tycker jag det borde finnas. Man kunde få den tiden
man lägger ner som flextid. Man skulle se tiden som arbetstid.
Skulle du vilja att användandet av e-mail ökade eller minskade?
Jag skulle gärna vilja att vi hade det externt också, så jag skulle vilja att det ökade.
Varför?
Det är ju ett nytt kommunikationssätt så likväl som man kan ringa hit och ställa frågor
så skulle folk utifrån lika gärna kunna skicka e-mail och ställa frågor.
Hur tror du det kommer bli?
Jag tror det kommer bli så.
Kommer det gynna effektiviteten tror du?
Effektiviteten vet jag inte, men vår tillgänglighet kommer bli bättre. Effektiviteten för
vår del är en avvägning av hur stort inflöde vi har och hur långa handläggningstider vi
kan ha. Om vi blir för tillgängliga så blir det dålig service för de som kommer hit.

Vad var företagets mål med att införa e-mail?
Det vet jag inte.
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Tror du att företaget tjänat på att införa e-mail?
Ja, det tror jag.
Varför?
Därför att vi inom våran förvaltning sitter på olika ställen, e-mail underlättar för oss
att ha kontakt med varandra, det är svårt med telefon många gånger, man kan vara
upptagen med besök, ha olika telefontider och så vidare.
Har det blivit några andra förbättringar eller försämringar tack vare e-mail
För dig?
Det är ju lättare att få tag på kolleger och så det där med information.
För företaget?
Nej...

Mobiltelefoni

Till vad brukar du använda mobiltelefon:
När jag är på hembesök.

Hur många samtal får du och ringer du:
Det är väldigt sällan, nästan aldrig. Vi har oftast med oss mobiltelefon bara som en
säkerhetsåtgärd.

Finns det några regler på företaget vad gäller att ringa i mobiltelefon?
Nej, det tror jag inte.

Behövs det regler tror du?
Inte för oss, vi ringer så lite. Det är mest samtal att man ringer till expeditionen och
säger att man är klar, ringer till sjukhus om det behövs.

Får du eller ringer du arbetes relaterade mobiltelefonsamtal på fritiden?
Nej, inte via mobiltelefon.

Tycker du att det är ok om företaget skickar ringer din mobiltelefon på fritiden?
Jo.
Varför?
Jag tycker att om jag skulle kunna få ersättning för det, om man ser det som arbetstid,
så ibland är det saker som inte kan vänta det tycker jag inte är så konstigt, så länge
man inte förväntar sig att man ska utföra arbetsuppgifter, att jag kan svara på frågor
och ta emot information är ju en sak, men är det utanför arbetstid ska jag ju inte utföra
arbetsuppgifter.

Tycker du att det är ok att ringa/bli uppringd med privata mobiltelefonsamtal
under arbetstid?
Det är en avvägning. Det kan det vara om det är något viktigt, men är det någon som
ringer bara för att säga hej så är det ju inte det, men det vore väl strikt om man aldrig
skulle få göra det.

Skulle du vilja att användandet av mobiltelefon ökade eller minskade?
Jag kan inte se att vi skulle ha nått behov av att ha mobiltelefon.
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Hur tror du det kommer bli?
Jag vet inte om vi skulle få mobiltelefon, det tror jag inte. Möjligen skulle vi få
bärbara, DECT telefoner.
Kommer det gynna effektiviteten tror du?
Ja, det tror jag. Det är nog en ganska hög procent av de som ringer som aldrig får
något svar tror jag.

Övrigt

Vad tror du om den snabba utvecklingen med nya kommunikationssätt? Tror du
att din arbetsmiljö och ditt arbete kommer att ändras mycket på grund av dem?
Vår arbetsgivare är ju inte sådan att den hoppar på ny teknik, men eftersom priserna
sjunker så mycket gör det att vi kanske skulle få tillgång till teknik tidigare, jag tänker
t.ex. på DECT telefoner, om de skulle gå ner mycket i pris. Idag är det en prisfråga,
det skulle bli för dyrt om vi alla 25 skulle få en sådan. Vi är ju inte så teknik vänliga,
vi får fortfarande knappa in att vi ska på hembesök, ingen röstbrevlåda eller något
sådant.

Tror du att du kommer kunna få mera flexibla arbetstider och arbetsplats tack
vare den nya tekniken?
Ja, det har vi ju redan fått genom att vi kan jobba hemma ibland.

Är det positivt?
Ja. Det är ju positivt för mig själv att jag kan få tid och kan sitta ostörd, utan ingående
samtal, och dessutom tror jag det är positivt för arbetsgivaren eftersom man jobbar
mer effektivt hemma, tycker jag, man tar ju inte en halvtimmes fika rast hemma.

Är den nya kommunikationstekniken som utvecklas idag huvudsakligen till för
att gynna arbetsgivarna eller arbetstagarna tror du?
Arbetsgivaren. Jag tror inte arbetsgivaren skulle köpa in teknik som bara gynnar
arbetstagarna. Jag tror också att det är en vinst för oss, just att det blir mera flexibelt
och så. Anledningen till att man inför det är nog mera för att arbetsgivaren vill det,
men e-mail till exempel är ju bra för oss också.


