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Abstract 
 
Uppsatsens titel: ”Ska jag sjukanmäla mig via Snap?” En jämförande kvalitativ studie 

om hur etik och normer påverkar olika generationers val och användning av digitala 

kommunikationer i arbetslivet 

Författare: Conrad Halling Ibo 

Termin: Höstterminen 2019 

Handledare: Fredrik Stiernstedt 

 

Det har gjorts en betydande mängd forskning som undersöker människors normativa 

föreställningar och attityder till medieanvändning i arbetslivet, men det finns en 

kunskapslucka utifrån ett medievetenskapligt vardagligt perspektiv på det svenska 

arbetslivet. Syftet med denna kvalitativa studie har varit att skaffa en fördjupad 

förståelse för vilka normativa föreställningar som idag finns, och om skillnader 

uppstår mellan generationer. Studien genomfördes med hjälp av fokusgrupper 

innehållandes en yngre generation och en äldre generation och utgick från dessa 

frågeställningar: Hur skiljer sig valet av kommunikationsplattformar mellan 

generationer i arbetslivet och hur motiveras deras val? Vilka förväntningar har de 

olika generationerna på olika kommunikationsplattformar i arbetslivet? Samt vilka 

normativa föreställningar finns kring kommunikationens tid och rum samt hur skiljer 

de sig mellan generationerna? Med tillämpandet av flera medievetenskapliga teorier 

för att tolka respondenternas meningsutbyte kommer studien fram till att 

generationerna delar uppfattningar som att vissa kommunikationsplattformar i 

arbetslivet prefereras utifrån ålder, men att det dessutom finns skillnader mellan 

generationerna som i deras föredragna val av specifika kommunikationsplattformar 

på arbetsplatsen. Studien påvisar att den äldre generationen besitter en bristande 

kunskap om digitala plattformar i jämförelse med yngre generationen, men att båda 

generationer delar likartade föreställningar om hur användningen av 

kommunikationsplattformar i arbetslivet ska gränsdras. 

 

 

Nyckelord:, polymedia, normer, digitala medier, mediegeneration 
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1  Inledning 
 

 

Kommunikation har länge utgjort en fundamental del i människans arbetsliv. 

När industrialiseringen bredde ut sig under 1800-talet fick telegrafen en väsentlig roll 

då möjligheten att snabbt kunna skicka ett meddelande från punkt A till B 

underlättade för människors kommunikation (Bengtsson, Bolin, Forsman, & 

Jakobsson 2016, s. 47). 

Med dagens digitala teknologier har kommunikationstjänsterna en minst lika 

betydelsefull roll i arbetslivet, men utbudet av möjligheter för att kommunicera är fler. 

Det finns egentligen få bestämda regler till hur och varför man väljer att använda en 

specifik kommunikationsplattform, men människors användning av olika medieformer 

är baserade på normer och etiska val (Bengtsson 2007). Med detta i åtanke har jag 

för avsikt i denna studie att forska kring vilka normativa föreställningar som ligger till 

grund för svenskars val och användning av digitala kommunikationstjänster i 

arbetslivet.   

 

Då den dagliga användningen av digitala medier har vuxit markant bland människor 

och svenskar i synnerhet utgör de således en stor och viktig del i våra liv (Davidsson, 

Palm & Mandre 2018). Outtalade normer kring användningen av 

kommunikationstjänster har alltid funnits, och i samband med att tekniska hjälpmedel 

har förändrat kommunikationen i arbetslivet (Bengtsson 2007) är det rimligt att göra 

denna studie. Detta för att undersöka vilka nya outtalade normer om digitala 

plattformar som vuxit fram i Sverige idag. Studien använder sig av kvalitativa 

halvstrukturerade intervjuer i fokusgrupper med syftet att skapa en förståelse kring 

vilka normer som kan ligga till grund för valet av digitala plattformar i arbetslivet. 

Fältarbetet består av två fokusgrupper, där ena gruppen innefattar svenskar födda 

under 1990-talet och den andra svenskar födda under 1960-talet. Detta för att 

undersöka om attityden till användandet av digitala kommunikationer kan skilja sig åt 

beroende på åldersskillnader. 
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Målet är att studien genom dessa intervjuer ska kunna utöka kunskapen om 

svenskarnas etiska och normativa förhållningssätt till användningen av digitala 

plattformar i arbetslivet och gräva fram eventuella skillnader mellan generationerna.  

 

2  Bakgrund: 
 

2.1  Digitaliseringen: 
 
Innan digitaliseringen var telefon, fax och brev några av de mest självklara alternativ 

som erbjöds om två människor som befann sig på distans ville konversera, men 

digitaliseringens framfart i samhället har lett till att människor kunnat ges möjlighet att 

välja mellan en mängd olika tillvägagångssätt för att kunna kommunicera. Idag  

utgör den digitala kommunikationen en fundamental del av våra liv och digitala 

plattformar och meddelandetjänster har på många sätt blivit tids mediala infrastruktur 

för tvåvägskommunikation. Den genomsnittlige internetanvändaren i Sverige 

använder flera olika digitala plattformar för att skicka meddelanden, och över 84% av 

den svenska befolkningen använde sig av direktmeddelanden och chattar under 

2018 (Davidsson et al. 2018). Tack vare nya digitala kommunikationsplattformar har 

det underlättats för möjligheterna att kunna föra konversationer digitalt, då äldre 

medier har remedierats i de nyare medierna. Traditionella medier som förmedlar 

kommunikation via telefon, tv och radio lever vidare i digitala medier vilket kan 

skildras med hjälp av begreppet remediering (Bolter & Grusin 1999). Med detta 

medieteoretiska begrepp menas att ett medium reproduceras i ett nytt medium.  

 

2.2  Digital tvåvägskommunikation  
 
Digitala plattformar medför en mängd olika typer av kommunikation - både 

envägskommunikation, tvåvägskommunikation och masskommunikation (Bengtsson 

et al. 2016). Denna studie kommer att rikta in sig på de digitala 

kommunikationstjänster som huvudsakligen omfattar tvåvägskommunikation.  

Det finns olika tjänster för tvåvägskommunikation över internet. I Sverige är 

Facebook Messenger, Skype och WhatsApp några av de mest populära tjänsterna 

(Davidsson et al. 2018). Dessa tjänster erbjuder textkommunikation i realtid på 
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internet, vilket kan definieras som instant messaging (O’Hara et al. 2014). Andra 

sociala medie-appar som innehåller instant messaging-funktionen är Snapchat och 

Instagram, som är särskilt populära bland yngre svenskar (Davidsson et al. 2018). Ett 

populärt uttryck för textkommunikation online på svenska är ”chatt”, vilket kommer 

från engelskans chat (Wikipedia 2019). 

 

Innan chattfunktioner användes på smartphones var datorer något som brukades för 

denna typ av kommunikation. Instant messaging (IM) är chatt i realtid mellan två eller 

fler deltagare, och är något som idag används hos svenskarna både på och utanför 

arbetet (Davidsson et al. 2018). Annan digital tvåvägskommunikation som e-post 

utesluts i denna definition, då kommunikationsflödet i e-post inte sker i realtid mellan 

deltagarna (Hård af Segerstad 2002). En av de största skillnaderna med instant 

messaging gentemot e-post är således att det senare inte möjliggör för 

internetanvändare att skicka och ta emot meddelanden samtidigt (Darics 2014). 

 

 

2.3  Kommunikationstjänster i arbetslivet 
 
Kommunikation har länge varit en central del för människan i många olika typer av 

arbeten. När industrialiseringen växte fram under 1800-talet – då människor flyttade 

från landet och många städer expanderades – växte behovet av massiv arbetskraft 

som skulle verka i ett högt tempo (Bengtsson et al. 2016, s. 14). Således krävdes ett 

uppsving av kommunikationstekniken för att kunna möjliggöra en mer effektiv 

kommunikation över större sträckor, som exempelvis koordination av 

lokomotivtågens avgångar och ankomster (Bengtsson et al. 2016, s. 47). Telegrafen, 

som var ett av de första elektroniska medierna, positionerade sig som en viktig del i 

arbetslivet då det blev möjligt för människor att skicka information som kunde färdas 

snabbare än människan själv (ibid.). 

 

Under 1800-talet uppfanns även fax (eller telefax) av Alexander Bain, men det var 

inte förrän mitten på 1900-talet som fax blev en självklar tjänst för kommunikation i 

arbetslivet (Paubox 2017). Fax använde sig av elektronisk bildöverföring över 

telenätet vilket var revolutionerande för företagen som kunde bruka elektronisk 
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utskrift som informationsutbyte, innan kommunikationstjänsterna kom att stödjas av 

internetuppkoppling (Paubox 2017; Shockley-Zalabak 2006).  

 

Listan av traditionella kommunikationskanaler som använts i arbetslivet kan utökas, 

men något som de alla har gemensamt är att de fungerat som ett komplement till 

företag som vill kommunicera utan att behöva göra det ansikte-mot-ansikte 

(Shockley-Zalabak 2006). I och med uppkomsten av det nya digitaliserade samhället, 

som skedde under 1990-talet, befäste digital kommunikationsteknik en central plats i 

vår vardag (Bengtsson et al. 2016, s. 50). När det tidigare var traditionella 

kommunikationskanaler som företag använde sig av var nu en stor del av dessa 

rekonstruerade i digitala former. Med kommunikation via datorer tilläts människor 

snabbt kunna skicka information innehållandes bilder, ljud och video över hela 

världen, detta är något som bidrog till känslan att medier kunde radera geografiska 

distanser (D’Ambr & Connor, 1998). 

 

Digitaliseringen har därmed hjälpt till att skapa en ny form av arbetsliv. I det nya 

arbetslivet kan arbetstagare i en digital miljö utföra en mängd arbete på egen hand, 

då mobiltelefon, persondator och internetuppkoppling bistår till att människor kan 

lösa arbetsuppgifter hemifrån (Allvin et al. 2006, s. 20). 

 

 

2.4  Problem med digital kommunikation i arbetslivet 
 
Dagens arbetsliv ställer höga krav på människor och många upplever att de tvingas 

jobba i ett högt tempo med ständiga föränderliga förutsättningar, höjda 

kompetenskrav och en ökad arbetsbelastning (Allvin et al. 2006, s. 9, s. 144). 

Enligt Allvin et al. (2006, s. 144–145) är den digitala teknologin i det nya arbetslivet 

ett skäl till att människor kan uppleva arbetsmiljön som stressig. Ett överflöd av 

information på daglig basis som överstiger den mängd som är möjlig att ta emot för 

människor kan ge oönskade konsekvenser som stress och ångest (Allvin et al. 2006, 

s. 68). 

 

Enligt Allvin et al. (2006, s. 104) möjliggör den digitala kommunikationstekniken för 

människor att vara tillgängliga dygnet runt, vart vi än befinner oss. Gränsdragningen 
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mellan arbetsliv och den privata sfären är idag otydlig då arbetsuppgifter tenderar att 

vara flexibla (Allvin et al. 2006, s. 17-18). Detta gör att ny teknik som hela tiden gör 

människor tillgängliga bidrar till att varje individ måste upprätthålla sin egen gräns 

mellan privat och fritid, vilket kan leda till en stressad tillvaro (Allvin et al 2006, s. 104-

105).  

Enligt Davidsson et al. (2018, s. 32) stämmer svenskarna in på detta beteende - då 

majoriteten av svenskarna använder internet under sin arbetsdag tar man ofta med 

arbetet till det egna hemmet efter arbetsdagens slut. Nya digitala teknologier suddar 

därmed ut skillnaden mellan jobb och det privata för många svenskar. Detta 

möjliggör potentiella konflikter mellan arbete och det övriga livet, vilket kan leda till 

depression, stress och ohälsa (Allvin et al. 2006, s. 128). 

 

 

2.5  Normer och etik i användandet av kommunikationstjänster 
 
Det finns en uppsjö av olika kommunikationsplattformar, men det finns sällan skrivna 

regler till hur och varför människor använder dessa. Enligt Bengtsson (2007) är 

människors användning av medier baserade på normer och etiska val.  

Enligt Bengtsson (2007, s. 93-94) kan begreppet etik definieras som kulturella 

gemenskaper vilandes på gemensamma föreställningar om vad människor anses 

vara rätt. Bengtsson (2007, s. 94) beskriver etik som ett övergripande normsystem av 

principer, därav kan etik tolkas som ett regelverk för mänsklig praktik. 

Rachels & Rachels (2009, s. 9-12) menar att etiska mönster som människor förhåller 

sig till är riktlinjer som bestäms av människor själva. Det går att hävda att människors 

vardagliga beteende och handlande ligger till grund för de sociala föreställningar som 

skapas, och av det kan oskrivna regler utvecklas i samhället som man förväntas följa 

– detta innefattar även människors föreställningar om mediebruk (Bengtsson 2007, s. 

95). 

 

När telefax blev populärt uppfattades det som ett arbetsrelaterat kommunikationssätt.  

Då telefaxföretagen ville tjäna mer pengar, hittade man sidospår och lockade med 

andra möjligheter för telegram vilket ledde till en större efterfrågan hos andra 

branscher än enbart arbetssektorn (Wikipedia 2020). Med tiden kom därför telefax att 

uppfattas annorlunda av människor – när och hur det ansågs vara accepterat att 
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bruka mediet. Sms (Short Message Service) är ett annat exempel på hur 

användandet av en kommunikationstjänst skiftat genom åren. När sms 

introducerades var användningsgraden av kommunikationstjänsten relativt låg, men 

med tiden växte antal skickade sms då människor började inse att det fanns ett värde 

i att använda de snabba funktionerna som kommunikationstjänstens erbjöd (Ling 

2004, s. 150) 

 

 Att det finns normer kring kommunikationsplattformar på hur och vad de ska 

användas till är således något som har funnits länge. Detta innebär att det har växt 

fram olika sociala normsystem även om dagens teknologier. Enligt Crystal (2006) 

behöver internetanvändare själva utforma konventioner för internetanvändare. 

Människans vardagliga liv är något som ständigt varierar, vilket leder till att 

människor ofta ställs inför olika val kring vilka medier som ska användas för ett visst 

ändamål (Bengtsson 2007, s. 245). Dessa val baseras efter moraliska normer, och 

de kulturella koder som skapats bland människor (Bengtsson 2007, s. 245).  

I arbetslivet strävar företag att till anamma de kommunikationstjänster som man 

anser vara bäst lämpat för ett så effektivt arbetsförhållande som möjligt. Under 1800-

talet var det begränsade möjligheter för kommunikation via medier, med telegrafen 

som ett av få medier som kunde användas. Efter att digitala teknologier etablerat sig i 

arbetslivet positionerade sig e-post som en av de mest använda 

kommunikationstjänster för företag, vilket fortfarande används i organisationer för 

kommunikation internt och utåt (Shockey-Zalabak 2006). 

 

 

2.6  Tidigare forskning 
I avsnitt 2.6.1 nedan sammanfattas en del tidigare forskning, främst inom så kallade 

användningsstudier (uses and gratifications). Den forskningen är viktig men säger 

inte så mycket om normer och kulturella förklaringar, utan ger mer funktionella 

förklaringar. I avsnitt 2.6.2 görs liknande funktionella observationer, på gruppnivå – 

dels angående upplevd stress, dels möjligheter till flexibelt arbete. De teorier som 

lyfts fram i teoriavsnittet (sektion 4) avser att komplettera dessa perspektiv. 
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2.6.1  Val av kommunikationsplattform 
 
Med de nya medieteknikernas intåg i våra vardagsliv har inte bara utbudet av 

kommunikationstjänster utökats (Davidsson, Palm & Mandre 2018), utan de digitala 

kommunikationsplattformarna har fått oss att använda specifika plattformar för 

kommunikation med andra beroende på vem vi ämnar konversera med.  

Grellhesl & Punyanunt-Carter (2012) har i sin studie Using the uses and gratifications 

theory to understand gratifications sought through text messaging practices of male 

and female undergraduate students forskat om vilka de största anledningarna till 

studenters väljer kommunikation med sms-meddelanden. Genom en kvantitativ 

enkätstudie där totalt 513 studenter deltog kom man fram till att lättillgänglighet och 

mobilitet var de största bidragande faktorerna till att välja sms för att kommunicera 

med andra. Detta då innehållet i sms-meddelandena ofta kunde formuleras och 

sändas iväg nästintill direkt (Grellhesl & Punyanunt-Carter 2012, s. 2178).  

 

Quan-Haase & Young (2010) undersöker i Uses and Gratifications of Social Media: A 

Comparison of Facebook and Instant Messaging vilka behov som Facebook och 

snabbmeddelanden (instant messaging) fyller hos användare när de väljer dessa 

kommunikationstjänster. Quan-Haase & Young (2010, s. 350) menar att den 

stigande trenden gällande användning av sociala medier i samhället har lett till att 

användare inte brukar en viss form av media, utan flera. Studien, vars respondenter 

består av studenter, visar på att både Facebook och snabbmeddelanden hjälper 

användare att fly från verkligheten, fördriva tid samt möjliggör för socialisering i 

användandet av dessa kommunikationstjänster (Quan-Haase & Young 2010, s. 358).  

 

2.6.2  Kommunikation i arbetslivet 
 

Flertalet studier har också gjorts för att belysa kommunikationstjänsternas roll i 

arbetslivet. 

Det som dessa studier har gemensamt är att de påvisar att användningen av olika 

kommunikationsteknologier i företag och arbetsliv kan ha konsekvenser som digital 

stress, gränslöst arbete och vara underlag för att forma normativa föreställningar hos 

människor. I Bucher, Fieseler & Suphans (2013) The Stress potential of social media 

in the workplace tar man hjälp av kvantitativa enkäter som 2579 yrkesmänniskor 
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inom kommunikation besvarat kring digital stress. Bucher, Fieseler & Suphans (2013, 

s. 1640) skriver att sociala medier tvingar människor att ta emot mer information än 

vad som bör vara tolerabelt i arbetslivet, och detta skapar normer på arbetsplatser 

där man förväntas kunna utföra fler uppgifter samtidigt i en hög fart. Med sociala 

medier suddas skillnaden mellan arbetsliv och det privata ut, vilket gör att man tar 

med sig arbetet hem (Bucher, Fieseler & Suphan 2013, s. 1655-1656). Man tvingas 

vara påkopplad och mottaglig för jobb på privat tid, även under semester, för att vara 

uppdaterad (Bucher, Fieseler & Suphan 2013, s. 1653). Att de sociala 

medietjänsterna som används ofta byts ut innebär återkommande förändringar i 

företagens kommunikationsstrategi, vilket är ett annat problem som sociala medier 

medför (ibid.). 

 

Enligt Bucher, Fieseler & Suphan (2013, s. 1658) är en lösning på den digitala 

stressen att människor som arbetar inom kommunikation och sociala medier håller 

sig uppdaterade kunskapsmässigt om hur man kan hantera överbelastningen av 

information. För att motverka att arbetet “invaderar” det privata livet är det viktigt att 

skapa en tydlig gräns mellan hemmet och arbetet (Bucher, Fieseler & Suphan 2013, 

s. 1659). En annan lösning man föreslår i sin studie är att medarbetare bör bli 

informerade om varandras arbetstider så att inte påträngande jobbmeddelanden 

levereras under någons egentid (ibid.).  

 

I Hinds & Kieslers (1995) studie Communication across boundaries: Work structure, 

and use of communication technologies in a large organization undersökte man 

företagsanställdas kommunikation. Under två dagar samlade man in all 

kommunikation som skedde via teknologiska kommunikationstjänster på sju 

avdelningar hos ett företag. 

Enligt Hinds & Kiesler (1995, s. 373) kan voice-mail, e-mail, och telefoni i företagen 

öka kommunikationen inom organisationerna. Deras studie påvisar att användningen 

av tekniska kommunikationer i företag ofta kan leda till en ickehierarkisk dialog och 

ökad samarbetsvillighet bland anställda (Hinds & Kiesler 1995, s. 382-383).  

 

Enligt Stephens (2007, s. 499) har användandet av olika ICT-tjänster (information 

and communication technologies) i arbetslivet fördelar som effektivisering av arbetet, 

bidragande till problemlösningar av arbetsuppgifter samt underlättande av 
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informationsspridning. Att kombinera användningen av olika ICT-tjänster kan dock 

leda till ett överflöd av information som överstiger mängden av kommunikation som 

människor kan ta emot (Stephens 2007, s. 500). Att utöka mängden av 

informationsöverföring på en arbetsplats över rimliga gränser är problematiskt då det 

kan leda till att människor antingen struntar i att svara på meddelanden eller blir för 

stressade (ibid.). 

 

Walden (2016) forskar i sin studie om hur människor upplever användningen av 

sociala medier i arbetslivet. Genom att intervjua 29 anställda på företaget “RanStar” 

undersökte man deras erfarenheter och inställning till sociala medier på 

arbetsplatsen (Walden 2016, s. 351-352). Studien visar på att sociala medier skapar 

irritationer hos en del anställda. Dels genom att användningen av sociala medier på 

arbetsplatsen skapar distraktion från de arbetsuppgifter som ska genomföras, men 

även att sociala medier inkräktar på arbetarnas privatliv (Walden 2016, s. 359). På 

en öppen arbetsplats där anställda kan observera varandras aktiviteter på 

datorskärmarna bidrar sociala medier till en försämring av de anställdas upplevda 

privata integritet (Walden 2016, s. 359). Studien visar att en majoritet av de mer 

erfarna (äldre) arbetarna föredrog en tydligare gräns mellan privatliv och arbetsliv på 

sociala medier, och tolererade inte att anställda använde Facebook och likande 

sociala medie-tjänster under arbetsdagen (Walden 2016, s.353-354). De yngre (och 

personer som var nya på företaget) anställdas inställning var dock annorlunda, då en 

stor del föredrog användning av privata sociala medier under arbetstid (ibid.). En 

samstämmighet rådde hos de flesta anställda när det gällde användning av sociala 

medier för att avklara arbetsuppgifter, då det överlag var en positiv inställning till 

detta (Walden 2016, s. 356). 

 

2.6.3  Sammanfattning tidigare forskning 
 
Den tidigare forskningen åskådliggör en mängd olika problem som digital 

kommunikationsteknologi i arbetslivet kan medföra. De digitala 

kommunikationstjänsterna bidrar till att arbetare pressar sig själva till att jobba för 

mycket vilket genererar i digital stress (Bucher, Fieseler & Suphan 2013). Sociala 

medier kan skapa distraktion från de huvudsakliga arbetsuppgifterna, samt radera 

gränsen mellan arbete och det privata (Walden 2016). I den tidigare forskningen lär 
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vi oss även att positiva effekter kan medfölja i användandet av digitala 

kommunikationstjänster. Lättillgänglighet och mobilitet är något som främjas i 

användandet av digitala kommunikation (Grellhesl & Punyanunt-Carter 2012). 

Möjligheten att kunna fördriva tid är ett annat exempel (Quan-Haase & Young 2010). 

Även användandet av kommunikationstjänster på arbetsplatser kan ha positiv 

påverkan för människor. Detta då kommunikationstjänster kan omstrukturera 

hierarkier på arbetsplatser till ett mer positivt arbetsklimat (Hinds & Kiesler 1995) och 

underlätta arbetsuppgifter för anställda (Stephens 2007). I min egen studie kommer 

jag att bidra med att utöka kunskapen om kommunikationstjänsternas inflytande i det 

svenska arbetslivet.  

 

 

 

2.7  Problemformulering 
 

Idag pågår det en diskussion om digital arbetsmiljö i samhället. Det finns studier som 

påvisar att digital kommunikation formar människors normativa och etiska 

förhållningssätt till mediebruk i vardagslivet (Bengtsson 2007). Ellegård (2001) 

hävdar att man kan förstå arbetslivet som en del av vardagslivet:  

”Människans vardag skapas ständigt av det flöde av aktiviteter som hon utför under 

en oavbruten tidsperiod och oavsett var hon befinner sig. Vardagen innesluter enligt 

detta synsätt all tid, såväl arbetstid (förvärvsarbete och nödvändigt arbete i hemmet) 

som fritid.” (Ellegård s.42). 

Därav finns det skäl att efterlysa en dagsaktuell forskning kring svenskars normativa 

föreställningar om digitala kommunikationer i arbetslivet. Normer och förväntningar 

på kommunikation i arbetslivet har alltid funnits, men dessa förändras med tiden och 

med den tekniska utvecklingen (Bengtsson 2007). Davidsson, Palm & Mandres 

(2018) rapport belyser att internetanvändningen blivit en central i svenskarnas 

arbetsliv: 

”93 procent av Sveriges arbetande befolkning använder internet på arbetet, 78 

procent en eller flera gånger varje dag.” (Davidsson, Palm & Mandre s. 32). 
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Med detta i åtanke är det angeläget att utforska de normativa och etiska motiv som 

ligger till grund för svenskars val och användning av digitala 

kommunikationsplattformar i arbetslivet.  

 

Anledningen till studiens relevans är att mycket tidigare forskning på 

medieanvändning har gjorts, men det finns en kunskapslucka utifrån ett 

medievetenskapligt vardagligt perspektiv på mediebruk i Sverige. Ur detta är det 

relevant att genomföra denna studie för att belysa hur yngre och äldre människor i 

Sveriges förhåller sig till kommunikation i arbetslivet och eventuella skillnader över 

generationer. Det finns en uppsjö av studier som ämnar åt att ta reda på 

generationsskillnader utifrån livsåskådning, arbetskultur, värderingar etc. (Twenge et 

al. 2012; Meriac et al. 2010; Macky et al. 2008; Payne et al. 1973).  Att bedriva 

forskning om människor utan ha generationsskillnader i beaktning kan påverka en 

studies analys och resultat (Reeves & Oh 2008 s. 302). 

 

Då det bevisligen kan uppstå skillnader mellan generationer är det viktigt att fylla 

kunskapsluckan i det medievetenskapliga vardagliga perspektivet på mediebruk med 

en jämförande studie. Därav, att göra denna studie genom att undersöka yngre och 

äldre, så kan skiljaktigheter över generationer lockas fram för att analyseras.  
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3  Syfte och frågeställningar 
 
 
Denna studie syftar till att analysera skillnader mellan generationer som underbygger 

valet av kommunikationstjänster i arbetslivet. Detta för att utöka den nuvarande 

förståelsen kring svenskars användande av kommunikationstjänster i arbetslivet. 

Vidare ämnar studien att fungera som en pusselbit kring förståelsen för samtida 

mediebruk och ligga till grund för fortsatt forskning. De generationsskillnader som tas 

i beaktning i denna studie är personer i Sverige födda under 1990-talet samt 

personer födda under 1960-talet. Med utgångspunkt ifrån detta har följande tre 

frågeställningar formulerats: 

 

- Hur skiljer sig valet av kommunikationsplattformar mellan generationer i arbetslivet 

och hur motiveras deras val? 

 

- Vilka förväntningar har de olika generationerna på olika kommunikationsplattformar 

i arbetslivet? 

 

- Vilka normativa föreställningar finns kring kommunikationens tid och rum samt hur 

skiljer de sig mellan generationerna? 

 

 

3.1  Avgränsningar 
 

I denna uppsats behandlas endast arbetskultur i Sverige. Därav ska resultatet av 

denna studie inte representera föreställningar som människor har om mediebruk i 

andra länders arbetsliv. Då denna studie är baserad på åtta respondenter ska den av 

denna anledning inte betraktas som representativ för generella föreställningar i 

Sverige. Studiens resultat ska endast ses som ett underlag för framtida studier, 

främst beträffande hur spänningarna ser ut när människor diskuterar frågan, och inte 

någonting som direkt representerar den svenska befolkningen. Studien indikerar 

endast tendenser då den kvalitativa datainsamlingen enbart består av två 

fokusgrupper innehållandes två generationer. De likheter och skillnader som lyfts 

bland i studien bör studeras med kvantitativ ansats för att verifieras. Då studien 
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endast undersöker ett fåtal respondenter blir yrkesbakgrunderna begränsade, vilket 

gör att studiens omfattning blir begränsad. Detta då en majoritet av de yrken som 

existerar inte får komma till tals i denna studie, vilket i sin tur leder till att studien inte 

kan beröra alla olika typer av arbetsliv.  

 

 

4  Teori 
 
Utformningen av denna studies teoretiska områden erhålls av olika teorier som 

behandlar människors medievanor. Då denna studie lägger fokus på människors val, 

uppfattning och beteende om digital kommunikation har dessa teorier valts ut för att 

komplettera studiens empiriska datainsamling: Polymedia, medieideologier, norm 

och etik samt mediegenerationer. Dessa synsätt är nödvändiga för studiens ändamål 

att skapa en bättre förståelse kring människors beteenden inom medieanvändning 

och deras förhållningssätt till mediebruk.  

 

4.1  Polymedia 
 

Madianou & Miller (2012) redogör i Polymedia: Towards a new theory of digital media 

in interpersonal communication om hur dagens stora utbud av teknologier och deras 

förhållande till varandra påverkar människors syn på medier. Det är vanligt 

förekommande att man har tillgång till flera medier, och av denna anledning tenderar 

användare att växla mellan medier som de anser kunna utföra deras efterfrågade 

behov (Madianou & Miller 2012, s. 180). Polymedia menas med ”flera medier”, men 

syftar inte bara på att det finns flera medier i den uppkopplade miljö vi lever i utan 

även hur media formar sociala, moraliska, känslomässiga och kulturella ramar hos 

människor (ibid. s. 170-172). 

Hur man väljer att använda medier är således inte enbart grundat av tekniska eller 

ekonomiska faktorer, utan efter moraliska och sociala förhållanden (Madianou & 

Miller 2012, s. 171).   

Medielandskapet präglas idag av ett polymedialt tillstånd, och människor utvecklar 

olika föreställningar av medier när dessa medier ställs i relation till andra medier 

(Madiuanou & Miller 2012, s. 175). 
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Detta gör att människors tillgång till flera medier formar normer om att vissa budskap 

bör överföras i en specifik medietjänst som anses vara accepterat för det särskilda 

budskapet (Madianou & Miller 2012, s. 174-175).  

Madianou & Miller (2012, s. 180-181) menar därför att människor som använder 

medier har en skyldighet att upprätthålla de existerande normer som finns när man 

väljer att kommunicera med en kommunikationsplattform. 

 

4.2  Medieideologier  
 

Den andra teorin som appliceras i denna studie hämtas i Ilana Gershons (2010) 

studie Breaking up is hard to to: Media switching and media ideologies som 

behandlar vilka medier amerikanska studenter väljer för att göra slut med en partner. 

Gershons (2010) studie kan likställas med Madiuanou & Millers (2012) teori om 

människors normativa föreställningar om medier. Vissa val av medier för ändåmålet 

att avsluta kärleksrelationer betraktas som högst olämpliga (Gershon 2010).  

Med detta förklarar Gershon (2010, s. 391) att mediet som sändaren valt att använda 

för kommunikation har förmåga att påverka det faktiska budskapet.  

Detta grundar sig i att människor har en viss uppfattning om hur medier ska 

användas, vilket definieras som media ideologies (medieideologier) (Gershon 2010). 

Medieideologier formas efter människors sociala aspekter, dessa kan variera 

beroende på individen (2010, s. 391). 

 

Enligt Gershon (2010) är sådana ideologiska funktioner hos medier baserade på 

medieanvändares individuella attribut:  

”People were explicit about their media ideologies, which I take to be people’s 

beliefs, attitudes and strategies about the media they use that function in ways 

parallel to how language ideologies function.” 

(Gershon s. 391) 

Med denna teori applicerad på studien kan det potentiellt innebära att människor 

uppfattar olika ideologier om medieanvändning, och sannolikhet finns att de 

underbyggda normerna särskiljer sig mellan människor. Därav finns det upphov för 

att det existerar en uppsjö av olika oskrivna regler kring mediebruk som varierar efter 

individen. 
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4.3  Norm och etik:  
 
I Stina Bengtssons (2007) avhandling Mediernas vardagsrum lyfter hon hur 

människors normativa föreställningar påverkar hur de använder medier i vardagen. 

Enligt Bengtsson (2007, s. 95) är dessa normativa föreställningar kopplade till de 

vardagliga rutiner som människor söker att förhålla sig till. Det vardagliga handlandet 

av människor är det som genererar sociala föreställningar, vilket skapar de 

förväntningar som människor har om medier (ibid.). Bengtsson (2007, s. 234) 

exemplifierar detta med att olika mediegenrer har olika normativa föreställningar hos 

människor. Att titta på nyhetsprogram på TV anses vara ett mer accepterat sätt att 

söka kunskap på än att titta på fiktivprogram, då människors normativa 

föreställningar säger att bilder från nyhetsrepertoaren är mer sanna än eller viktiga 

än de fiktiva (ibid.) 

 

Bengtsson (2007) använder etik som begrepp för att förklara de normsystem av 

principer som människor förhåller sig till i vardagen: 

”Etik är kulturella gemenskaper som vilar på gemensamma föreställningar om vad 

som är rätt” (Bengtsson, s. 93) 

I varje samhälle existerar olika normer som människor förväntas följa. 

Således kan denna studie, som syftar att förstå olika generationers beteenden och 

uppfattningar av kommunikationstjänster, anamma Bengtssons teori om normer och 

etik i ambitionen att få en djupare förståelse för de diskussioner som behandlas i 

fokusgrupperna. Detta då respondenterna kan besitta olika uppfattningar och 

föreställningar om vad som är rätt och fel gällande mediebruk i arbetslivet. 

 

4.4  Mediegenerationer 
 
Då denna studie ämnar undersöka olika generationers beteenden kring media 

tillämpas media generations, vilket hädanefter i denna studie översätts som 

mediegeneration. Bolin (2016) lyfter begreppet i sin bok Media generations: 

experience, identity and mediatised social change där han argumenterar för att 

människors attityd och inställning till medier kan skifta över generationer. 

En vanlig uppfattning av begreppet generation brukar ofta vara att enbart en 

människas ålder anses vara avgörande för vilken generation denne tillhör, vilket inte 
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alltid är fallet i en mediegeneration (Bolin 2016, s. 8). Människor som växer upp 

under samma tidsepok och delar gemensamma upplevelser om medier har dock stor 

potential att kunna tillhöra samma mediegeneration (Bolin 2016 s. 8, s. 44-45). 

Svenskar födda 1960 har växt upp med en typ av media och innehar en viss relation 

till medier, medan svenskar födda på 1990-talet besitter en annan relation till medier 

(Bolin 2016, s. 74-75).  

 

Även om dessa generationers uppfattningar och erfarenheter av medier skiljer sig åt 

markant på grund av mediers tekniska framsteg så betyder det inte att en svensk 

som är född på 1960-talet automatiskt tillhör samma mediegeneration som alla 

svenska 1960-talister. Det går att hävda att en person som influerats av medier på ett 

annorlunda sätt, exempelvis om uppväxten skett i ett avlägset område med minimal 

tillgång till medier, inte tillhör samma mediegeneration andra svenskar i samma ålder 

(Bolin 2016, s. 75). Detta då medievanor kan skilja sig åt beroende på plats och 

kultur (ibid.). Det finns skillnader i hur människor exponerats för media i sitt liv 

beroende på den plats man växt upp på. En uppväxt i Sovjet under andra 

världskriget ledde till annorlunda medieupplevelser jämfört med en uppväxt i Sverige 

under samma tid (Bolin 2016, s. 85-87) 

Detta betyder att människor uppväxta i olika områden under samma tid inte 

nödvändigtvis behöver tillhöra samma mediegeneration (Bolin 2016, s. 63-64).  

 

Dessa teorier kommer användas som riktlinjer för att tolka och analysera resultatet 

av studiens insamlade datamaterial. Detta för att skapa en förståelse om svenska 

medieanvändares föreställningar om kommunikationstjänster i arbetslivet sett ur en 

vetenskaplig och teoretisk synvinkel. Med hjälp av ovanstående teorier ämnar 

studien besvara de olika frågeställningar, och de är även betydelsefulla för att öka 

studiens akademiska relevans. 
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5  Metod 
 

5.1  Datainsamlingsmetod 
 
Det huvudsakliga syftet med denna studie är att synliggöra normativa föreställningar 

människor besitter om medier i arbetslivet. Attityder till medieanvändning kan ofta 

vara gömda bakom nyanser av mänskligt beteende och tänkande (Bengtsson 2007). 

Av denna anledning är det relevant att överväga metoder som tillåter dataunderlaget 

vara ostrukturerat, vilket möjliggör för forskaren att kunna tyda tankarna hos 

människor som använder internettjänster. Metoder som tillhör dessa typer av 

förutsättningar är ofta refererade som kvalitativa, vilket förklarar varför denna studie 

endast använder sig av kvalitativa metoder. 

 

Det finns flera olika typer av kvalitativa metoder som kan användas för att avtäcka 

mänskliga attityder kring ett specifikt fenomen. Enligt Östbye et al. (2004, s. 101-103) 

är tillämpandet av kvalitativ metod ofta en väg för att kunna samla in djupgående 

nyanserad information snarare än generell representativitet. Av detta kommer 

resultatet av denna studie vara ett bidrag till forskningsfältet snarare än att utgöra ett 

allomfattande resultat om medieanvändning i det svenska arbetslivet. Mestadels 

innehåller kvalitativa metoder samtal med en eller flera människor, varav olika typer 

av intervjumetoder medför olika möjligheter och begränsningar. En av dessa 

kvalitativa metoder kallas för semistrukturerade intervjuer, vilket tillåter forskaren att 

komma åt data som skulle riskeras gå förlorat om exempelvis strukturerade intervjuer 

hade applicerats (Östbye et al. 2004, s. 103). 

Strukturerade intervjuer bör övervägas om målet är att samla in data som följer ett 

standardiserat mönster (Denscombe 2010).  

 

Semistrukturerade intervjuer består av en röd tråd med på förhand bestämda frågor, 

men med utrymme för en flexibilitet i samtalet med möjligheten för följdfrågor (Östbye 

et al. 2004, s. 103). Då semistrukturerade intervjuer med enskilda individer skulle ha 

kunnat användas i denna studie, består istället datainsamlingsmetoden av 

fokusgrupper. Enligt Denscombe (2010) innehåller fokusgrupper ofta sex till nio 

deltagare som leds av en moderator för att utforska attityder, uppfattningar, känslor 

och idéer kring ett specifikt ämne. I denna studie består fokusgrupperna av fyra 
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deltagare vardera, vilket säkerställer att varje respondent kan få ett större utrymme i 

diskussionerna (Wibeck 2010). 

 

Några av de mest huvudsakliga anledningarna till att välja denna metod listas av 

Morgan, Krueger, & Morgan (2016). För det första anses fokusgrupper vara ett 

vägvinnande verktyg då människor som tillhör en viss grupp (i detta fall 

medieanvändare) tillåts uttrycka deras perspektiv (Morgan et al. 2016). Morgan et al. 

(2016) betonar dessutom att känslan av att dela information om ett känsligt ämne 

kan motivera deltagare till att framföra sina egna personliga uppfattningar. Å andra 

sidan kan ett alltför känsligt ämne som behandlas i en fokusgrupp leda till att 

deltagarna blir avskräckta från att dela sina åsikter (Denscombe, 2010). Morgan et al. 

(2016) lyfter även fram att fokusgrupper är att föredra som metod i studier där man 

forskar om människors beteenden kring komplexa frågor, där deras attityder och 

tidigare erfarenhet om ämnet kan ha ett starkt inflytande. 

 

Tillämpandet av fokusgrupp är därav ett passande verktyg för studien. Det är vanligt 

förekommande att människor har svårigheter att prata om vissa frågor relaterade till 

forskning då de till vardags inte reflekterar över deras känslor, beteenden och åsikter 

kring de frågor som forskningsämnet berör (Morgan et al. 2016). Här har 

användningen av fokusgrupper en fördel då deltagare kan höra andra i gruppen 

diskutera för att sedan utifrån vad som sägs kunna finna svar på hur de själva kan 

uttrycka sig om vissa frågor. Genom att höra vad andra har att säga om ett ämne kan 

man jämföra och kontrastera med ens egna uppfattningar, för att sedan kunna 

framföra sin egen åsikt eller utveckla en ny uppfattning utifrån vad som diskuterats i 

fokusgruppen. Möjligheten för människor att kunna interagera i fokusgrupper kan 

därutav leda till att en studie som använder sig av denna metod kan anskaffa viss 

information i jämförelse med andra metoder (Morgan et al. 2016). 

 

 

5.2  Deltagare och urval 
 

Förutsättningarna för att kunna delta i denna studie är att deltagarna ska vara en del 

av det svenska arbetslivet. Ett annat villkor är att deltagarnas födelsedatum 

överensstämmer med de efterfrågade åldersspannen för de generationer som 
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studien ämnar undersöka. Det går att hävda att det är lättare att urskilja skillnader 

mellan människor som undersöks i en studie om man ställer olika åldersgrupper mot 

varandra (Reeves & Oh 2008, s. 301-302). Denna studie består därför av två 

fokusgrupper - en grupp med människor födda under 1960-talet samt en grupp med 

människor födda under 1990-talet (se Figur 1) - med syftet att jämföra eventuella 

skillnader och attityder som generationerna har om medieanvändning i arbetslivet. 

Varför deltagarnas efterfrågade födelseår önskas tillhöra dessa två åldersgrupper är 

för att den äldre gruppen födda under 1960-talet tillbringat en stor del av sina liv utan 

digitala medier (Prensky 2001). Den yngre gruppen tillhör dock en generation som 

växt upp i den digitala världen, vilket väcker ett intresse om att studera eventuella 

skillnader i attityder och etiskt förhållningssätt som kan uppstå bland generationerna. 

 

Rekryteringen av studiens respondenter gick till genom kontakt med vänner som i sin 

tur hittade och rekryterade deltagare till denna studie i deras bekantskapskretsar. 

Tre av fokusgruppernas deltagare var bekanta med varandra. Detta kan enligt 

Morgan et al. (2016) vara ett framgångsrecept när fokusgrupper tillämpas i 

forskningsstudier, då fokusgrupper enbart bestående av främlingar kan stagnera 

diskussioner på grund av respondenternas rädsla att öppna upp sig för andra. 
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Respondentlista.  
 

Fokusgrupp 
1 

Ålder Nuvarande arbete Kön 

Respondent 1 25 Sponsorsförsäljning M 

Respondent 2 25 Försäljare i skoaffär M 

Respondent 3 26 Dataanalytiker K 

Respondent 4 24 Avdelningschef i 

livsmedelsaffär 

M 

Fokusgrupp 
2 

Ålder Nuvarande arbete Kön 

Respondent 5 55 Lågstadielärare K 

Respondent 6 58 Stadsdelsförvaltning M 

Respondent 7 58 Försäkringsbolag K 

Respondent 8 53 Vaktmästare M 

 

Figur 1 Respondenter. Fokusgrupp 1 och 2. 

 

5.3  Metod för dataanalys 
 

Frågorna som ställs i de två semi-strukturerade intervjuerna till respondenterna i 

studiens fokusgrupper är skapade efter en lista som behandlar några i förväg 

bestämda ämnen (se Appendix B). Användningen av semi-strukturerade intervjuer 

tillåter forskaren att kunna ställa följdfrågor till respondenterna för att kunna utveckla 

svaren, vilket inte hade varit möjligt om intervjuformen varit strukturerad (Denscombe 

2010). 

Genom att uppföra en ljudinspelning under intervjuernas gång underlättas processen 

att kunna transkribera fokusgruppernas diskussioner.  
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En vanlig metod för att analysera kvalitativ datainsaling är tematisk analys. Detta 

innebär att det insamlade empiriska materialet analyseras genom att forskaren 

markerar och kategoriserar återkommande konversationer om specifika ämnen i en 

diskussion (Braun & Clarke 2006). 

 

I denna studie appliceras tematisk analys som metod för att analysera underlaget 

från intervjuerna. Efter att transkriberingarna från de hållna intervjuerna var avklarade 

analyserades dialogerna för att kunna upptäcka återkommande mönster i 

respondenternas diskussioner, samt likheter eller skillnader utifrån de svar som 

fokusgruppernas respondenter yttrat. Dessa mönster identifierades för att sedan 

placeras i olika kategorier för att kunna besvara studiens frågeställningar. Det 

empiriska underlaget som samlades in från intervjuerna analyserades och tolkades 

med hjälp av studiens valda teorier. 

 

5.4  Forskningsetik  
 

När en vetenskaplig studie genomförs kan olika typer av etiska dilemman uppstå. Det 

är av högsta betydelse att forskaren inte bryter mot forskningsetiska grunder för att 

försöka uppfylla målet med sin forskning (Denscombe 2010). 

Forskarens egen roll under pågående fokusgruppsintervju innebär därmed att inte 

påverka den förda diskussionen på ett sätt som passar studiens syfte. Detta genom 

att ställa frågor och engagera respondenter i diskussioner utan att påverka deras 

svar, vilket riskerar att sänka studiens tillförlitlighet. Detta tas i hänsyn i samband 

med genomförandet av denna studie. 

  

För att försäkra att denna studie genomförs med hänsyn till forskningsetiska principer 

tillämpas en rad andra åtgärder. Den första är att säkerställa deltagarnas anonymitet, 

vilket kallas för konfidalitetskravet (Croucher & Cronn-Mills 2015). Respondenternas 

egentliga namn byts av denna anledning ut till fiktiva alias (se Appendix C).  

Nästa åtgärd som tillämpades var att bekanta respondenterna med studiens 

genomförande, vilket benämns som informationskravet (Croucher & Cronn-Mills 

2015). Respondenterna informerades om studiens genomförande med ett 

informationsblad vid intervjutillfället.  



 26 

För att säkerställa att respondenterna har kännedom om att de när som helst har rätt 

att avbryta sitt deltagande i denna studie informerades de om detta innan 

intervjuerna startade.  

Detta är kravet på samtycke (samtyckeskravet), att respondenterna själva får 

bestämma sitt deltagande i forskningssyfte (Croucher & Cronn-Mills 2015). 

Slutligen informerades respondenterna att det empiriska underlag som anskaffas 

endast kommer att behandlas i forskningssyfte, vilket betecknas som nyttjandekravet 

(Croucher & Cronn-Mills 2015).   

 
5.5  Metodreflektion 
 
Valet av studiens använda metod kan generera en rad olika konsekvenser för det 

insamlade resultatet. Studier som använder sig av fokusgrupper löper risk att få ut 

mer information från vissa deltagare medan andra blir mer tillbakadragna 

(Denscombe 2010). Därför måste de åsikter som uttolkats från en fokusgrupp inte 

behöva representera den egentliga uppfattningen hos alla deltagare då alla kanske 

inte har kommit till tals. Studien genomfördes med två fokusgrupper vilket är en 

relativt liten population, vilket kan ha gett en lägre grad av reliabilitet för studien i 

jämförelse med en mer omfattande sådan. Om studien innehöll fler generationer än 

de befintliga hade studien kunnat presentera ett mer utförligt underlag om hur olika 

generationer uppfattade de digitala kommunikationstjänsterna i arbetslivet.  

 

6  Resultat 
 
Resultatdelen är uppdelad i tre delar. En inledande del som behandlar valet av 

kommunikationstjänster i arbetslivet, följt av en andra del som behandlar de 

förväntningar som finns om olika kommunikationstjänster i arbetslivet och en sista del 

som behandlar normer kring kommunikationstjänster sett till tid och rum. Samtliga tre 

delar av resultatavsnittet redogör även för eventuella skillnader mellan generationer 

som uppstår i diskussionerna. 

Denna uppdelning är implementerad för att underlätta synliggörandet av skillnaderna 

mellan fokusgruppernas uppfattning och ställningstagande om 

kommunikationstjänster för att kunna besvara studiens frågeställningar. 
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De citat som hämtas från respondenternas diskussion har i vissa fall modifierats för 

att kunna ge läsaren en tydligare förståelse för den förda diskussionen.  

 

6.1  Hur skiljer sig valet av kommunikationsplattformar mellan 
generationerna i arbetslivet och hur motiveras dessa val? 
 
Diskussionen om vilka kommunikationstjänster som respondenterna ansågs vara 

bäst lämpade att välja för arbetslivet blev det mest återkommande ämnet inom båda 

fokusgrupperna. Det blev tydligt att det på vissa arbetsplatser fanns förbestämda 

kommunikationsplattformar som var beslutade av arbetsledaren, vilket var fallet hos 

flera respondenter. På frågan om vilken chattapp man önskade ha (den nuvarande 

eller annan) på arbetsplatsen kunde en tydlig skillnad urskiljas mellan de två 

generationerna.  

I fokusgrupp 1 (yngre generationen) var större delen av respondenterna positivt 

inställda till att byta den existerande chattappen som användes på arbetet till något 

annat som man hellre föredrog. 3 av 4 respondenter i fokusgrupp 1 ansåg att 

Whatsapp var en ideal chattapp för arbetet, och visade önskan att vilja byta från 

existerande chattapp till Whatsapp: 

”Aa, asså som jag sa, whatsapp vore bäst för min del. För att där finns bra funktioner, 

men det är också en app som inte är så lall.” (Respondent 2) 

 

”Jag kan också köra whatsapp, den skulle funka på mitt jobb. Därför att den känns 

mer seriös än Snapchat som vi använder nu.” (Respondent 4) 

 

I fokusgrupp 2 (äldre generationen) fanns dock en större skepsis till att byta 

nuvarande chattapp till en annan på arbetet, detta då samtliga av gruppens 

respondenter ville stanna kvar på befintlig: 

”Jag är nöjd med den vi har nu, jag skulle inte vilja byta. Det fungerar.” 

(Respondent 6) 

”Vi skriver mycket messenger, vill nog fortsätta där då det är lättast och fungerar.” 

(Respondent 5) 

 

”Jag är också nöjd med det vi har nu, jag kan inte komma på någonting som skulle 

kunna vara bättre..) (Jag tror att det handlar om att man inte är så uppdaterad med 
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vad det finns för andra grejer att använda. Jag kan inte ens nämna fyra andra appar 

som alternativ.” (Respondent 8) 

 

Blande de yngre så motiverade Respondent 4 (arbetade på livsmedelsaffär) valet att 

använda snapchat på arbetsplatsen för att det ansågs accepterat av övriga 

medarbetare:  

”På mitt jobb sjukanmäler dom sig till kassachefen via snap. För att hon är ung. Det 

hade inte fungerat till butikschef. Han vet inte ens vad snap är. Så länge chattappen 

”godkänds” av båda parter så tror jag vilken som helst funkar.” 

 

På samma sätt motiverade Respondent 7 användandet av mail, som föredrogs före 

kommunikation via chattappar på arbetsplatsen, att det sågs som mer accepterat av 

de övriga arbetarna: 

”På jobbet använder jag och mina kollegor mycket mail när vi pratar, för att det är 

mail som är det mest vanliga sättet att kommunicera med om man inte ringer. Jag 

tycker så, och jag tror att mina kollegor också anser att mail är mest standard att 

använda på jobbet framför exempelvis messenger.” 

 
 

6.2  Vilka förväntningar har de olika generationerna på olika 
kommunikationsplattformar i arbetslivet?  
 
Båda grupperna var överens om att det finns normativa föreställningar om hur olika 

kommunikationstjänster ska brukas, både i arbetslivet och privat. Det blev tydligt att 

de flesta av respondenterna upplevde att dessa normer upprätthölls av hur 

medarbetare, eller människor i allmänhet, betraktade kommunikationstjänster och i 

vilka sammanhang de ansågs kunna användas i. Majoriteten av deltagarna i båda 

grupper hade förväntningar om att vissa kommunikationstjänster var ämnade för ett 

visst ändamål. 

I den yngre generationen ifrågasattes användningen av Snapchat på arbetsplatsen: 

 

”Jag kan dock knappt kommunicera (på Snapchat) med tjejerna på jobbet, för min tjej 

blir svartsjuk. *skratt*” (Respondent 4) 
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”Det är för att snap är en typisk ”ragga på tjejer” – plattform. Ska jag sjukanmäla mig 

via snap? * alla skrattar * Du har valt konstig plattform för jobbet, alltså.” (Respondent 

1) 

 

I den äldre gruppen var Respondent 7 inne på samma spår med argumentet om att 

vissa kommunikationsplattformar kunde upplevas som oseriösa att använda på 

arbetet: 

 

”Messenger och sånt är inget professionellt, så det används knappt i jobbet. 

Messenger känns mer som en privat grej egentligen, som man tar fram när man är 

ledig och som inte accepteras på jobbet.” 

 

Att ålder kunde vara en viktig aspekt för hur kommunikationsplattformer uppfattades 

av människor var något som var tydligt i diskussionerna hos båda grupper. Att ha fel 

ålder betraktades som en större anledning till att välja bort en kommunikationstjänst 

snarare än de faktiska funktionerna. Flera respondenter från båda grupper angav 

åldersskillnader som en anledning till varför vissa kommunikationsplattformar ansågs 

vara ”fel” att använda:  

  

”Jag tror att det är ålder som spelar in (varför kommunikationstjänsten upplevs som 

mer accepterad), för oss är det normalt med snap. För äldre på jobbet skulle det se 

fett oprofessionellt ut, men också att de inte ens har appen.” (Respondent 1) 

 

”(..Därför blir jag chockad när Respondent 4 säger att dom har snapchat för jobbet.) 

(..Oftast, vad är det man ser på snapchat? Du ser kaosgrejer på stories - folk är ute 

och dricker, det läggs upp skämt osv. Den yngre målgruppen är på snapchat, de är 

mer oseriösa. Så om jag ser en 45-åring som dyker upp på snap, jag tänker ”vad är 

det här”. Det är hur appen uppfattas. Därför kommer jag aldrig gå till en chef och 

säga ”kan jag lägga till dig på snapchat så hörs vi senare?”. Det kommer inte hända. 

* alla skrattar *)” (Respondent 2) 

 

Respondent 7 och Respondent 8 framförde liknande åsikter i den äldre 

generationens diskussioner om de normer som finns kring ålder i användningen av 
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olika kommunikationstjänster:  

”Ett vanligt SMS är acceptabelt. För det är alternativet till att ringa. Antingen ringer 

man, eller så skickar man ett sms. Det är standard. Det är en neutral grej. Så att det 

inte plingar till på något facetime eller liknande. I vuxen ålder, vi har inte snapchat.” 

 

”Jag har aldrig använt snapchat, därför är det inte OK för mig att jag ska tvingas lära 

mig den. Låt ungdomarna hålla på med sånt.) (..Nej, men det (snapchat) är väl en 

sån här barngrej. Varför ska jag hålla på med den? Jag har ingen användning av 

den. Mail är ju däremot en viktig grej på arbetet.”  

(Respondent 8) 

 

I den yngre generationen uttryckte sig Respondent 3 följande när hon föreslog vilka 

kriterier som chattappar bör uppfylla för att kunna användas på arbetsplatsen:  

”För mig när det gäller vilka chattappar som är accepterat att ha på jobbet, så 

handlar det om hur formell plattformen är. Snapchat för mig är brandat som en 

oformell sådan. Messenger också, Instagram också. Och eftersom de upplevs som 

oformella så blir de oseriösa.” 

 

Detta går i hand med hur Respondent 5 från den äldre generationen uttryckte sig 

angående dennes förväntningar om kommunikationstjänster i arbetslivet: 

”Vad hette den här lila grejen, Viber, som man hade förut utomlands? Den hade jag 

blivit förvånad om någon skriver till mig jobbrelaterat. Därför att då finns det andra 

appar som är mer vanliga för arbetet, som jag förväntar mig att man ska välja före.” 

 

6.3  Vilka normativa föreställningar finns kring kommunikationens tid och 
rum samt hur skiljer de sig mellan generationerna?  
 

Ett tredje ämne som diskuterades i fokusgrupperna var om det fanns olika 

uppfattningar om när och var det ansågs vara accepterat att använda olika 

kommunikationstjänster i arbetslivet.  

Respondent 4 menade att valet av kommunikationsplattform spelade en stor roll i hur 

mottagaren skulle uppfatta ett meddelande som skickades sent på kvällen: 

”sms på kvällen/natten, då är det ”ursäkta att jag stör”. Mail kan man skicka när som 

helst. 
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Det känns mer personligt med sms, om någon sms:ar så sent då är det seriöst. På 

snap eller insta, det spelar ingen roll vad klockan är, för det är inte seriös plattform för 

mig.”. 

 

Respondent 3 instämde i detta resonemang: 

”Jag tror att om du smsar, då förväntar man sig svar direkt. Om man mailar, då är det 

inte lika brådskande. ingen förväntar sig att man ska svara direkt. Framförallt inte på 

natten. 

Därför tror jag att sms är mer oartigt för att då tvingar du den du pratar med att svara 

direkt. Ganska liknande i chattappar också, även om man inte är tvungen att svara 

direkt på natten om det plingar till på messenger. Man fattar att den andra kanske 

sover.” 

 

I den äldre generationen var det uppenbart att en arbetsrelaterad kommunikation 

utanför arbetstid kunde vara känsligt – oberoende av vilken kommunikationsplattform 

som användes: ”Det ska vara en dödlig grej om jag ska sms:a så sent (nattetid). Det 

är ohyfsat.” ”För att det stör utanför arbetstid. Man ska respektera varandras 

arbetstider. 

Är det en kompis som skriver till mig är det mer accepterat, men då kanske det är 

något viktigt.” (Respondent 5) 

 

”Efter klockan 16 vi är inte kompisar jag och mina kollegor. Men är det något viktigt, 

jag ringer. Det har hänt och då var det inte ok för den som svarade. * skratt * ”. 

(Respondent 6) 

 

Flera respondenter från båda grupper uttryckte en önskan om att ha en tydlig gräns 

mellan det privata livet och arbetet. Respondent 2 i den yngre generationen 

motiverade en uppdelning av den privata och arbetsmässiga kommunikationen:  
”För att då blir det tydligt för mig, jag har en (chattapp) för jobb och en för privat. Då 

kan jag stänga av allt på jobbet när jag slutar, sen bara kunna prata med kompisar 

utan att jobbrelaterat stör mig på kvällen. Jag har inte så nu, men jag skulle vilja att 

det var så.” 
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Respondent 7 i äldre höll med om detta: 

”Man vill ju ha så lite som möjligt (inkomna chattmeddelanden). 

Det bästa skulle vara om allt jobb kom på mail, och det privata det kan få finnas på 

chatt.) 

(…Därför att då skulle chatt vara en grej helt fri från jobb och allt jobb kunde finnas 

på mailen istället.” 

 

Användningen av vissa chattappar under arbetstid ansågs vara mer acceptabelt hos 

yngre gruppen, medan åsikterna om detta var mer kritiska i den äldre gruppen. 

I den yngre generationen var respondent 1 positiv till användandet av Messenger på 

sin arbetsplats: 

”Beror ju på jobbet fortfarande, men jag ser inga problem med att använda typ 

messenger, min chef skulle inte bry sig. Varför skulle han? Ibland börjar man skriva 

med kompisar som inte har med jobbet att göra, men min chef kan själv sitta och 

chilla med massa appar. Han är lika gammal som mig också. Han vet att jag gör mitt 

jobb ändå.” 

 

I kontrast till detta erkände respondent 7 hur användandet av messenger på 

arbetsplatsen kunde upplevas som oacceptabelt: 

”Jag har inte på facebook under arbetstid, om jag ska göra det så är det diskret. Det 

är inte Ok att hålla på med facebook (messenger) när man jobbar. Men är det viktiga 

saker, så vill jag att man ska ringa mig dag och natt, inte sms:a eller skriva på 

messenger.” 

 

 

 

7  Analys och diskussion 
 

I denna del kommer de tre frågeställningarna från föregående kapitel diskuteras och 

analyseras och diskuteras i relation till studiens teoretiska ansatser för att besvara 

studiens frågeställningar. 
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7.1  Frågeställning 1 
 

Gällande studiens första frågeställning, om valet av kommunikationstjänster och hur 

valet skiljer sig mellan generationerna i arbetslivet, så visade den insamlade empirin 

från intervjuerna att den yngre generationen ställde sig mer positiva till att vilja byta 

nuvarande använda chattapp i arbetet till en annan. Den äldre generationen var 

negativt inställda till ett byte då flera respondenter motiverade detta med att 

nuvarande kommunikationstjänster var bra nog. Respondent 8, som 

vidareutvecklade sitt resonemang att vilja stanna kvar på nuvarande 

kommunikationsplattform, tillkännagav att hans begränsade kunskap om digitala 

kommunikationstjänster var ett skäl till detta val: 

”Jag tror att det handlar om att man inte är så uppdaterad med vad det finns för 

andra grejer att använda. Jag kan inte ens nämna fyra andra appar som alternativ” 

 

För att förstå de skillnader som uppstår mellan de två generationerna i den 

insamlade empirin tas utgångspunkt i Bolins (2016) teori om mediegenerationer.  

Utifrån intervjuerna finns det skäl att hävda att den äldre generationen, i motsats till 

den yngre generationen, är mindre kunniga och sämre pålästa vad gäller digitala 

teknologier på grund av de erfarenheter som denna generation har om chattappar. 

Detta går i hand med teorin om mediegenerationer som belyser att människor som 

delar kulturella gemenskaper och är uppväxta under liknande tidsperioder tenderar 

att tillhöra samma mediegeneration (Bolin 2016, s. 8, s. 44-45). Medan den yngre 

generationen tidigt i sina liv blev introducerade till att använda digitala 

kommunikationer kan dessa uppfattas som en naturlig del av tillvaron, men den äldre 

generationen har haft en annorlunda inlärningskurva då digitala teknologier utvecklat 

sig längst med deras liv (Prensky 2001). Då delar av den äldre gruppen inte varit 

villiga att uppdatera sig kunskapsmässigt om moderna medier bekräftar detta Bolins 

(2016) teori om att olika generationers medievanor kan skilja sig åt.  

 

Samtliga av studiens respondenter var enade om att vissa kommunikationstjänster 

var mer accepterade än andra i arbetslivet. I den yngre gruppen motiverade 

Respondent 4 valet av att använda Snapchat på sin arbetsplats med att den var 

accepterad av unga medarbetare på företaget, men övriga respondenter i yngre 

gruppen ansåg att plattformen var olämplig i arbetslivet. I den äldre gruppen 
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detekterades en liknande motivering för användandet av mail eftersom Respondent 7 

förklarade att mail användes som kommunikationsverktyg på arbetsplatsen då hon 

och företagets medarbetare betraktade det som ett jobbrelaterat 

kommunikationsverktyg. Att respondenter från båda generationerna hade olika 

synsätt på hur kommunikationstjänsterna skulle betraktas förevisar att det existerar 

olika uppfattningar om hur medier ska användas (Gershon 2010). Detta indikerar på 

olika medieideologier (Gershon 2010) som människor besitter, då de individuella 

föreställningar om hur medier ska appliceras i arbetet uppenbarar sig i den empiriska 

datainsamlingen.  

 

 

7.2  Frågeställning 2 
 

Studiens andra frågeställning behandlar de förväntningar olika generationer har om 

kommunikationsplattformar. Majoriteten av respondenterna i båda av studiens 

fokusgrupper var av uppfattningen att olika kommunikationstjänster var ämnade för 

olika ändamål.  

Flera respondenter i den yngre generationen ansåg att Snapchat, i relation med 

andra medier, var en mycket oseriös chattapp att kommunicera med i arbetslivet. 

Detta motiverades med att Snapchat uppfattades som en plattform för att ragga på 

människor, och av denna anledning något som inte borde implementeras som 

kommunikationstjänst på en arbetsplats. I den äldre generationen resonerade 

Respondent 7 att chattappen Messenger uppfattades som en 

kommunikationsplattorm för privata ändamål.  

Detta stämmer överens med Madianou & Miller (2012) teori polymedia, då det 

empiriska underlaget visar på hur människors förutfattade föreställningar och 

förväntningar om olika kommunikationsplattformar upprätthåller normer om vilka 

medier som ska användas för en viss typ av kommunikation. Enligt polymedia-teorin 

har människors tillgång till en rad olika medier gett upphov till premissen att den som 

skickar ett meddelande bör göra det via en kommunikationskanal som betraktas som 

lämplig för meddelandets budskap (Madianou & Miller 2012). Precis som 

diskussionerna i båda studiens fokusgrupper påvisade så fanns det förväntningar 

bland respondenterna om olika kommunikationsplattformar i arbetslivet. 
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Detta indikerar på att polymedia förekommer idag i det svenska arbetslivet, då 

svaren som respondenterna i denna studie efterlämnar förhåller sig till teorin att 

medieplattformar står i relation med varandra och att medieanvändare väljer medium 

utifrån normer. 

 

Då åsikterna i båda generationers fokusgrupper redogjorde att åldern ansågs vara en 

viktig aspekt för vilken kommunikationsplattform som kunde användas på en 

arbetsplats avslöjades ytterligare förväntningar som respondenterna hade om 

kommunikationsplattformar. Respondent 8 i den äldre gruppen var likgiltig till att lära 

sig använda kommunikationstjänster som var populära bland yngre generationer. 

Han vidareutvecklade detta med: ”Låt ungdomarna hålla på med sånt” (Respondent 

8). Teorin mediegenerationer i Bolins (2016) avhandling kommer här till användning 

för att förstå hur medieanvändares attityd och inställning till medier kan skifta över 

generationer. De förhållningssätt om kommunikationstjänster i arbetslivet som 

uppdagas i intervjuerna påvisar att olika generationer delar vissa förväntningar om 

kommunikationstjänster, men att de i vissa fall även skiljer sig åt. Till exempel visade 

den yngre gruppen ett stort intresse till att vilja använda en särskild 

kommunikationstjänst (Whatsapp) i arbetslivet med anledning av plattformens 

funktioner, vilket inte alls var fallet i den äldre gruppen.  

Detta betyder att båda grupper resonerade i liknande banor om att det fanns 

förväntningar om användandet av kommunikationstjänster i arbetslivet, men att de 

specifika förväntningarna i sin tur kunde skilja sig åt mellan generationer.   

 

Då respondenterna i vardera grupp mestadels var eniga med varandra i dessa frågor 

går det att förmoda att de inte bara tillhörde samma generation sett till ålder, utan 

även samma mediegeneration som Bolin (2016) tar upp. Med denna tolkning påvisas 

det därav att respondenterna i den yngre gruppen i viss mån delar uppfattningar om 

mediebruk i arbetslivet, och respondenter i den äldre gruppen i viss mån delar sina 

uppfattningar om mediebruk i arbetslivet. Det hade varit intressant att utforska om det 

uppstått tydligare skillnader mellan respondenterna inom grupperna om underlaget 

från intervjuerna indikerade att någon av respondenterna tillhörde en annan 

mediegeneration än de andra i gruppen. Bolin (2016, s. 8, s.44-45) exemplifierar hur 

människor i samma mediegeneration delar gemensamma upplevelser om medier. 

Därav skulle ett tillsättande av respondenter som inte tillhörde samma 



 36 

mediegeneration i vardera fokusgrupp kunna efterlysas för denna studie, för att 

studera om deras uppfattningar och funderingar kring mediebruk i arbetslivet tedde 

sig annorlunda gentemot resterande respondenter.  

 

Av resultaten kan man konstatera att den äldre generationen var mindre benägna till 

att vilja byta appar i arbetslivet i jämförelse med den yngre generationen. Då de äldre 

uppvisade en bekvämlighet i användandet av appar väcker det en diskussion om de 

äldre var nöjda med det app-utbudet som fanns tillgängligt, eller om de var mer 

bekväma i sina arbeten sett till aspekter som etableringsgrad och anställningsvillkor. 

En annan faktor som kan förklara den äldre generationens ointresse till att byta appar 

är att äldre människor tenderar att vara obrydda att uppdatera sig med modern teknik 

i jämförelse med yngre människor. 

 

7.3  Frågeställning 3 
 

Den tredje frågeställningen undersöker vilka normativa föreställningar som finns kring 

kommunikationens tid och rum samt skillnader mellan generationerna. Ur studiens 

empiriska underlag som behandlas i analysavsnittet går det att avläsa hur 

respondenter ställer sig tveksamma till att föra arbetsrelaterade konversationer över 

kommunikationsplattformar utanför arbetstid. I den yngre gruppen ansågs chattappar 

vara ett något mer accepterat tillvägagångssätt för kommunicera arbetsrelaterad 

information på kvällstid i jämförelse med sms. Detta då det fanns normativa 

föreställningar i den yngre gruppen om att sms tvingade mottagaren att svara då 

kommunikation via sms tycktes vara en mer personlig tvåvägskommunikation i 

jämförelse med chattappar. Även detta fenomen kan förklaras med teorin om 

polymedia, då respondenterna motiverar att den valda kommunikationsplattformen 

påverkar hur kommunikationen uppfattas. I den äldre gruppen sågs dock ingen 

kommunikationstjänst vara accepterad för arbetsrelaterad kommunikation under 

privat tid, dessa skäl motiverades med att det var ohyfsat och oförskämt av 

avsändaren. 

 

De skäl som de äldre respondenterna förklarar sitt missnöje mot (arbetsrelaterad 

kommunikation utanför arbetstid) är etiska. Enligt Bengtsson (2007) är de 

föreställningar som finns kring mediebruk skapade ur vardagliga rutiner. Detta 
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betyder att när de vardagliga rutinerna kring medieanvändning frångås riskerar 

människor att bli upprörda (Bengtsson 2007). Att något betraktas som oetiskt i 

människors ögon är en föreställning som vilar på kulturella gemenskaper om vad 

som anses vara rätt eller fel (Bengtsson 2007). Därav kan en förståelse för den äldre 

gruppens frustration mot ovälkommen kommunikation förklaras genom att tillämpa 

Bengtssons (2007) teori om norm och etik i medieanvändning.  

Respondenterna innehar normativa föreställningar från det vardagliga livet 

(arbetslivet inkluderat) vilket går emot en arbetsrelaterad kommunikation på 

kommunikationsplattformar som verkar alla tider på dygnet.  

 

Flera respondenter från båda grupper uppmärksammade att en konstant pågående 

arbetsrelaterad kommunikation utanför arbetstid var något som de ställde sig 

tveksamma till. Detta betyder att när de väl tar emot jobbrelaterade meddelanden 

utanför arbetstid så bryter detta mot deras normativa föreställningar om medier och 

vardagliga rutiner, vilket utifrån Bengtssons (2007) teori om norm och etik förklarar 

varför respondenterna anser det vara oacceptabelt. Detta var båda generationer 

överens om. Det blev även tydligt bland flera respondenter att de var negativt 

inställda till att låta kommunikationstjänster bryta den fysiska gränsen mellan jobbet 

och bostaden. Respondent 2 förklarade sitt behov av att vilja ha en tydlig gräns 

mellan jobb och arbete med att han inte skulle störas av arbetsrelaterade dilemman 

när han befann sig i hemmet.  

Med Respondent 2:s yttrande i åtanke finns det skäl att hävda att vi står inför en 

framtida konfrontation i gränsdragandet mellan arbete och privatliv. Tidigare 

forskning som behandlats i denna studie pekar på att det redan förekommer många 

fall av digital stress i arbetslivet. Respondenterna i denna studie belyser hur de vill 

upprätthålla en tydlig gräns mellan arbete och privatlivet, men statistik pekar på att 

internetanvändningen i Sverige ökar för varje år (Davidsson et al. 2018). Av detta kan 

ett kontraproduktivt beteende hos respondenter i båda generationer tydas, samt en 

framtid innehållandes en ökning av digital stress bland människor befaras. Detta då 

människors önskan av att ha en tydligare gräns mellan arbete och privatliv kan 

sargas av faktumet att de är en del av det svenska samhälle och arbetsliv som för 

varje dag blir mer digitaliserat.  
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8  Sammanfattning  
 

Syftet med uppsatsen var att undersöka vilka normativa föreställningar som ligger till 

grund för svenskars val och användning av digitala kommunikationstjänster i 

arbetslivet. 

För att uppfylla syftet utgick studien ifrån de tre frågeställningarna; hur skiljer sig valet 

av kommunikationsplattformar mellan generationerna i arbetslivet och hur motiveras 

dessa val?, vilka förväntningar har de olika generationerna på olika 

kommunikationsplattformar i arbetslivet? samt; vilka normativa föreställningar finns 

kring kommunikationens tid och rum samt hur skiljer det sig mellan generationerna? 

 

8.1  Hur skiljer sig valet av kommunikationsplattformar mellan 
generationer i arbetslivet och hur motiveras deras val? 
 
Att den yngre generationen (människor födda under 1990-talet) var benägna att byta 

ut nuvarande använda kommunikationsplattform på sin arbetsplats till en annan var 

ett faktum av intervjuerna. Den yngre generationen motiverade detta med att 

existerade andra kommunikationsplattformar med funktioner som ansågs vara bättre. 

I jämförelse var den äldre generationen (människor födda under 1960-talet) mer 

kritiska till detta. Deras motiveringar tydde på att de var tillfredsställda med 

nuvarande använda kommunikationsplattform, och att det fanns ett ointresse om att 

hitta andra kommunikationsplattformar. Både yngre och äldre generationer 

motiverade hur valet av kommunikationsplattform på arbetsplatser kunde bero på 

delade gemenskaper bland de anställda. En kommunikationsplattform som ansågs 

vara accepterad på arbetsplatsen var giltig att användas, oberoende på vilken typ av 

kommunikationsplattform det handlade om. 

 

8.2  Vilka förväntningar har de olika generationerna på olika 
kommunikationsplattformar i arbetslivet? 
 
Båda generationer hade förväntningar om att olika kommunikationstjänster skulle 

användas för olika syften. Den yngre generationen avfärdade användandet av 

kommunikationstjänster som uppfattades som oseriösa i arbetslivet. Den äldre 

generationen bedömde chattappar som användes för privata ändamål som fel att 

använda på arbetsplatsen. 
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Det är orimligt att förvänta sig att äldre personer använde eller hade kunskap 

kommunikationsplattformar som var populära hos ungdomar, denna uppfattning hade 

både den yngre och äldre generationen. Studien föreslår att dessa föreställningar 

förklaras med teorin om mediegenerationer, då olika generationer besitter olika 

uppfattningar om hur medier ska användas. 

 

8.3  Vilka normativa föreställningar finns kring kommunikationens tid och 
rum samt hur skiljer de sig mellan generationerna? 
 
I studiens intervjuer ställer sig respondenter från både yngre och äldre generationer 

tveksamma till att föra arbetsrelaterad kommunikation under privat egentid.  

Det fanns dock en viss skillnad mellan generationerna då den yngre generationen 

visade indikationer på att vissa kommunikationsplattformar ansågs vara mer 

accepterade än andra i arbetsrelaterad kommunikation utanför arbetstid. Den äldre 

generationen tolererade inte någon som helst arbetsrelaterad kommunikation utanför 

arbetstid eller när de befann sig i hemmet. Studien föreslog att respondenternas 

normativa föreställningar berodde på kulturella gemenskaper som respondenterna 

delar. Då respondenterna hade samstämmiga uppfattningar om att vilja gränsdra 

användandet av kommunikationstjänster mellan arbete och privatliv diskuterar 

studien om ett framtida dilemma där ett mer digitaliserat samhälle riskerar att 

utmynna i fler hälsoproblem för svenskar i arbetslivet. 

 
 
 
 

9  Slutsats 
 
Denna studie har baserats på två semi-strukturerade intervjuer för att belysa 

normativa föreställningar i valet och användandet av digitala 

kommunikationsplattformar i det svenska arbetslivet, samt skillnader mellan 

generationerna. Studien drar slutsatsen att det finns både likheter och skillnader 

mellan yngre och äldre generationer i deras normativa föreställningar om 

kommunikationstjänster i arbetslivet. Detta då båda generationer delade uppfattning 
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om att tillämpandet av kommunikationsplattformar på arbetsplatser bör vara 

accepterade av medarbetare och att medieanvändares ålder spelar en avgörande 

roll i frågan om vilka kommunikationsplattformar som ska praktiseras i arbetslivet. 

Den yngre generationen tenderade att vara mer villiga att byta 

kommunikationsplattformar i jämförelse med den äldre generationen på 

arbetsplatsen. Av detta indikerar studien på att äldre generationen besitter en mer 

försiktig inställning till att lära sig om digitala kommunikationsplattformar i jämförelse 

med yngre generationen. 

Vidare konstaterar studien att både yngre och äldre generationer utmärkte 

viljeyttringar att gränsdra användandet av arbetsrelaterad kommunikation sett till tid 

och rum, vilket väcker farhågor om den framtida digitala arbetsmiljön i Sverige.  

 

10  Förslag på framtida forskning 
 

Då den empiriska datainsamlingen i denna studie bestod av kvalitativa fokusgrupper 

med totalt 8 respondenter går det inte att dra några större slutsatser om svenskars 

normativa föreställningar om medieanvändning i arbetslivet. Därav efterlyser studien 

framtida forskningar med kvantitativ ansats för att få en bättre generaliserbarhet om 

normativa föreställningar i det svenska arbetslivet, och för att verifiera de likheter och 

skillnader som denna studie tar upp.  

Respondenterna som deltog i denna studie besitter olika bakgrunder inom svenskt 

arbetsliv, vilket skapar en efterfrågan av forskning som fokuserar på ett särskilt 

yrkesområde i Sverige. Det skulle kunna ske genom enkätundersökningar som 

riktade in sig på ett specifikt yrke, vilket förmodligen skulle ge evidens på fler 

normativa föreställningar om medieanvändning i arbetslivet. Därefter skulle 

gruppintervjuer kunna hållas med personer i olika åldrar tillhörandes samma 

yrkesområde, för att hitta likheter och skillnader om de föreställningar som finns i 

yrket. 
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Appendix A Samtyckesblankett 
 
 

Jag …………………………….. accepterar frivilligt att delta i denna forskningsstudie. 

 

Genom att delta i denna forskningsstudie är jag i vetskap om att: 

 

- Jag kan ångra mitt deltagande när som helst 

- Jag kan ångra att mina uttalanden används för forskningssyfte fram till 

en vecka efter intervjutillfället 

- Jag kommer att förbli anonym i studien 

- Ljudinspelning kommer att ske i samband med intervjun 

- Jag har fått information om studien och möjlighet att ställa frågor om 

studien 

 

 

 Signatur deltagare                                                           Signatur forskare 

 

__________________                                __________________      

 

 

Datum                                                                                Datum 

___________                                    ____________                                
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Appendix B Protokoll 
 
- Introduktion och förklaring av studien – några frågor innan vi startar? 
- Låt alla introducera sig själva 
 
- Vad jobbar du med, vilka chattappar använder du mest i vardagen? Varför? 
 
- Berätta om gårdagen. Vem pratade du med och på vilken plattform? 
 

- Vem skriver du mest med på chattappar? Kan du tänka dig att kommunicera 
med alla du känner på dessa appar, som exempelvis jobbkollegor? 
 

- Om ni använder chatt i jobbet, vem kommunicerar ni med? 
 

- Finns det tillfällen i jobbet där det är ”fel” att kommunicera med chatt? Vilka? 
Varför? 
 

- Finns det situationer i jobbet när du inte skriver chattmeddelanden och 
istället mejlar (eller väljer andra tjänster)? Varför?  
 
- Vilken/vilka chattappar skulle du helst vilja att ni använde på jobbet och 
varför? 
 

- Uppstår det tillfällen där du hellre velat använda en annan tjänst än chatt för 
att kommunicera i jobbet?  
 
 
- Ändras ditt sätt att kommunicera i arbetet beroende tiden på dygnet eller var 
du befinner dig?  
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Appendix C 
 
 
Fokusgrupp 1 (yngre) 
 
 
Axel, 25 (Respondent 1) 
Jobbar i Djurgården fotboll 

Använder mest snapchat, instagram, messenger 

- Alla jag känner använder dom, och jag har de pga vana. Lättillgängligt. 

 

Emil, 25 (Respondent 2) 
Pluggar, samt jobbar deltid i skoaffär 

Använder Instagram, Facebook messenger, Snapchat och whatsapp. 

- Jag använder dom för att alla använder dom. Jag når vissa människor på olika 

appar. 

 

Lisa, 26 (Respondent 3) 
Jobbar med dataanalys 

Använder messenger, instagram (chatt), 

- Alla finns på messenger, dom som inte finns där finns på instagram. Lätttillgängligt, 

man använder apparna ändå. 

 
Bosko, 24 (Respondent 4) 
Jobbar i mataffär 

Använder Whatsapp, viber, messenger, snapchat 

Whatsapp för kontakt med utlandet, min familj. De andra för inrikes. 

 

 

Berätta om gårdagen, vem pratade du med och på vilken plattform?  
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A:  

Min är nog Instagram mest aktiv, jag pratar med mina kompisar där. 

 

L:  

Grupperna på messenger händer det alltid nåt i. Kompisar alltså. 

 

E:  

För mig är Facebook messenger där skolarbeten är, lite mer seriöst. Whatsapp är det 

jag använder mest med mina nära o kära. Instagram är beroende på vilka 

sammanhang. 

Jag tycker att Facebook messenger är så opersonligt, så formellt. Grupper, 

skolarbete. 

Instagram är mer nyhetens behag, ”såg du det här” och så skickar man det vidare 

typ. 

 

A: 

Jag tror att det blivit så på Facebook, det är så pass gammalt. Man har familj, alla 

där.  

Facebook är både för mitt yngre och äldre umgänge, snapchat för mitt yngre. Inte 

min mamma, äldre osv. 

 

L:  

Facebook är opersonligt för det är inte ett aktivt val att lägga till någon på facebook.  

Men att göra det på snap eller instagram, då e det mer personligt. 

 

A: 

Instagram o snapchat har blivit lite mer att du har följare. Facebook har inte haft den 

plattformen att du har följare innan den funktionen kom. 

 

B: 

Facebook har börjat dö ut också 

 

A: 
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Fast inte i utlandet, mina släktingar utomlands börjar nu med fb.  

 

B:  

Facebook har i Sverige börjat sina ut. man använder inte det. Man har en profilbild , 

men inte ens en status. Nu är det instagram som är inne, och snapchat också, därför 

skriver man mer där. 

 

E: 

För mig, snapchat, sedan Instagram la in storys, snapchat är död för mig. Instagram 

har alla funktioner, då flyttade alla till Instagram. Det som är bra med snapchat är att 

snappen försvinner, annars finns alla fördelar på insta. 

 

A: 

Snapchat, där kan jag skicka lall-grejer, för att det försvinner. Jag kan inte göra det 

på andra plattformar, därför blir snapchat en oseriös plattform för vissa ändamål. 

 

B: 

Lall grejer på snapchat, och hålla på med att stöta på någon tjej eller så. Ingen kan 

se vad som har hänt, det är vad snap är till för. (alla skrattar) 

 

 

Vilka skriver ni mest med på chattappar?  Kan ni tänka er att kommunicera 
med alla ni känner på dessa appar, som exempelvis jobbkollegor? 
 
B: 

På mitt jobb sjukanmäler dom sig till kassachefen via snap. För att hon är ung. Det 

hade inte fungerat till butikschef. Han vet inte ens vad snap är. Så länge chattappen 

”godkänds” av båda parter så tror jag vilken som helst funkar. Men om en part inte 

accepterar typ snap så funkar det inte. 

 

L:  

Det är mest polare man skriver med, jag försöker undvika sociala medier i jobbet. För 

om jag lägger upp en story så kanske jag inte vill att jobbet ska se det. Jag följer inte 

mina kollegor på sociala medier, bara kompisar. Jag skulle inte heller chatta med 
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mormor tex *alla skrattar*. Kompisar främst. Jag tror att man bara kan kommunicera i 

vissa (plattformar) med en del personer, inte alla jag känner. 

 

E: 

För mig är det främst kompisar..,  Om jag fick bestämma skulle jag ha alla på samma 

plattform, whatsapp. Jag är aktiv där hela tiden, skönast på whatsapp. 

 

Tänker du bara på chattfunktionen? 

 

E:  

Aa , jag tycker att den är bättre än alla andra. 

 

A: 

Jag skulle inte kunna ha jobb på chatt. Aldrig. För att i Sverige är det inte vanligt. 

Om jag skulle ha en kund, jag skulle aldrig säga ”jag skriver till dig på facebook”.  

Det är mail som gäller. Mail är utanför min privata sfär.  

 

B: 

Så om man har dig på snap, då ligger man bra till? * skratt *  

 

A:  

Ja, då är du i min krets. Jag följer bara dom jag känner. 

 

B:  

Jag har märkt något med whatsapp, att du kan svara på gamla meddelanden 

effektivt utan att det blir rörigt. 

 

E: 

Exakt, det är smidigt. Läsfunktionen, det är lätt att skicka filer osv. 

 

A: 

Jag vill inte att folk ska se att jag läst. Då blir man stressad. 
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E: 

Du kan även se om någon är inne, det är nice. Det kan man ju på flera andra, men 

whatsapp är min grej, skönast. 

 

 

Om ni använder chatt i jobbet, vem kommunicerar ni med? 
 
L:  

Jag glömde säga att jag använder slack, en intern chattapp. 

Du har alla personer på företaget, som en social grej för företag.  

Så jag har alla där. Skriver var 5e minut. Om det inte är tidskrävande så mailar jag, 

vill jag veta något direkt så ”slackar” jag.  

 

B: 

Jag har alla på mitt jobb på snap. Jag är själv avdelningschef, och alla som är under 

mig är ungdomar, så jag har dom på snap helt enkelt. Jag kan dock knappt 

kommunicera med tjejerna på jobbet, för min tjej blir svartsjuk. *skratt* 

 

A:  

Det är för att snap är en typiskt ”ragga på tjejer” – plattform. Ska jag sjukanmäla mig 

via snap? * alla skrattar * Du har valt konstig plattform för jobbet, alltså. 

 

B:  

Fast det måste det inte vara, vissa sjukanmäler sig på snap. Dom skickar selfie när 

dom e sjuka på morgonen. Det är normalt i den åldern, och dom är lallare på mitt 

jobb. Men jag håller med om att den uppfattas som fett konstig att använda på 

jobbet. 

 

E: 

Vi har en whatsapp grupp i jobbet, men inte så ofta vi skriver. Det är min chef och 

sen några butiksanställda, och meddelandena är typ information o sånt. 

 

 

E, du tycker att funktionerna är avgörande faktor för att du väljer whatsapp? 
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B, du säger att ålder är det för att du använder snapchat? 
 
E:  

Whatsapp, du har allt där. 

 

L: 

Det är också skillnad på om du väljer appen för funktionerna, eller för om alla dina 

polare är där. Det är två olika grejer. För om jag fick välja, så hade man kanske kört 

annan app. 

Men B, du pratar med alla på snapchat för att dom ÄR där. Hade dom inte använt 

snap hade du aldrig kört det. 

 

B: 

Aa, jag hade hellre tagit whatsapp om jag fick bestämma. Nu bara blev det snapchat 

för alla är unga. 

 

A:  

Jag tror att det är ålder som spelar in , för oss är det normalt med snap. För äldre på 

jobbet skulle det se fett oprofessionellt ut, men också att de inte ens har appen. 

 

Finns det tillfällen i jobbet där det är ”fel” att kommunicera med chatt? Vilka? 
Varför? 
 
 
A:  

Det måste vara ”rätt” plattform att prata på. Jag hade inte kunnat skriva med min chef 

på snapchat. Även situationer, är det något allvarligt så hade jag inte kunnat skriva 

chattmeddelande till min mamma om min syster dog. Man ringer ju. 

För jag vet att följdfrågorna kommer komma.  

Det beror på graden av seriositet, och på typen av info som ska förmedlas. 

 

E: 

Asså för mig, det första jag tänker på är: Hur tolkas apparna? Snapchat är..  



 53 

Det är flummigt, lall. Därför blir jag chockad när B säger att dom har snapchat för 

jobbet.  

För att snapchat uppfattas som flummigt. Jag väljer hellre typ whatsapp isånafall, det 

är mer seriöst. Oftast, vad är det man ser på snapchat? Du ser kaosgrejer på stories, 

folk är ute och dricker, det är skämt, osv. 

Den yngre målgruppen är på snapchat, de är mer oseriösa. Så om jag ser en 45-

åring som dyker upp på snap, jag tänker ”vad är det här”.  

Det är hur appen uppfattas. Därför kommer jag aldrig gå till en chef och säga ”kan 

jag lägga till dig på snapchat så hörs vi senare?” Det kommer inte hända. * alla 

skrattar * 

 

A: 

På mitt jobb, ärligt, jag hade inte ens sjukanmält mig via sms till min chef, men jag 

tror det är skillnad mellan jobb till jobb.  

 

E:  

Jag tycker det vore fel att använda chattapp för att ställa in ett möte tex. Då mailar 

man i god tid istället. En chatt vore oseriöst intryck. Om man är sent ute, man ringer. 

När det är akut, och man behöver svar nu, då jag ringer. 

Men när det gäller den allmänna kommunikationen, jag utgår ifrån vilken plattform vi 

använde först. Tex, lade vi vill varandra på snapchat, okej vi kör snapchat. Mail, vi 

håller det på mail. Jag pallar inte blanda in massa andra appar asså, det är 

huvudvärk bara 

 

A: 

Brukar du försöka få dom till din app du gillar? Typ, ”kan jag adda dig på whatsapp”? 

 

E: 

Nej, jag pallar inte. Tex, jag har ett sidojobb med mina kompisar. Då försökte jag få 

alla från messenger till whatsapp. Det är fortfarande tjafs, vi är kvar på messenger.  

Messenger, där försvinner konversationerna bland hundra meddelanden. 

Jag har tusen grupper där.  

 

L:  
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För mig, när det gäller vilka chattappar som är accepterat att ha på jobbet, så handlar 

det 

om hur formell plattformen är. Snapchat för mig är brandat som en oformell sådan. 

Messenger också, Instagram också. Och eftersom de upplevs som oformella så blir 

de oseriösa. Det finns ingen chattfunktion nu, kanske whatsapp. 

 

Finns det situationer i jobbet när ni inte skriver chattmeddelanden och istället 
mejlar (eller väljer andra tjänster)? Varför?  
 

B:  

Vi brukar höra av oss till säljare via mail. För att via snapchat skulle det bara vara 

sjukt.. hur hittar vi ens dom där? Och dom använder det 100% som fritidsfördriv, 

inget seriöst. 

 

A:  

Mest mail med kunder, ibland telefonsamtal. Internet i teamet, vi kan köra chattar, 

men ringa vid viktiga saker. Är det många saker, vi kan köra mail internt också. Då 

kan man lista upp alla grejer tydligare i mail. Eller om man har haft telefonkonferens, 

sen man ba ”okej jag skickar allt vi sa på mail sen”. 

 

L:  

Mail, om det inte är chatt. Samma här, gäller det mycket innehåll så kan man köra 

mail, ska jag ha svar snabbt chattfunktion. 

 

Vilken/vilka chattappar skulle ni helst vilja att ni använde på jobbet och varför? 
 

E:  

Aa, asså som jag sa, whatsapp vore bäst för min del. För att där finns bra funktioner, 

men det är också en app som inte är så lall. Som typ snapchat, den är för oseriös i 

de flestas ögon. Hämta whatsapp till mig. 

 

B:  

Jag kan också köra whatsapp, den skulle funka på mitt jobb. Därför att den känns 

mer seriös än Snapchat som vi använder nu.. 
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L:  

Jag är nöjd med slack, jag vill inte blanda in appar i arbetslivet som jag använder på 

fritiden. Jag vill ha allt sorterat.. jobb där i den appen, det privata här. 

 

A:  

Jag håller med L här, för att.. får man svara med en app som inte finns? 

 

Absolut. 
 
A:  

Jag skulle vilja ha en app som L har på sitt jobb (slack). Fast med mail och 

chattfunktion i ett, som man använder på jobbet. Det skulle vara nice att ha allt 

sorterat, allt jobb på en plattform och alla andra grejer på dom vanliga. Men annars 

kan jag tänka mig whatsapp också, för messenger är för personlig.  

 

E:  

Fast whatsapp är ju också personlig, för det är ditt nummer och så. 

 

A:  

Aa, fast på (facebook) messenger finns jättemånga kontakter som inte är 

professionella, medan på whatsapp skriver jag redan mest med kollegor. 

 

 

Uppstår det tillfällen där ni hellre velat använda en annan tjänst än chatt för att 
kommunicera i jobbet? Exempelvis, er chef mailar men ni skulle föredra chatt 
& vice versa. Varför? 
 

E: Där jag praktiserar nu, dom använder mail. För mig är det jätteonödigt när dom 

kommunicerar en mening på mail. Mail borde bara användas för längre 

meddelanden, är det kort - ta det på whatsapp istället! 

Det är mycket smidigare, för att då får jag pling, jag kollar direkt. Mail, jag kollar en 

gång per dag. Vill du något kort intensivt, skriv på whatsapp. 
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L: 

För mig är det standard att kolla mailen. För jag har alla mina ”måsten”, om någon 

har bett mig göra någonting så finns det på mailen. Jag kommer inte missa något om 

det finns på mail. Det är bättre att ha allt på mailen. Jag kollar hela tiden, varje dag. 

 

A: 

Men E, du säger att du vill ha allting samlat på whatsapp. 

 

E:  

Ja. 

 

A:  

Men skulle du då vilja samla ditt jobbliv med det privata i en och samma app? 

Tänk dig sen när du börjar jobba i högre position, du får meddelanden av tjejen, du 

får meddelanden av chefen, han skickar viktig information på engelska i whatsapp. 

Du har dina kompisar i whatsapp.. jag hade inte haft kontroll? Jag vill ha mail i 

mappar, lugn och ro! 

 

E: 

Nejnejnej, när det kommer till mail så pallar jag inte sitta och ha dom här långa 

mailtrådarna. Så ska jag sitta och läsa 15 sidor.. skriv bara kort whatsappgrupp.  

När det är korta grejer, skriv till whatsapp.  

 

B: 

E, jag mailar till dig ”Hur mår du”? Vad är din reaktion. 

 

E: 

Kom inte till mig med mail då, jag kanske svarar om 5 timmar! Det blir 

jätteopersonligt. 

 

B:  

Om jag fick bestämma så hade jag helst inte använt snapchat i jobbet, jag hade 

använt lite av mail, whatsapp och sms.. bara för jobb. För mig är mail lite att man inte 
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håller koll på.. det går långsammare. Sms håller man koll på direkt. Så man väljer 

plattform efter vad man ska förmedla. 

 

A:  

Jag tror det är en vanesak. Alla jag jobbar med använder mail. Alla kollegor.  

 

E: 

Dom som jag har daglig kontakt med, vill jag ha whatsapp-grupp med. Alla andra: 

Mail. 

Med andra ord, allt seriöst på en plattform, allt ”chill” på en annan. 

 

Varför uppdelat? 
 
E:  
För att då blir det tydligt för mig, jag har en för jobb och en för privat. Då kan jag 

stänga av allt på jobbet när jag slutar, sen bara kunna prata med kompisar utan att 

jobbrelaterat stör mig på kvällen. Jag har inte så nu, men jag skulle vilja att det var 

så. 
 

Ändras ert sätt att kommunicera i arbetet beroende tiden på dygnet eller var du 
befinner dig?  
B:  

SMS på kvällen/natten, då är det ”ursäkta att jag stör”. Mail kan man skicka när som 

helst. 

Det känns mer personligt med SMS, om någon sms:ar så sent då är det seriöst. På 

snap eller insta, det spelar ingen roll vad klockan är, för det är inte seriös plattform för 

mig. 

 

L: 

Jag tror att om du smsar, då förväntar man sig svar direkt. Om man mailar, då är det 

inte lika brådskande. ingen förväntar sig att man ska svara direkt. Framförallt inte på 

natten. 

Därför tror jag att sms är mer oartigt för att då tvingar du den du pratar med att svara 

direkt.  
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Ganska liknande i chattappar också, även om man inte är tvungen att svara direkt på 

natten om det plingar till på messenger. Man fattar att den andra kanske sover. 

 

E:  

Eller om man är klar på jobbet, i vissa jobb är det inte ok att skriva efter arbetstiden. 

För då man har kommit hem. Jag tex, det ska inte finnas någon anledning att du 

skriver jobbrelaterade saker till mig när jag kommit hem. Det blir extra arbete, det gör 

mig bara stressad. Då säger jag ”broder, vänta till imorgon bitti”. 

 

A: 

Som du säger, jag tror det beror på jobbet. För jag kan inte bara stämpla ut, jag är 

säljare. Jag måste vara redo alla timmar på dygnet för att prata med folk. 

 

B: 

Är inte det skitstressande? Du har ingen ledigtid bror 

 

A: 

Asså ärligt, för mig det är inget problem. Men jag kan fatta att andra kanske blir 

stressade, men då du ska inte ha det jobbet. 

 

Så E, du ändrar beteendet beroende på vilken tidpunkt? 
 
E:  

Asså för mig gäller detta egentligen bara Sms, för att då är det personligt för jag har 

ditt nummer.  Jag kommer skriva ”ursäkta att jag stör”. Whatsapp är också 

nummerbaserat, jag vet, men sms för mig är mer personligt. Whatsapp du kan ändå 

ha en annan approach, det är internet. Den känns mer likt messenger och det som L 

sa. 

 

L: 

Intressant, för att dom är ju typ är samma grej. Men jag kan förstå känslan, whatsapp 

är över internet, det uppfattas inte som lika personligt.  

 

A, hur ställer du dig till att använda chattappar under arbetstid? 
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A:  

Beror ju på jobbet fortfarande, men jag ser inga problem med att använda 

messenger, min chef skulle inte bry sig. Varför skulle han? Visst, ibland börjar man 

skriva med kompisar som inte har med jobbet att göra, men min chef kan själv sitta 

och chilla med massa appar. Han är lika gammal som mig också. Han vet att jag gör 

mitt jobb ändå 

 
Något mer att tillägga till detta samtal? 
 
A: Jag tror att.. när man är utomlands, då blir det helt annorlunda vad som är normalt 

hur man kommunicerar. Då ringer man bara viber, eller skriver på whatsapp. Det är 

inte lika vanligt hos os i Sverige. Så kulturella skillnader har säkert en påverkan på 

vad som anses som normalt och okej. 

 

L:  

Jag tror också att hur plattformarna brandar sig själva har en stor påverkan på hur 

man använder dom. Snapchat är lall, för att dom är brandade som lall. En gul logga 

som är ett spöke, det är inte seriöst. Dom riktar sig mot unga, det är den viben. 

Messenger är inte seriöst heller, det är bara att man har alla där. Det är inte nischat, 

man har det bara.  

 

E: 

För mig är messenger lall, om någon VD skulle skriva till mig på messenger, då 

skulle jag tycka ”vad är det här”. 

 

A: 

För mig, jag tror att funktioner har stor roll, asså mail där du kan göra scheman, 

lägga in mappar, det är välkomnande för jobbrelaterad kommunikation. Därför 

framför det som mer seriöst. Du har signatur längst ner. Det har inte messenger. 

 

L:  

Precis, alltså hur plattformarna brandar sig själva, hur dom framstår. Det är utifrån 

det som man bestämmer vem man ska snacka med, man väljer inte att prata med 
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chefen på snapchat för att det framstår som oprofessionellt. Då väljer man ett mer 

seriösare medium.  

Slack är tex ett typ likadan plattform som messenger, jag vet ingen skillnad på 

funktionerna. Men de har brandat sig som en seriös plattform för businessanvändare. 

Så JAG anpassar mig till forumet hur plattformarna är skapade för.   

 
Så om snapchat bara framstod som ”seriös” plattform med med exakt samma 
funktioner som nu, tror ni fler företag hade kört där? 
 
B:  

Ja, för att tänk om ett nytt företag ska fundera ”vart ska vi prata nånstans”. Då tänker 

man ”aa alla andra använder snapchat, vi gör det också”. Så det är bara efter 

popularitet, eller hur alla ser på apparna, inte om funktioner tror jag. 
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Fokusgruppintervju 2 (äldre) 
 

Rita, 55 (Respondent 5) 
Lågstadielärare 

Använder mest sms, whatsapp, messenger. För att min umgängeskrets använder 

dom. 

 
David, 58 (Respondent 6) 
Farsta stadsdelsförvaltning 

Whatsapp, messenger 

 
Lena, 58 år (Respondent 7) 
Försäkringsbolag 

Messenger, sms  

 
Albert, 53 år (Respondent 8) 
vaktmästare 

Sms, inga sociala medier 

 
 

Berätta om gårdagen. Vem pratade du med och på vilken plattform? 
 
 

R:  

Jag chattade med min väninna på messenger, sedan övergick det till samtal. Därför 

att båda använder facebook, det är enkelt och gratis. Snapchat förstår jag inte vad 

det är. Helt meningslöst att lägga ut något som försvinner. 

 

D:  

Ingen. Eller jo förresten, jag sms:ade med min sambo. 

 

L:  

Messenger, och sms med kompisar och kollegor. 
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A:  

Jag har inte sociala medier, chattar inte med någon. 

 

R:  

SMS är mina kompisar, messenger är med dom som jag inte har så daglig kontakt 

med. 

 

D:  

Jag som är i min ålder, jag pratar inte så mycket med mina kompisar. Inte dagligen. 

 

A:  

Samma här, vi ringer isåfall, eller träffas. 

 

 

 
Vilka skriver ni mest med på chattappar? Kan ni tänka er att kommunicera med 
alla ni känner via chattappar, som exempelvis jobbkollegor? 
 
R:  

Ja, det gör jag ju redan. Min chef och mina kollegor. Jag kan inte tänka mig att chatta 

med barnens föräldrar eller så, då ringer man. 

 

L:  

Ja alltså, man pratar ju inte med alla man känner, men de flesta. Då kör jag 

messenger eller sms bara. Inget annat har jag. 

 

D:  

Vi har en grej på jobbet vi använder för att kommunicera, man kan se om någon är 

grön eller röd (tillgänglig eller ej, red. Anm). Vi använder inte vanliga chattappar. 

 

A:  

Det har vi också, men inget jag använder. Ska man nå mig ringer man. 
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Om ni använder chatt i jobbet, vem kommunicerar ni med? 
 

D:  

Vi använder inget chatt, vi ringer om det är någonting.  

 

R: 

Så du och dina jobbarkompisar, ni har aldrig skickat sms? 

 

D: 

Det kan ha hänt, men då är det väldigt sällsynt. Det är inget som vi aktivt gör. 

 
L:  

På jobbet använder jag och mina kollegor mycket mail när vi pratar, för att det är mail 

som är det mest vanliga sättet att kommunicera med om man inte ringer. Jag tycker 

så, och jag tror att mina kollegor också anser att mail är mest standard att använda 

på jobbet framför exempelvis messenger. Jag har ingen av mina kollegor, i alla fall 

sällan, där vi skriver ensamma i en chattapp som handlar om jobb. Då ringer man 

istället. 

 
R: 

Kollegor chattar jag med ibland. 

 

 
Finns det tillfällen i jobbet där det är ”fel” att kommunicera med chatt? Vilka? 
Varför? 
  

R:  

Vid vissa situationer i jobbet måste jag ju ringa elevers föräldrar. Då är det fel om jag 

skulle sms:a eller maila. För att är det ingen snabb grej, då tar det 15 år att skriva. 

Dom kommer inte kunna höra mig o tolka mig rätt, jag måste isåfall formulera texten 

noga. Smsa är oprofessionellt. Jag vill ju kunna ha en dialog, och med chatt blir det 

svårt och fel vid såna situationer. 
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A: 

Det beror på vilket jobb man har! Kör man bil som jobb så skriver man inte. 

Om någon skickar sms eller chattapp meddelande till mig under arbetstid funkar det 

inte, för jag har ingen vana att använda detta. Jag har inte ens chattappar!  

 

L: 

Jag har inte på facebook under arbetstid, om jag ska göra det så är det diskret. Det 

är inte Ok att hålla på med facebook (messenger) när man jobbar. Men är det viktiga 

saker, så vill jag att man ska ringa mig dag och natt, inte sms:a eller skriva på 

messenger. 

 

Finns det chattappar som är mer accepterade än andra i arbetet? Tex snapchat 
kontra whatsapp 
 

L: 

Ett vanligt SMS är acceptabelt. För det är alternativet till att ringa. Antingen ringer 

man, eller så skickar man ett sms. Det är standard. Det är en neutral grej. Så att det 

inte plingar till på något facetime eller liknande. I vuxen ålder, vi har inte snapchat. * 

alla skrattar * Men jag går inte in på wordfeud eller snapchat eller vad heter den 

andra.. 

 

D: 

YouTube? (alla skrattar) 

 

A:  

Jag har aldrig använt snapchat, därför är det inte OK för mig att jag ska tvingas lära 

mig den. 

Låt ungdomarna hålla på med sånt. 
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Utveckla? 
 

A: 

Nej, men det är väl en sån här barngrej. Varför ska jag hålla på med den? Jag har 

ingen användning av den. Mail är ju däremot en viktig grej på arbetet. 

 

R:  

Vad hette den här lila grejen som man hade förut utomlands? (Viber) Ja, den hade 

jag blivit förvånad om någon skriver till mig jobbrelaterat. Därför att då finns det andra 

appar som är mer vanliga för arbetet, som jag förväntar mig att man ska välja före. 

 

Finns det situationer i jobbet när ni inte skriver chattmeddelanden och istället 
mejlar (eller väljer andra tjänster)? Varför?  
 

L: 

För det mesta i jobbet handlar det om mail. Kollegor, kunder, och chef (om vi inte 

ringer).  

Är det inte så viktiga grejer så kan man skicka sms, är det många grejer kan jag 

skicka mail, det blir lättare. Bråttom, då ringer jag. Messenger och sånt är inget 

professionellt, så det används knappt i jobbet. Messenger känns mer som en privat 

grej egentligen, som man tar fram när man är ledig och som inte accepteras på 

jobbet.  

 

A:  

Jag ringer istället för att maila om det är brådskande, annars kan jag faktiskt använda 

mail. Men på dator då. Jag har en äldre mobil fortfarande. 

 

Vilken/vilka chattappar skulle ni helst vilja att ni använde på jobbet och varför? 
 

D:  

Jag är nöjd med den vi har nu, jag skulle inte vilja byta. Det fungerar. 

 

L:  

Samma här, men jag skulle kunna tänka mig mer chattning på SMS. Att man har 
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sms-grupper med kollegorna, då blir det lite enklare än att byta hela tiden. Men jag är 

nöjd som vi har nu. 

 

R:  

Vi skriver mycket messenger, vill nog fortsätta där då det är lättast och fungerar. Men 

kontakt med föräldrar vill jag ha mail.. är det en chattapp? 

 

Nej. 
 

R: 

Okej, men jag väljer ändå mail före chattapp. 

 

A: 

Jag är också nöjd med det vi har nu, jag kan inte komma på någonting som skulle 

kunna vara bättre. Eller, Walkie-talkie app kanske vore något! * skratt * 

 

Ni alla verkar vilja stanna kvar på befintlig kommunikationsplattform, hur 
kommer det sig? 
 
A: 

Jag tror att det handlar om att man inte är så uppdaterad med vad det finns för andra 

grejer att använda. Jag kan inte ens nämna fyra andra appar som alternativ. 

 

 

Uppstår det tillfällen där ni hellre velat använda en annan tjänst än chatt för att 
kommunicera i jobbet? Exempelvis, er chef mailar men ni skulle föredra chatt 
& vice versa. Varför? 
 
R:  

Jag är faktiskt nöjd med hur det är nu. Det är mest mail och samtal. Ibland 

chattappar. Om vi ska prata jobbet nu? 

 
Ja.  
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R:  

Ja precis, för om det handlade om någon av mina vänner så skulle man kunna 

komma överens om att kommunicera på sätt som passar båda. Så funkar det ju inte 

riktigt på arbetet där det är bestämt hur man ska göra. 

 

D: 

Jag har faktiskt en sån här smart watch. Jag skulle kunna tänka mig den. 

 

A:  

Jag ringer och har samtal med folk, det passar mig. Jag skulle hellre vilja att folk 

ringer mig än att de ska skicka chattar till mig, för då får dom inte tag på mig. Det är 

enkelt och skönt. 

 

L: 

Ja men där håller jag med, man vill ju ha så lite som möjligt (inkomna 

chattmeddelanden). 

Det bästa skulle vara om allt jobb kom på mail, och det privata det kan få finnas på 

chatt. 

 
Varför skulle det vara skönare? 
 
L:  

Hm, därför att då skulle chatt vara en grej helt fri från jobb och allt jobb kunde finnas 

på mailen istället. 

 
Ändras ert sätt att kommunicera i arbetet beroende tiden på dygnet eller var du 
befinner dig?  
 

R:  

Det ska vara en dödlig grej om jag ska sms:a så sent (nattetid). Det är ohyfsat. 

 

Varför?  

 

R:  
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För att det stör utanför arbetstid. Man ska respektera varandras arbetstider. 

Är det en kompis som skriver till mig är det mer accepterat, men då kanske det är 

något viktigt. 

 

D:  

Efter klockan 16 vi är inte kompisar jag och mina kollegor. Men är det nåt viktigt, jag 

ringer. Det har hänt och då var det inte Ok för den som svarade. * skratt * 

 

L: 

Om jag ska sms:a till någon efter arbetstid, då tänker jag ”det kan vänta till imorgon”. 

Är det viktigt ringer jag nu. När det gäller messenger tror jag att skriver samma typ av 

språk hela tiden. Det (messenger) känns inte så seriöst, därför är det onödigt att 

formulera sig helt 100. Om det är mail, då är det alltid välformulerat. 

 
Varför upplever du chattappar som en mer oseriös plattform jämfört med mail? 
 

L:  

Jag tror att det bara är så, de flesta människor tycker nog chattappar är till för mer 

oseriösa konversationer jämfört med mail som känns mer proffsigt.  

 

 
 
 
 


