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1. Inledning
Internet har blivit en del av vår vardag. Webben har för många människor blivit något
lika naturligt som att ha tillgång till telefon eller tv. Rheingold påtalade redan i Internets
tidiga barndom att “… när Internet-teknik blir tillgängligt för människor, bygger dem
oundvikligen virtuella communities” (Rheingold 1993, s. 5, vår översättning).

Virtuella communities har nu dryga tio år senare blivit ett begrepp som många talar om i
en mängd olika sammanhang och med en mängd olika betydelser. Begreppet har bland
annat jämförts med den mänskliga hjärnan när det gäller att beskriva hur komplext det
bakomliggande systemet är (Geyer 1996, s. 62). Det har också beskrivits och definierats
som alltifrån sociala samlingar på Internet till att vara sociala rum som stöder
textbaserad kommunikation där medlemmarna bland annat kan utbyta information
(Burnett 2000). Ett tydligt svenskt exempel på virtuella communities framväxt och stora
framgång är Lunarstorm, en virtuell community för ungdomar. Statistik visar att 80% av
Sveriges alla ungdomar som är i åldern 12-24 år är medlemmar i Lunarstorm och att
varje medlem spenderar i snitt 46 minuter per dag på Lunarstorm enligt deras egna
undersökningar (Lunarworks 2003). Dessa virtuella communities är ofta uppbyggda
kring en eller flera webbsidor där en medlem kan lämna information genom att skriva
inlägg i en diskussion och få information som skrivs in av andra medlemmar. Detta är
kortfattat vad vi kallar diskussionsforum och beskrivs utförligare nedan.

Internet kan vara ännu mer än bara en viktig del i många människors liv. Det finns
ideella organisationer som existerar tack vare Internet och som har Internet och
informationskanalerna e-post, chatt och diskussionsforum som viktiga led i hela
organisationernas informationsutbyte. Det är en sådan organisation som kommer att
ligga i fokus för denna uppsats. Argus är en organisation som via en webbplats försöker
göra litteratur till någonting populärt.1 Organisationen har cirka 40 medarbetare som
kommer från olika delar av Sverige, någonting som gör att informationsutbytet via
Internet inom organisationen är viktigt. Det går helt enkelt inte att träffas i verkliga livet
särskilt ofta.

Vi valde från början att skriva denna uppsats tillsammans eftersom vi båda har egna
erfarenheter av små ideella organisationer. En av uppsatsens författare är djupt
involverad i den organisation som vi utgår ifrån. Detta är ett problem som vi kommer att
diskutera utförligare i metoden, kapitel 4. Men det ger oss också en del fördelar då
samme författare har en mycket god insyn i organisationen. Den bild vi kommer att
måla upp av Argus hoppas vi blir tydlig och balanserad genom att en av oss har
ingående kunskaper om organisationen medan den andra har en mer objektiv
utgångspunkt. Vi vill ge en inblick i hur organisationen ser ut, hur man som
medarbetare kan uppleva hela organisationens informationssystem och det intranät som
finns. Med utgångspunkt i denna kontext vill vi sedan undersöka hur
informationsutbytet upplevs utifrån medarbetarnas perspektiv.

Den viktigaste delen av Argus informationssystem är ett diskussionsforum där alla
medarbetare kan utbyta både åsikter och information som rör Argus. Vi anser att Argus
diskussionsforum är själva navet i det informationsutbyte som sker inom organisationen

                                                
1 Organisationens webbadress är www.argus.nu
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eftersom det är enda stället där information kontinuerligt sprids till flera medarbetare på
en gång.

Enligt vår uppfattning kan uppsatsen också vara intressant utifrån traditionella
organisationers perspektiv. Idag blir allt fler organisationer mer virtuella och kontoret
byts ut mot skrivbordet hemma eller det lilla kontoret som ligger geografiskt avsides.
Det är ett faktum att textbaserad kommunikation påverkar möjligheterna att förmedla
information i form av kroppsspråk, klädstil och andra viktiga sociala markörer (Daft &
Lengel 1984).

1.1. Syfte och frågeställningar

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur Argus diskussionsforum fungerar utifrån
medarbetarnas perspektiv, när de i olika situationer vill ha reda på information som har
med Argus att göra.

Under arbetet med uppsatsen har följande frågeställningar formulerats:

- Hur fungerar informationsutbytet rörande Argus i organisationens
diskussionsforum, utifrån situationer då medarbetarna upplevt informationsbehov?

- Hur upplever medarbetarna Argus diskussionsforum jämfört med andra
informationskanaler som används inom organisationen?

1.2. Definitioner

Flera begrepp som används i denna uppsats är tvetydiga och kan ha olika betydelser i
olika sammanhang. Dessutom finns det begrepp som är typiska för den organisation
som vi ska undersöka. Därför har vi valt att här definiera alla dessa begrepp för att
klarlägga vad vi menar när begreppen används.

Argus informationssystem. I organisationen Argus utbyts information mellan olika
medarbetare på flera olika sätt. Den definition av informationssystem som vi kommer
att använda i uppsatsen inbegriper alla sätt på vilka information utbyts inom
organisationen (Garrett & Parker 2000). Det är inte bara det datorbaserade systemet där
man har möjlighet att lagra informationen, utan även till exempel informationsutbyte
vid verkliga möten och telefonsamtal.

Argus intranät. Av begreppet Intranät finns det flera olika definitioner, beroende på
vem det är man frågar. En IT-expert skulle tala väldigt tekniskt och specifikt om ett IP-
baserat nätverk med en eller flera brandväggar medan en chef skulle kunna tala om
organisationens gemensamma minne (Blackmore 2001, s. 5).

Tekniskt består Argus av två delar: en del som är synlig för alla besökare, alltså själva
webbplatsen som dyker upp för den som till exempel knappar in www.argus.nu i sin
webbläsare. Dessutom finns det en dold del som bara organisationens medarbetare har
tillgång till. Denna del nås också via webbläsaren och används för att få information,
sprida information och uppdatera webbplatsens olika avdelningar. Det är denna senare
del som vi avser när vi talar om Argus intranät.
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Argus diskussionsforum. Nationalencyklopedin definierar ett forum som ”plats eller
sammanhang där ngt (lämpligen) utspelas eller läggs fram” (Nationalencyklopedin
2003). I Internetsammanhang avser forum en plats där deltagare med gemensamt
intresse kan utbyta meddelanden som går att läsa av alla deltagare (Webopedia 2003).

Begreppet diskussionsforum används internt inom Argus organisation och avser den del
av Argus intranät där det går att skriva och läsa meddelanden som alla medarbetare får
ta del av. En genomgång av Argus diskussionsforum görs i kapitel 2.2.1 och en
genomgång utifrån ett informationsperspektiv av Argus diskussionsforum görs i kapitel
2.2.2.

Virtuell community. Begreppet är som vi redan har varit inne på komplicerat. Vi har i
denna uppsats valt att bara delvis försvenska det engelska begreppet virtual community
till begreppet virtuell community. Detta beroende på att det tycks vara en någorlunda
etablerad översättning samt beroende på att det inte finns något svenskt begrepp med
den betydelse vi vill få fram.

En definition av virtuell community som inbegriper Argus är: ”Virtual communities are
social aggregations that emerge from the Net when enough people carry on those public
discussions long enough, with sufficient human feeling, to form webs of personal
relationships in cyberspace” (Rheingold 1993, s 5). Vi tolkar det som att Rheingold
menar att en virtuell community uppstår genom kontinuerliga diskussioner via Internet
inom en grupp av människor. Vi diskuterar begreppet mera utförligt i kapitel 7.1.2.

Information. Mycket har skrivits om detta mångtydiga begrepp och det har konstaterats
att en utgångspunkt är att ha ett pragmatiskt synsätt och se till vad information innebär i
olika sammanhang (Buckland 1991, s. 3). Med information rörande Argus menar vi
sådan information som hjälper Argus medarbetare i arbetet med Argus. Det kan
exempelvis röra information om hur man redigerar en publicerad dikt, information om
hur man tar sig till ett verkligt möte arrangerat av Argus eller information om
organisationens olika mål.

Informationsutbyte. Enligt Nationalencyklopedin kan begreppet utbyte ha två olika
betydelser. Dels kan det avse att någonting byts mot någonting annat och dels kan det
avse något som tillgodogörs på konkret eller abstrakt nivå (Nationalencyklopedin 2003).
Med informationsutbyte menar vi första hand att information tillgodogörs på konkret
eller abstrakt nivå.

Sensemaking. Eftersom begreppet sensemaking kommer att ha stor betydelse för vår
teoribildning har vi valt att här definiera detta ord. Jarkko Kari har försökt att reda ut
vad begreppet sensemaking egentligen innebär. Han anser att begreppet betraktas av
olika författare som: ett antal antaganden, en teori, ett antal metoder, en metodologi och
som ett antal forskningsresultat. I sin vidaste betydelse inbegriper sensemaking allt detta
(Kari 1998, s 3).

Begreppet sensemaking används också i ett helt annat sammanhang inom
fenomenologin. Det kan då handla om hur organisationer skapar mening (Dervin 1999,
s 729). Vi kommer dock inte att använda begreppet i den betydelsen.
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Att vi har valt det engelska begreppet sensemaking och inte en svensk översättning som
möjligtvis skulle kunna vara meningsskapande, beror på att sensemaking tycks vara en
någorlunda etablerad svensk användning.

Vad betyder då själva begreppet? Sensemaking är en process som alla människor går
igenom hela tiden. Man ställs inför främmande eller delvis främmande situationer och
bestämmer sig för hur man ska göra för att ta sig vidare. Information är ofta en viktig
del i denna process för att skapa mening (Dervin 1992). Större delen av kapitel 3 ägnas
åt sensemaking.

1.3. Avgränsningar

Vi har inte undersökt mer än ett informationssystem. Detta medför att det kan vara svårt
att dra långtgående slutsatser av våra resultat. Dessutom kommer fokus att ligga på
diskussionsforumet och andra informationskällor som e-post och telefon kommer i
första hand bara att tas upp i relation till detta.

En annan avgränsning handlar om andra aspekter av system liknande det intranät som
Argus har. Det har inom den vetenskapliga litteraturen skrivits mycket om
datorbaserade informationssystems möjligheter att förmedla känslomässiga aspekter
som glädje, ilska, sorg, etc. Vi menar att dessa aspekter för visso är intressanta och
säkerligen påverkar organisationen och dess medarbetare på olika sätt. Men aspekterna
hamnar inom andra vetenskapliga områden som psykologi och sociologi och vi har
därför valt avgränsningen att inte uttryckligen ta upp detta. Vi kommer att inrikta oss på
de aspekter som rör information som Argus medarbetare får eller söker upp och som har
med Argus att göra.

Vi kommer i uppsatsen att använda en kvalitativ metod och via telefon intervjua ett
antal av Argus medarbetare. Det är då möjligt att respondenterna berättar om situationer
där både information och känslomässiga budskap förmedlas. Alltså kan även
känslomässiga aspekter komma att ingå i undersökningen, men vi kommer inte att gå in
närmare på detta.

Vi kommer heller inte att beröra områden som webbdesign eller användarvänlighet i
Argus intranät. Även när det gäller dessa områden menar vi att det är möjligt för
respondenterna att berätta om situationer där aspekterna berörs. Det är dock inte där
som uppsatsens fokus ligger.

Ytterligare en avgränsning i uppsatsen är att vi i den ena frågeställningen utgår från
situationer då medarbetarna har upplevt informationsbehov i relation till Argus
diskussionsforum. Därmed har vi inte sett till hur en medarbetare upplever
diskussionsforumet utifrån sin egen spridning av information rörande Argus. Den frågan
menar vi dock ingår implicit i den andra frågeställningen där Argus diskussionsforum
ställs i relation till andra informationskanaler som används inom organisationen.
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1.4. Disposition

I kapitel 2 ges en bild av organisationen Argus. En litteraturgenomgång genomförs med
fokus på Argus diskussionsforum och på situationer där information utbyts i ett
diskussionsforum. Dessutom presenteras vilka andra informationskanaler som i
huvudsak används vid informationsutbyte inom organisationen. De slutsatser som dras i
kapitel 2 används sedan i kapitel 3 för att med hjälp av uppsatsens teoriram ta fram
relevanta frågor att ställa i den undersökning som vi har utfört. I kapitel 4 presenteras
sedan den metod som har använts i uppsatsen både till litteraturgenomgången och till
undersökningen där vi per telefon har intervjuat ett antal av Argus medarbetare.

I kapitel 5 redovisas resultaten från undersökningen uppdelat efter varje fråga i
frågeformuläret. Därefter analyseras resultaten i kapitel 6 och vi återgår till teorin för att
diskutera resultat samt jämföra med litteraturen. Uppsatsen avslutas med några
reflektioner kring hela uppsatsen, litteraturgenomgången, teorin och metoden samt
förslag på framtida forskning.
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2. Bakgrund
I kapitel 2 presenteras organisationen Argus och kontexten där Argus verkar. Vi
försöker ge en verklighetstrogen bild av organisationen och hela organisationens
informationssystem. I stora delar att kapitlet finns det nästan inte några referenser.
Informationen kommer istället från den av uppsatsförfattarna som har mer än fem års
egna erfarenheter av organisationen. Även om det finns fördelar av att veta mycket om
organisationen är vi medvetna om att beskrivningen av Argus riskerar att bli subjektiv.
Vi hoppas kunna uppväga subjektiviteten genom att beskrivningen har gjorts
tillsammans med den andra uppsatsförfattaren samt genom att innehållet har vidimerats
av en medarbetare.

I kapitel 2.2 tydliggörs hur Argus informationssystem ser ut. Här har vi kunnat hämta en
hel del från litteraturen, främst när det gäller så kallade virtuella communities men även
specifika källor om hur diskussionsforum är uppbyggda samt källor om övriga
informationskanaler som förekommer i organisationen. Vi avslutar med att gå igenom
de slutsatser som används i kapitlet om uppsatsens teori, kapitel 3.

2.1. Om organisationen Argus

Avsikten med Argus har alltid varit att göra litteratur till någonting populärt, precis så
som föregångaren Then Swänska Argus 2 gjorde för mer än 200 år sedan. För att nå
detta huvudmål startades Argus som en tidskrift på Internet i juli 1997 under namnet
Then nya Swänska Argus. Innehållet var förhållandevis brett och omfattade bland annat
sportnotiser, nyhetsnotiser och skivrecensioner i ett försök att locka till sig så mycket
människor som möjligt. Tanken var sedan att människor skulle bli intresserade av
tidskriftens övriga innehåll bestående av framför allt poesi, kåserier och noveller.

Under slutet av 1999 gjordes tidskriften om och fick sin nuvarande utformning som
bokportal. Med bokportal menas helt enkelt en webbplats som försöker samla allt som
handlar om böcker och litteratur på samma ställe. Den huvudsakliga skillnaden var att
fokus därmed helt hamnade på böcker och litteratur. Allt som inte hade med detta att
göra togs bort. Dessutom ändrades uppdateringsarbetet från en riktigt stor uppdatering
per vecka till ett mindre antal uppdateringar varje dag.

Förutom huvudmålsättningen med Argus att göra litteraturen populär, har
organisationen två delmål. Det rör sig dels om att erbjuda en aktuell och uppdaterad
webbplats, dels om att få så många besökare som möjligt.

Argus består i dagsläget av fem avdelningar: en länksamling, en poesiavdelning, en
avdelning med boktips, en avdelning med texter från besökarna och en avdelning med
tävlingar. Tanken är bland annat att avdelningarna ska kunna hänvisa till varandra för
att ge besökaren ett mervärde (Eriksson 2003b).

Länksamlingen Argus aktuella länkar innehåller över 3500 länkar till andra webbplatser
på Internet som handlar om böcker och litteratur (Eriksson 2003a). En tanke med
                                                
2 Then Swänska Argus var en litteraturtidskrift som utgavs av Olof von Dalin mellan åren 1732 och 1734.
Se vidare http://dalin.bizweb.se
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länksamlingen är att försöka hålla den så aktuell som möjligt; dels för att kunna erbjuda
länkar till aktuella tävlingar och aktuella evenemang, dels för att i möjligaste mån
minimera länkar som har slutat att fungera. Det är annars ett vanligt problem för större
länksamlingar, att webbplatser byter länkadresser, ändrar innehåll, går samman eller
helt upphör att existera (Nielsen 1998). Argus angriper problemet genom att ha korta
och lättredigerade beskrivningar till varje länk samt ett system där länkarna kan
uppdateras av en medarbetare direkt i webbläsaren via Argus intranät. I dagsläget är det
en handfull medarbetare som har möjlighet att uppdatera länkarna, men i praktiken
sköts det mesta uppdateringsarbetet av två medarbetare.

Det är stor skillnad mellan antal aktiva medarbetare i länksamlingen och i
poesiavdelningen Argus lyriska fabrik, där över 20 medarbetare publicerar sina egna
dikter direkt genom sina webbläsare via Argus intranät. Det finns inget kontrollsystem,
utan en medarbetare som publicerar sin poesi på Argus lyriska fabrik har möjlighet att
ge ut nästan vad som helst. De enda kraven är att texterna inte bryter mot svensk lag och
att poeten själv har skrivit det som publiceras. En diskussion om vilka kriterier en dikt
av hög kvalité ska uppfylla har förts på Argus diskussionsforum. Denna diskussion har
delvis uppstått som en reaktion på att man måste förhålla sig till det förhållandevis stora
antalet människor som vill bli medarbetare och publicera sin egen poesi på Argus.
Diskussionen resulterade dock inte i att man kom fram till några konkreta kriterier för
vad som är hög kvalité. Det finns dock en strävan inom Argus att hålla en hög kvalité på
de dikter som publiceras, vilket ger medarbetarna ett stort ansvar för att upprätthålla
kvalitén. Det finns ett diskussionsrum på diskussionsforumet där medarbetare kan
skriva in en dikt för att få kommentarer och kritik av organisationens övriga
medlemmar. Fördelen med systemets utformning är att en medarbetare direkt kan
publicera en dikt som till exempel tar upp en aktuell händelse. Avdelningen hålls också
aktuell genom  att fyra medarbetare ibland skriver artiklar om poesi i allmänhet och om
Argus lyriska fabrik i synnerhet.

Argus boktips är den avdelning där medarbetarna för tillfället är minst aktiva. En
handfull medarbetare har här möjlighet att skriva korta tips om böcker som man tycker
mycket om. Det kan göras direkt i webbläsaren via intranätet eller genom att skicka
boktipsen till ansvarig utgivare som publicerar texterna. De medarbetare som utför
arbetet har dock inte kunnat ägna så mycket tid åt Argus vilket är orsaken till att
aktiviteten har varit låg den senaste tiden.

I avdelningen Argus ventil får besökarna skriva av sig om precis vad som helst så länge
det följer svensk lag. För att kontrollera att så sker har en medarbetare utsetts som
genast kan radera tveksamma inlägg eller inlägg som han anser inte håller tillräckligt
hög kvalité. Den medarbetaren har med andra ord ett stort ansvar för hela avdelningen.

Slutligen finns Argus tävlingar, den avdelning som ser till att arrangera tävlingar där
besökarna kan vinna böcker eller tävlingar där det gäller att skriva. Denna avdelning är
den enda som inte kan skötas via Argus intranät. Avdelningen sköts istället av ansvarig
utgivare för Argus, med andra ord den uppsatsförfattare som är involverad i
organisationen.

Hur kan då Argus medarbetare samarbeta mellan olika avdelningar för att ge besökarna
ett mervärde? Ett tydligt exempel är samarbeten mellan länksamlingen och i stort sett
alla andra avdelningar. Från Argus lyriska fabrik går det att hänvisa till ett antal länkar
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som handlar om poesi i länksamlingen och från boktipsen går det att tipsa om länkar till
författaren som har skrivit den aktuella boken. De flesta samarbeten mellan
avdelningarna sker dock i hög grad automatiskt. Exempelvis skapas automatiskt en länk
när ett boktips publiceras; en länk till den plats i länksamlingen där det finns länkar till
externa webbplatser om författaren som har skrivit boken ifråga.

Ett annan ambition i organisationen är att alla avdelningarnas förstasidor på
webbplatsen alltid ska vara aktuella och uppdaterade. Förstasidorna ska på så sätt tjäna
som ingångssidor. Besökaren ska till exempel kunna hitta till en avdelnings förstasida
genom länkar från andra webbplatser eller genom att besökaren knappar in exempelvis
adressen www.aktuella.nu direkt i sin webbläsare för att komma till Argus länksamling.
Det är då viktigt att den information som presenteras är aktuell. Att hålla informationen
kontinuerligt aktuell hade dock varit i princip omöjligt utan ett antal aktiva medarbetare
och Argus intranät.

Själva grunden för systemet kring intranätet, att göra uppdateringar av webbplatsen
direkt i webbläsaren, började utvecklas vid starten av bokportalen. Det är utvecklat med
hjälp av programmeringsspråket PHP 3 som är ett serverbaserat programmeringsspråk.
Det innebär att allt som görs sker på en server och inte i medarbetarens webbläsare.
Medarbetaren kan därför ha en äldre webbläsare och ändå få möjlighet att bland annat
skapa filer, redigera, radera, ordna och kommunicera. Det största problemet är att
programmen måste kunna identifiera medarbetaren, så att inte någon som saknar
tillåtelse kan gå in och publicera eller ändra information. Till detta krävs så kallade
cookies, en liten textfil som skickas till medarbetarens dator. Det finns en del äldre
webbläsare som inte kan hantera funktionen cookies. Dessutom finns det människor
som väljer att surfa utan att ha cookie-funktionen i webbläsaren påslagen. Detta är en
begränsning i systemet.

För att klarlägga hur systemet fungerar kan inloggningsproceduren förklaras på följande
sätt: en medarbetare går till en speciell webbadress där han eller hon loggar in med
användarnamn och lösenord. När programmet har kontrollerat att uppgifterna stämmer,
skickas en cookie med ett unikt nummer till medarbetarens dator. Samma unika
nummer lagras i en speciell fil och på så sätt kontrolleras så fort som medarbetaren gör
någonting att det är medarbetaren som är där och ingen annan.

När medarbetaren väl har loggat in kan han eller hon göra flera olika saker, beroende på
vilka rättigheter och skyldigheter den medarbetaren har. En medarbetare som får lov att
publicera sin egen poesi kan göra detta, redigera gamla dikter, skriva kommentarer till
sina dikter eller välja en bild ur ett bildarkiv för att illustrera en dikt. En medarbetare
som ansvarar för en avdelning kan uppdatera vilken text som helst på den avdelningen,
och en medarbetare som får uppdatera länkar eller skriva boktips kan göra det. Det finns
också medarbetare som har flera av dessa möjligheter och alltså till exempel både kan
publicera egen poesi och uppdatera länkar.

Utöver rent uppdateringsarbete kring Argus webbplats finns en funktion där man kan se
hur många besökare de båda avdelningarna Argus aktuella länkar samt Argus lyriska
fabrik har. Det går att se statistik för varje dag, varje månad och totalt sett. Där finns
också en länk till hela webbplatsens totala antal besökare med statistik som är gratis och

                                                
3 Förkortningen står för Professional Home Page, se den officiella webbplatsen www.php.net
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hämtas från ett externt system som inte hör till organisationen Argus. Medarbetare
uppmanas vidare att sprida webbplatsen Argus via en funktion där det går att tipsa
vänner och bekanta om webbplatsen eller skriva ut affischer om webbplatsen för att
sätta upp var helst man finner vara lämpligt. Under det senaste året har Argus fått
ungefär fyrahundra förfrågningar från utomstående som vill bli medarbetare på Argus.
Dessa poeter kallas internt för aspiranter. En handfull medarbetare ingår i en grupp som
avgör vilka poeter som ska få ett konto för att publicera dikter och bli nya medarbetare.
Vem som helst får lov att skicka in ett urval av de dikter som man anser vara
representativt för den egna poesin. Dikterna läses sedan av medarbetarna som har
möjlighet att direkt kommentera det första intrycket av varje aspirants poesi. Ett chatt-
möte hålls sedan där alla deltagande medarbetare är med och bestämmer vilka aspiranter
som ska få bli medarbetare.

Det finns ytterligare två funktioner som är mycket viktiga i Argus intranät; ett
diskussionsforum och en meddelandefunktion. Dessa funktioner finns för att underlätta
medarbetarnas informationsutbyte. Som tidigare påpekat i kapitel 1 är vår utgångspunkt
att diskussionsforumet har en central roll för hela organisationen. Därför kommer
diskussionsforumets funktioner samt dess möjligheter när det gäller informationsutbyte
tas upp utförligt i kapitlen 2.2.1 och 2.2.2.

Det finns flera andra möjliga informationskanaler som Argus medarbetare kan använda
sig av för att få eller sprida information som rör Argus. Dessa informationskanaler anser
vi också vara viktiga för hela denna uppsats genom att de kan ställas i relation till
diskussionsforumet. Informationskanalerna beskrivs i kapitel 2.2.4.

Vilka är då de medarbetare som arbetar i stort sett ideellt för organisationen Argus? Ett
rimligt antagande är att merparten av medarbetarna är intresserade av böcker och
litteratur på ett eller annat sätt. Därefter skiljer sig engagemang, bakgrund och
förutsättningar ganska mycket åt mellan olika medarbetare.

Det finns i diskussionsforumet en lista där det går att se statistik över hur ofta
medarbetare är inloggade på intranätet samt hur aktiva de är. Utifrån denna lista har vi
konstaterat att det finns några medarbetare som inte har varit inloggade på intranätet det
senaste året. Dessa medarbetare svarar inte heller på e-post. Eftersom det är relativt lätt
att komma i kontakt med organisationen borde deras frånvaro bero på andra orsaker.
Om en medarbetare glömmer bort hur man gör för att logga in på intranätet och
dessutom har bytt eller blivit av med sin e-postadress, finns det ändå goda möjligheter
att kontakta organisationen. Under förutsättning att medarbetaren har tillgång till
Internet, kommer ihåg organisationens webbadress www.argus.nu och hittar till
informationen om hur man kontaktar organisationen, bör det inte vara några större
problem att ta kontakt rent tekniskt. På webbplatsen finns postadress, e-postadress,
telefonnummer och ett kontaktformulär till organisationen.

Med hjälp av listan från diskussionsforumet har vi också konstaterat att en stor majoritet
av medarbetarna har loggat in på intranätet den senaste månaden. Vi konstaterar också
att det finns en viss aktivitet och ett visst allmänt engagemang för organisationen Argus
bland dess medarbetare.
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2.2. Litteraturgenomgång utifrån Argus informationssystem

Med informationssystem menar vi hela det system som används av Argus medarbetare
för att få eller sprida information som rör organisationen. Det handlar med andra ord om
ett antal informationskanaler som vi här kommer att gå igenom. Tyngdpunkten ligger
vid diskussionsforumet men vi försöker också att ta upp alla andra informationskanaler
som används vid informationsutbyte som rör Argus.

De informationskanaler vi diskuterar utöver diskussionsforumet är informationskanaler
som vi bedömer att flera av organisationens medarbetare kan ha använt eller skulle
tänka sig att använda i relation till informationsutbytet på Argus. Denna bedömning
baserar sig på erfarenheter av organisationen och diskussioner mellan
uppsatsförfattarna.

2.2.1. Argus diskussionsforum

Daniel LaLiberte och David Woolley har studerat hur diskussionsforum på webben är
uppbyggda. Artikeln är skriven 1997 och är relativt gammal, sett till den snabba
utvecklingen av webben. De diskuterar bland annat saker som den tidens webbläsare
inte klarade av, problem som dagens webbläsare utan vidare klarar. Dock anser vi att
artikeln innehåller värdefulla delar som fortfarande gäller, och att man på ett tydligt sätt
beskriver olika typer av diskussionsforum samt hur dessa ser ut och fungerar.

Till att börja med kan två olika strukturer förekomma i ett diskussionsforum: dels
stjärnbaserad struktur (star-based) och dels trädbaserad struktur (tree-based). Detta är en
skillnad som är genomgående och ett diskussionsforum kan bara vara uppbyggt kring
den ena strukturen och alltså omöjligt växla till den andra. Skillnaden ligger främst i hur
diskussionsforumet presenteras för användaren (LaLiberte & Woolley 1997).4

I den trädbaserade strukturen får användaren möjlighet att läsa vilka inlägg i en
diskussion som han eller hon tycker verkar intressanta. Det visas, som ett träd sett från
sidan, exakt vilka inlägg som är svar på vad. Förespråkare för denna struktur talar om
användarens möjligheter att välja vad man vill läsa samt fördelen av att tydligt se vilka
som har svarat på vad (LaLiberte & Woolley 1997).

I den stjärnbaserade strukturen å andra sidan är diskussionen det viktiga och
användaren får se en hel diskussion på en gång. Förespråkarna av denna struktur
påpekar gärna att den är mest logisk eftersom man gör så i en verklig situation. Man tar
del av vad någon har skrivit och sedan i tur och ordning uppifrån och ner vad andra har
tyckt (LaLiberte & Woolley 1997).

Syftet med de båda strukturerna är att det att det ska gå snabbt att hitta till relevanta
diskussioner och även att det ska vara lätt att följa en diskussion. Det har också gjorts
försök att närma de båda strukturerna varandra för att få det bästa från båda sidor.
Exempelvis finns det stjärnbaserade system som har flera nivåer, så att användaren först

                                                
4 För den som aldrig har deltagit i en diskussion på ett diskussionsforum kan det med all säkerhet vara lite
svårt att föreställa sig hur de olika strukturerna verkligen ser ut och fungerar rent praktiskt. Då kan det
vara bra att se några verkliga exempel. I april 2003 har oraffinerat! <www.oraffinerat.nu> ett exempel på
ett diskussionsforum med trädbaserad struktur medan Skalman.nu Forum <http://forum.skalman.nu> är
ett exempel på diskussionsforum med stjärnbaserad struktur.
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får välja ett diskussionsrum och därefter kan välja en mer specifik diskussion. På så sätt
blir det lite mer specialiserat samtidigt som den naturliga diskussionen behålls
(LaLiberte & Woolley 1997). Detta är ett system som tillämpas i Argus
diskussionsforum.

På senare tid har det hävdats att stjärnbaserade system med diskussionsrum är mindre
användarvänliga eftersom det tar längre tid för användaren innan han eller hon kommer
till en diskussion av intresse (Techcellence 2003). I Argus finns det dock flera sätt att ta
sig till en diskussion. Bland annat finns en lista där de hundra senaste inläggen från
olika diskussioner samlas. Listan går att sortera så att nya diskussioner visas,
diskussioner från den senaste veckan visas, nya inlägg visas eller alla inlägg visas.
Dessutom visas överst på alla intranätets sidor den senaste diskussionen. Detta för att
det alltid ska vara lätt att se vad som är på gång i diskussionsforumet.

Genom listan över organisationens alla medarbetare kan man också ta sig vidare till
olika diskussioner i diskussionsforumet. Från denna lista kan man se vilka inlägg som
varje medarbetare har skrivit och på så sätt ta sig till olika diskussioner. Dessutom
framkommer det vilka uppgifter alla medarbetare har i organisationen och det går att
klicka sig vidare till ställen på webbplatsen där medarbetaren har skrivit om sig själv.
En funktion med information om systemets användare är något som har förordats
(Raybourn, Kings & Davies 2003, s. 103).

Det går att sortera listan med alla medarbetare på flera olika sätt. Som ovan nämnt går
det att lista medarbetarna så att man ser vilka som senast har varit inloggade. Vidare kan
man lista medarbetarna efter: hur många inlägg de har skrivit på så sätt att den som gjort
flest inlägg hamnar överst, alfabetiskt efter medarbetarnas namn och efter hur många
poäng olika medarbetare har. Poängsystemet räknas ut automatiskt på följande sätt: Ett
nytt inlägg i diskussionsforumet ger en poäng till medarbetaren och en besökare till
medarbetarens presentation eller till någon av medarbetarens dikter ger en tjugondels
poäng. Att ha mycket poäng ger i realiteten inte någon som helst fördel för
medarbetarna i dagsläget, men förhoppningen är att poängsystemet ökar motivationen
till att vara aktiv och skriva mycket inlägg i olika diskussioner.

En viktig aspekt av diskussionsforumet är att så många medarbetare som möjligt deltar i
de diskussioner som uppkommer och att de även startar nya diskussioner. Problemet
med inaktivitet bland en virtuell communitys medlemmar är allmänt erkänt och det talas
i dessa sammanhang ofta om så kallad lurking. Det är ett starkt negativt laddat begrepp
som syftar till de medlemmar som läser vad andra skrivit utan att själva delta i
diskussioner. Den påtagliga risken är om för många av medlemmarna i en virtuell
community ägnar sig åt lurking. Då dör diskussionerna ut och inga nya diskussioner
startas, något som leder till att informationsutbytet drabbas. Aktivitet är dock inget
kriterium för medlemskap i virtuella communities utan man kan i högsta grad
tillhöra en virtuell community även om man som användare väljer att inte aktivt delta
(Marvin 1995). I Argus kontext handlar det om att en medarbetare, även om han eller
hon väljer att inte skriva några som helst inlägg i de olika diskussionerna, ändå kan ta
till sig av vad som skrivs och utföra till exempel uppdateringsarbete för Argus.

I en undersökning som har gjorts av hur många användare som är aktiva i den kanske
första virtuella communityn, WELL, var så kallade lurkers i klar majoritet. 50 % av alla
inlägg från undersökningen var skrivna av 0.1 % av alla användare (Smith 1992). Om
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det fanns 1000 användare så skulle alltså hälften av alla inlägg ha skrivits av en enda
person. Liknande tendenser finns i Argus diskussionsforum där de allra flesta inläggen
skrivs av ett fåtal medarbetare. I dagsläget finns det närmare 250 diskussioner i Argus
diskussionsforum och totalt över 1200 inlägg. De fyra mest aktiva medarbetarna i
diskussionsforumet har om man summerar skrivit närmare 1000 av dessa inlägg.

Det finns skillnader mellan att diskutera någonting ansikte mot ansikte jämfört med att
göra det via ett diskussionsforum, särskilt eftersom det är lättare att se vilka som lyssnar
i en situation ansikte mot ansikte (Burnett 2000). Argus diskussionsforum har en
funktion där det går att se vilka medarbetare som har läst en viss diskussion. Genom att
trycka på en länk kommer namnen upp på de medarbetare som läst diskussionen.
Förhoppningen är att medarbetarna upplever denna funktion som att någon har lyssnat
till vad som har sagts, även om inte alla deltar i diskussionen. Funktionen är möjlig
eftersom organisationen har färre än 40 medarbetare. Det hade varit mycket svårt att
göra funktionen överskådlig om organisationen hade haft tusentals medarbetare.

I en handledning utifrån ett pragmatiskt synsätt i kontexten av att skapa konferenser på
webben via diskussionsforum diskuteras bland annat hur användare kan motiveras till
att delta aktivt i ett diskussionsforum. Det gäller att användarna känner ett behov av att
få reda på viss information, att användarna genom andra informationskanaler har
övertygats i förväg om att vara aktiva eller att användarna övertygas kontinuerligt om
att vara aktiva . Det påpekas också att de flesta människor som kommer till en konferens
där man träffas personligen normalt inte pratar. Det borde därför ses som lika normalt
att inte alla aktivt skriver i ett diskussionsforum (Green 1998, s. 21).

Många diskussionsforum är skapade utifrån ett pragmatiskt synsätt. Förbättringar och
förändringar sker när utvecklaren av systemet har tid och får reda på vad som kan göras
bättre genom respons från användare. Vidare har det noterats att det i dagsläget inte
finns något system utvecklat för allmänheten som uppfyller alla krav en användare kan
önska. Alla system har sina begränsningar och problem med att inte vidareutvecklas i
tillräckligt hög utsträckning (Techcellence 2003).

Argus diskussionsforum har begränsningar när det gäller vidareutvecklingen. Det finns
idéer om att utveckla nya funktioner som skulle kunna göra skrivandet och läsandet för
Argus medarbetare lättare och tydligare, men förbättringarna kan inte utföras i önskvärd
takt eftersom allt arbete i stort sett är ideellt. Dock står utvecklingsarbetet inte helt stilla
och flera uppdateringar har gjorts de senaste åren. Exempelvis har en enkel sökmotor
utvecklats där det går göra fritextsökning i alla inlägg, navigeringen har gjorts om för att
det ska bli lättare att ta sig mellan diskussioner, det går att citera ett tidigare inlägg i en
diskussion när det besvaras och det finns möjlighet att öppna ett nytt fönster med
oformaterad text för den som vill skriva ut inlägg till skrivare. Det handlar ofta om att
försöka uppmuntra till mer diskussion och att försöka göra systemet enklare och mer
logiskt för medarbetarna.

Argus diskussionsforum är indelat i ett antal diskussionsrum i ett försök att strukturera
det stjärnbaserade systemet och göra det lättare att hitta för medarbetaren. Högst upp på
diskussionsforumets förstasida finns länkar till två diskussionsrum med rubriken Viktig
information. Det första rummet Uppdateringar och allmänt att tänka på är det enda
diskussionsrum där bara ansvarig utgivare för Argus kan starta nya diskussioner.
Anledningen är att det här ska finnas få och relevanta diskussioner, så att medarbetaren
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enkelt kan ta till sig innehållet. Diskussionerna i rummet behandlar bland annat vad man
bör tänka på när någonting ska publiceras, mål och delmål för organisationen och saker
man bör tänka på när man skriver nytt inlägg i diskussionsforumet. Det andra rummet
som har en länk under Viktig information på diskussionsforumets förstasida heter frågor
och svar, och tanken är att man här ska kunna ställa vilka frågor som helst rörande
Argus eller intranätet.

Efter de båda rummen på diskussionsforumets förstasida följer rubriken Diskussioner
med sex diskussionsrum där man diskuterar:

• allmänt om webbplatsen Argus punkt nu med tips, förslag och idéer;
• hur webbplatsen ska spridas för att nå fler besökare;
• utformning av formella texter som används på webbplatsen så att dessa texter inte

innehåller stavfel eller felaktigheter;
• länkar i allmänhet och avdelningen Argus aktuella länkar i synnerhet;
• poesi och dikter, där medarbetare ges möjlighet till konstruktiv kritik kring en dikt

som han eller hon tänkt publicera; och
• rent allmänt om precis vad som helst. Alltså ett rum där man kan starta en

diskussion som man känner inte hör riktigt hemma någon annanstans.

Slutligen finns det också ett diskussionsrum som bara visas för de medarbetare som är
med och bedömer vilka aspiranter som ska få bli medarbetare. Där diskuteras enskilda
aspiranters dikter och detta rum är det enda som inte alla medarbetare har tillgång till.
Orsaken är att det är möjligt att man här diskuterar en aspirant som senare blir fullvärdig
medarbetare i Argus. Därmed skulle de medarbetare som bedömer aspiranter kunna
känna sig begränsade i sina uttalanden, om man visste att aspiranten i fråga möjligtvis
skulle kunna läsa om sig själv genom att aspiranten blivit fullvärdig medarbetare. En
viktig aspekt av bedömningen har varit att man måste kunna vara fullständigt ärlig och
framföra precis vad man i egenskap av poesibedömare tycker om en aspirants poesi.

Det viktigaste, och syftet med diskussionsforum av olika slag är alltid meddelandet,
informationen (LaLiberte & Woolley 1997). Detta är något som vi ägnar hela kapitel
2.2.2 åt.

2.2.2. Diskussionsforum utifrån ett informationsutbytesperspektiv

Gary Burnett skriver i en artikel från 2000, Information exchange in virtual
communities: a typology, ur ett informationsperspektiv och frågar sig om virtuella
communities kan användas för annat än enbart förströelse sett ur användarnas
perspektiv. Kan virtuella communities också ge användarna möjlighet till reellt
informationsutbyte? Burnett har studerat olika informationsbeteenden som förekommer
i virtuella communities. Artikeln tar dessutom upp flera situationer där information
utbyts. Därför studeras denna text lite noggrannare.

Burnett börjar med att beskriva den forskning som hittills har bedrivits inom området
och kommer fram till att det finns resultat som pekar mot två olika riktningarna: dels
studier där man anser att informationsaspekten av virtuella communities är mycket
betydande, dels studier där slutsatsen är att virtuella communities mest används för
rekreation och nöjes skull. Burnett konstaterar att lite forskning hittills har bedrivits för
att försöka fastställa relationerna mellan dessa båda aktiviteter.
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Det finns flera olika generella situationer när användarna i en virtuell community
utväxlar information. För att reda ut dessa situationer delar Burnett in användarna i de
som har interagerande och de som har icke interagerande beteende. Den senare
kategorin avser de användare som inte aktivt deltar i diskussioner utan bara läser det
som postas, något som vi redan har varit inne på. Det interagerande beteendet avser att
man aktivt läser och skriver meddelanden i diskussionsforumet. Burnett nämner att
användare som har ett icke interagerande beteende ändå kan inhämta information, något
som vi vill trycka lite extra för. Visserligen är ett diskussionsforum beroende av att det
finns användare som skriver nya inlägg och startar nya diskussioner. I annat fall finns
det ingen information att utbyta. Däremot kan även användare som väljer att inte aktivt
skriva någonting i ett diskussionsforum utgöra en viktig del i processen kring
informationsutbytet i ett diskussionsforum. Dessa användare tar förhoppningsvis i alla
fall till sig en del av informationen.

Ett interagerande beteende utvecklar Burnett genom att dela upp det i fientligt och
positivt beteende. Burnett anser att alla virtuella communities vid ett eller annat tillfälle
kan ge upphov till fientligt beteende. Det kan till exempel handla om argumentation
som varken försöker vara logisk eller övertalande utan enbart förolämpande. Ett annat
exempel på fientligt beteende är när medlemmar i en virtuell community skriver
meddelanden som är totalt irrelevanta. Att medlemmarna väljer att skriva meddelanden
som på ett eller annat sätt är fientliga kan bero på flera saker. Burnett ger exempel på
studier där man har kommit fram till att denna typ av beteende är typisk för virtuella
communities, men också andra studier som pekar på att problemet förekommer vid
verkliga möten i lika hög utsträckning. Problemet kan också ha sitt ursprung i den
anonymitet som en användare kan känna i en virtuell community (Burnett 2000).
Anonymiteten kan ses både som en möjlighet och som en risk: den kan göra att
användare känner mindre grupptryck när det gäller att inte tycka som alla andra, men
den kan också vara en faktor som leder till fientligt beteende.5

Den andra typ av interaktivt beteende som Burnett talar om är raka motsatsen till det
fientliga beteendet, något som han kallar positivt eller samarbetande beteende. I detta
beteende ingår i sin tur enligt Burnett beteende som inte har med information att göra
och beteende som har med information att göra (Burnett 2000).

Det beteende som inte direkt har med information att göra anser Burnett vara till
exempel skvaller, lyckönskningar och hälsningar. Saker som förekommer i alla
kontakter människor emellan. Det kan också röra sig om vad Burnett kallar skämtsamt
beteende. Det handlar då om lek med ord och om användandet av så kallade smilies.
Slutligen anser Burnett att det också finns ett empatiskt beteende. Burnett pekar på
flertalet studier där man har kommit fram till virtuella communities förmåga att
förmedla känslor.

Användare kommer till en virtuell community i första hand för att få information eller
sprida information om olika saker som de är intresserade av enligt Burnett. Därför är det
inte konstigt att det finns flera olika tekniker för informationsutbyte via virtuella
communities.

                                                
5 Se vidare Computer-Mediated Communication and Group Decision Making: A Meta-Analysis, Batles et
al.  2002, s. 160-161
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Specifikt informationsorienterat beteende delar Burnett upp i tre delar:

1. Kungörelser;
2. Informationsförfrågningar eller specifik begäran av information;

a. Informationsförfrågningar från andra användare;
b. Informationsförfrågningar utanför den virtuella communityn;
c. Informationsförfrågningar presenterade direkt; och

3. Instruerade grupp-projekt (Burnett 2000).

Kungörelser är information som en användare vill sprida. Det kan handla om
information som är viktig för andra användare att veta om systemet eller information
som en användare har fått reda på och vill sprida (Burnett 2000). Interagerande
förekommer bara till en minimal nivå i virtuella communities jämfört med i verkliga
livet. Det inträffar att en kungörelse skrivs utan att någon reagerar på den på så sätt att
användaren skriver ett svar eller en kommentar. I verkliga livet å andra sidan inträffar
det mycket mer sällan att man inte interagerar (Jones 1997). Kungörelser är i första
skedet inte interagerande; en användare skriver bara information som anses vara
relevant och sedan kan andra användare läsa informationen och möjligtvis avgöra om
det är något att kommentera. På så sätt kan kungörelser ses som den viktigaste tekniken
för att utbyta information i en virtuell community (Burnett 2000).

Med avseende på Argus diskussionsforum är vår tolkning att alla inlägg som skrivs för
att sprida information rörande Argus är kungörelser. Vår mening är att interaktion inte
är avgörande när det handlar om kungörelser i Argus kontext och med de avgränsningar
som vi har gjort i uppsatsen. Det spelar således ingen roll att det finns en funktion som
ökar interaktionen genom att se vilka medarbetare som har läst en diskussion i
diskussionsforumet. Vi vill veta hur information rörande Argus utbyts av medarbetare i
Argus diskussionsforum utifrån medarbetarnas perspektiv. En medarbetare kan uppleva
ett behov av information och därmed gå till Argus diskussionsforum. Ur medarbetarens
perspektiv kan då alla inlägg ses som kungörelser, alltså att andra medarbetare har
skrivit information som löser medarbetarens informationsbehov. Vi ser därför
kungörelser som en övergripande teknik för att utbyta information i Argus
diskussionsforum.

Informationsförfrågningar avser frågor som användare ställer. Det kan enligt Burnett
ske på tre olika sätt: att användaren får information via att någon annan redan har frågat
och fått svar på det som användaren undrade, att användaren får informationen från
andra informationskällor utanför den virtuella communityn eller att användaren helt
enkelt själv ställer en fråga i diskussionsforumet.

Användarna i en virtuell community är ofta passiva mottagare av information, det är
som vi redan nämnt bara ett fåtal av alla användare som väljer att vara aktiva och skriva
inlägg. Detta leder till att många användare drar nytta av att en annan användare redan
har frågat och fått svar på någonting som kanske alla andra användare ville veta
(Burnett 2000). Kirsty Williamson har skrivit om att människor ofta råkar stöta på
information som sedan visar sig vara nyttig. Det kan handla om information som man
inte ens vet är viktigt förrän man har tagit del av den (Williamson 1998, s 24).

Burnett hävdar att det inte finns några klara gränser mellan en virtuell community och
dess omgivning, att en användare kan leta efter information på andra ställen än i den
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aktuella communityn och därigenom få svaret på sin fråga (Burnett 2000). I Argus
kontext där det gäller för medarbetarna att få information rörande Argus anser vi dock
att det inte finns några externa informationskällor att tala om. Det finns inga andra
webbplatser som skriver om hur Argus fungerar eller till exempel vad en medarbetare
bör tänka på när han eller hon publicerar en ny dikt på Argus. Det är heller inte
någonting som andra medier som radio eller TV tar upp, eller någonting som går att få
reda på genom att fråga någon som inte är insatt i organisationen och intranätets exakta
utformning. Däremot har det förekommit i Argus diskussionsforum att medarbetare har
tipsat om exempelvis relevanta evenemang och länkar till andra webbplatser som
handlar om poesi eller böcker. I detta sammanhang är Williamsons artikel från 1998 om
att råka stöta på information åter relevant, medarbetarna kanske inte vet att det är
relevant information förrän man har tagit den till sig. Det är tveksamt om denna externa
information kan räknas som information rörande Argus, men det är i alla fall
information som finns i Argus diskussionsforum om webbplatser som ofta har mycket
gemensamt med Argus. Därmed menar vi att informationen kan komma till användning.

Det tydligaste sättet att erhålla information via informationsförfrågningar är att
användaren själv ställer en fråga som en annan användare svarar på. Svaren på frågorna
kan enligt Burnett både vara felaktiga, subjektiva eller reflektera den allmänna
uppfattningen i den virtuella communityn (Burnett 2000). Sett till Argus
diskussionsforum, och information rörande Argus, anser vi dock att de svar som ges i
mindre grad är drabbade av felaktigheter eftersom svaren kommer från medarbetare
som har utvecklat hela systemet.

Observera att så som vi har tolkat Burnett och utvecklat frågan för att passa in på Argus,
är det möjligt för en användare att få reda på önskad information via två av tre
informationsförfrågningssätt samtidigt. Exempelvis kan en användare efterfråga
information som en annan användare svarar på genom att hänvisa till information på en
annan webbplats. Alltså både informationsförfrågning presenterad direkt och
informationsförfrågning via extern information.

Slutligen skriver Burnett att information utväxlas i form av instruerade grupp-projekt.
Man kan till exempel i en diskussion komma fram till att någonting är viktigt att ta itu
med och sedan inom en grupp av communityn se till att någonting blir gjort. Det kan
enligt Burnett också handla om att enskilda användare tar på sig uppgifter om att
försöka sammanfatta information eller försöka förbättra hela den virtuella communityns
sätt att hantera information. På ett mera konkret plan kan det röra sig om att påverka
världen utanför communityn, att göra information tillgänglig som inte annars hade varit
lätt att få tag på för användarna eller att stödja politiska aktiviteter (Burnett 2000). I
Argus kontext handlar det till exempel om att sprida webbplatsen adress genom att få
andra webbplatser att länka eller att medarbetarna sätter upp länkar på sina privata
hemsidor. Dessutom har ett projekt startats för att sprida Argus genom att sätta upp
affischer som skickas till de medarbetare som kan tänka sig att sätta upp sådan reklam
för Argus i sin omgivning.

Det har skrivits ganska mycket om grupp-projekt som utförs i verkliga livet jämfört med
grupp-projekt som genomförs via ett datorbaserat system som Argus diskussionsforum.
I en meta-analys av ett antal artiklar skrivna inom ämnet beslutsfattande, visar
slutsatserna bland annat att grupp-projekt i verkliga livet ofta är att föredra jämfört med
grupp-projekt via datorbaserade system (Batles et al. 1999). Vidare dras ofta slutsatsen
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att datorbaserade system har en stor fördel av att det finns möjlighet att sprida
information geografiskt (Burnett 2000). För Argus betyder det att man genom
reklamaffischer kan sprida information om Argus på de orter i landet där medarbetarna
bor. Om alla medarbetare hade bott på samma ort och träffats i verkliga livet hade detta
inte varit möjligt.

Utifrån genomgången av Burnetts studie och de slutsatser som vi har dragit, kan Argus
medarbetare enligt våra tolkningar få relevant information på följande sätt:

• kungörelser. Övergripande teknik som kan sägas utgöra grunden;
• informationsförfrågningar via andra medarbetare;
• informationsförfrågningar via extern information;
• informationsförfrågningar direkt; och
• grupp-projekt.

Burnett påpekar att de olika teknikerna för att utbyta information sällan är någonting
som förekommer avskiljs från allt annat. Olika andra beteenden förekommer hela tiden
omväxlande, även i samband med att användarna använder sig av olika tekniker för
informationsutbyte (Burnett 2000).

2.2.3. Argus meddelandefunktion

Det finns ett annat sätt att utbyta information på Argus intranät; genom en
meddelandefunktion. Den fungerar ungefär som vanlig e-post, medarbetare kan skriva
meddelanden till varandra och svara på brev som har skickats av besökare via formulär
på webbplatsen. 6

En specialvariant av meddelandefunktionen finns även för de medarbetare som hjälper
till med bedömning kring vilken gästpoesi som ska publiceras i avdelningen Argus
lyriska fabrik. Funktionen gör att dessa utvalda medarbetare kan föreslå dikter och även
rösta på dikter som man anser bör publiceras. Med gästpoesi menas vilken poesi som
helst som man finner vara bra och som man får eller har upphovsrätt till att publicera.
Det handlar alltså om poesi från poeter som inte är med i organisationen Argus.

Meddelandefunktionen är en relativt ny funktion på Argus intranät. Rent funktionellt
skiljer sig inte denna funktion från e-post när det gäller informationsutbytet mellan
enskilda medarbetare. Skillnaderna ligger på ett tekniskt plan. Därför kommer vi att
betrakta meddelandefunktionen och e-post som likvärdiga i det frågeformulär som
används när intervjuerna genomförs.

2.2.4. Andra informationskanaler som används inom organisationen

Det är inte bara genom Argus diskussionsforum och genom Argus meddelandefunktion
som medarbetare utbyter information som rör Argus. Inom organisationen Argus
används också: e-post, chatt, telefon och verkliga möten. Vi kan inte presentera några
välgrundade uppgifter för i vilken utsträckning medarbetarna använder informations-

                                                
6 En meddelandefunktions tekniska utformning förklaras av Carl-Johan Nordqvist på webbadressen
http://internetworld.idg.se/tjanster/webbskolan/community/del3.asp . Dock är Argus meddelandefunktion
speciellt framtagen för organisationens behov
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kanalerna för att utbyta information med varandra, eftersom de på sätt och vis ligger
utanför Argus. Men dessa informationskanaler är sådana som har använts vid i alla fall
något tillfälle och förordas som sätt att kommunicera inom organisationen.

E-post har blivit ett mycket vanligt sätt att kommunicera via Internet. Det kan definieras
som ett textbaserat medium där informationen inte utbyts samtidigt. Det är ett billigt
och snabbt sätt att skriva till en eller flera mottagare via en webbläsare eller via
speciella program (Levy 1998, s. 569). Det är omöjligt att veta hur mycket denna
informationskanal används av Argus medarbetare, men en viss användning kan
konstateras genom att alla aktiva medarbetare måste ange en fungerande e-postadress,
som används ifall en medarbetare har glömt hur man gör för att logga in på Argus
intranät. Då kan medarbetaren automatiskt skicka sina inloggningsuppgifter till sin egen
e-postadress.

Det går att skicka e-post till flera mottagare samtidigt. Två sådana utskick har gjorts till
samtliga medarbetare i Argus i ett skede då Argus diskussionsforum och Argus
meddelandefunktion inte var särskilt utvecklade. I dagsläget torde e-post till alla
medarbetare samtidigt inte längre vara nödvändigt, eftersom nämnda funktioner finns
tillgängliga och används. Dessa erbjuder dessutom fördelen av att det syns vilka som
har tagit del av meddelandet.

Chatt liknar på några sätt ett diskussionsforum. Människor skriver och diskuterar olika
saker elektroniskt. Skillnaden är att chatt i princip sker direkt medan det i ett
diskussionsforum kan skilja i tid mellan olika inlägg. Hittills har relativt lite
vetenskaplig forskning bedrivits om chatt (Sveningsson 2001, s. 19). Robin Mason
(1997) skriver om skillnaderna mellan chatt och diskussionsforum utifrån ett
utbildningsperspektiv. Av det som där tas upp, kan följande ses som fördelar med
diskussionsforum i Argus kontext:

• medarbetarna tvingas inte att passa speciella tider. Det går att gå in och diskutera i
ett diskussionsforum när helst medarbetaren själv har lust och tid; och

• medarbetarna får tid till att reflektera.

Fördelarna med chatt jämfört med diskussionsforum kan på samma sätt sammanställas i
följande punkter:

• det är lättare att motivera medarbetare när kommunikationen sker direkt;
• direkt interaktion leder till att gruppkänsla lättare utvecklas;
• det går att få snabb respons på olika idéer och förslag, något som leder till att man

lättare kan komma överens och besluta olika saker; och
• direkta händelser uppmuntrar medarbetarna till att hålla sig a’jour med vad som

händer samt uppmuntrar till bättre disciplin.

Det förekommer att ett antal av Argus medarbetare använder sig av chatt för att utbyta
information relaterad till Argus. Det sker i begränsad utsträckning och med hjälp av ett
utomstående system. Organisationens officiella användning av chatt sker i första hand
mellan de medarbetare som är med och bedömer vilka aspiranter som ska få bli nya
medarbetare, men vid något tillfälle har också några få andra medarbetare deltagit.
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Informationskanalen telefon används i viss utsträckning för att utbyta information
mellan medarbetarna. På Argus intranät finns möjligheten för medarbetare att ange sitt
telefonnummer så att det bara blir synligt för andra medarbetare. Dock är det långt ifrån
alla medarbetare som har gjort detta.

Verkliga möten är en informationskanal som är problematisk att använda mellan
medarbetarna på Argus. Den främsta orsaken är att medarbetarna är spridda geografiskt.
Därför kan man bara mycket sällan ha verkliga möten. Endast vid tre tillfällen har
sådana möten ägt rum och då har bara en liten del av det totala antalet medarbetare
deltagit.

Det har skrivits om det viktiga i att en organisation kan förmedla tillräckligt rik
information i olika situationer. Med rik information menas: ”… the potential
information-carrying capacity of data” (Daft & Lengel 1984, s. 175). Det handlar om att
vissa informationskanaler har möjlighet att ge rikare information än andra
informationskanaler genom att flera olika sätt används för att förmedla, genom att
responsen är direkt och genom att informationen framförs på ett personligt sätt.
Exempelvis är verkliga möten ansikte mot ansikte en potentiellt rikare
informationskanal än telefonsamtal, eftersom man ser varandra vid verkliga möten och
på så sätt kan uppfatta på kroppsspråket om den som man pratar till förstår vad man
menar och är intresserad. På samma sätt är telefonsamtal en potentiellt rikare
informationskanal än Argus diskussionsforum, beroende på att det via telefonsamtal går
att få direkt respons. Rik information bör användas i första hand när det handlar om att
förmedla någonting som är svårt eller otydligt (Daft & Lengel 1984, s 179-180).

Begreppet rik information, på engelska information richness har kritiserats eftersom
teorin inte till fullo kan förklara olika val av informationskanaler som människor gör.
Det kan finas andra orsaker som bidrar till valet som exempelvis sociala faktorer
(Te’eni 2001, s 254-255) och erfarenhet (Yoo och Alavi 2001, s 374). Att informationen
är rik behöver heller inte betyda att det som förmedlas är bra. Däremot är det en tydlig
skillnad när det gäller rik information mellan dels telefonsamtal och diskussions-
forumsdiskussioner, dels mellan diskussioner under verkliga möten och diskussioner i
diskussionsforumet.

Det har skrivits om att de olika informationskanalerna kanske inte alltid måste ställas
mot varandra. Det kan finnas situationer där diskussionsforumet räcker för en
användares informationsbehov, medan det i andra situationer kanske inte alls räcker till
utan att det då krävs informationskanalen verkliga möten som komplement (Nakamura
2003).

Det finns ytterligare en informationskälla som är värd att nämna här, trots att vi inte
uttryckligen kommer att ha den med i undersökningen. Det gäller brev som skickas per
post. Denna informationskälla har förekommit inom organisationen, främst genom att
medarbetare skickar foton tagna med kamera för inscanning och publicering i ett internt
bildarkiv. Bilderna i detta bildarkiv används sedan för att illustrera bland annat
publicerade dikter. Det vi ska undersöka handlar dock om information som rör Argus i
det dagliga arbetet för medarbetarna och behov av information som medarbetarna kan
tänkas ha. Därför kommer informationskanalen inte uttryckligen att ingå i
undersökningen. Däremot kommer vi att ha med en avslutande fråga om respondenterna
upplever att några andra informationkanaler används.
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2.3.  Följder för vår teoribildning

Kapitlet har behandlat bakgrunden till organisationen Argus och vi har med hjälp av
litteraturen försökt teckna en bild av hur hela organisationens informationssystem ser ut
med fokus på diskussionsforumet.

Vi har utifrån litteraturen och observationer av Argus diskussionsforum kommit fram
till att det i Argus diskussionsforum finns fem olika tekniker för medarbetarna att
erhålla information. Det handlar om information via kungörelser,
informationsförfrågningar via andra medarbetare, informationsförfrågningar via extern
information, direkta informationsförfrågningar och information via grupp-projekt. Vi
noterar också att det kan finnas andra tekniker och att det inte behöver vara så att en
medarbetare använder en enskild teknik vid ett tillfälle för att få relevant information.
Det är snarare så att flera tekniker används samtidigt.

Vidare har vi fastslagit att Argus diskussionsforum kan ses som en central
informationskälla för organisationen Argus, på så sätt att det ofta är enda sättet att
utbyta information mellan flera medarbetare samtidigt. Dock har vi också kommit fram
till att det finns flera andra informationskanaler som används i organisationen. Det
handlar om e-post, chatt, telefon och verkliga möten. Dessa slutsatser kommer vi att ta
vara på i kapitlet som följer nu.
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3. Teori
Hela kapitel 3 behandlar den teori som vi använder oss av i uppsatsen. Vi har valt att
utveckla teoribildningen utifrån Jarkko Karis artikel Making Sense of Sense-making:
From Metatheory to Substantive Theory in the Context of Paranormal Information
Seeking. Hans syn i artikeln är i sin tur en vidareutveckling av Brenda Dervins teorier
om sensemaking. En anledning till att vi har valt just denna teori är att den aspirerar på
att representera en hel process, från det att en situation uppstår till det att situationen är
löst. Vi vill undersöka hela processen om hur medarbetarna upplever främst
diskussionsforumet.

En annan anledning till att använda sig av sensemaking är att den utgår ifrån
användarnas perspektiv, precis så som vi i denna uppsats vill utgå ifrån medarbetarnas
perspektiv. Dock kan redan här tilläggas att vi inte kommer att använda oss av detta
perspektiv i metoden. Kritiska aspekter av teorin tas upp i kapitel 7.1.3.

En tredje anledning till att använda Karis sensemakingteori är att den är enkel att
tillämpa. Man utgår från några grundläggande antaganden i en så kallad metateori,
anpassar dessa antaganden efter sitt egna vetenskapliga område i en formell teori och
för in problemområdet för det som man vill undersöka i en substantiell teori.

Vi börjar med en kort bakgrundsbeskrivning till sensemaking och pekar på vad vi menar
är teorins viktigaste antaganden. Därefter utvecklar vi vår egen teorikonstruktion med
hjälp av de tre stegen metateori, formell teori och substantiell teori som slutligen
kommer att leda till frågor att ställa i uppsatsens undersökning. Även om sensemaking
är lätt att tillämpa, kan den ibland ändå verka abstrakt och svårt att förstå sig på,
eftersom det ofta rör sig på ett teoretiskt plan. Därför kommer vi att ge exempel på hur
vi tänker oss att sensemaking fungerar i praktiken utifrån Argus kontext.

3.1. Sensemaking

Brenda Dervin är förgrundsgestalt inom området sensemaking, som har utvecklats
sedan början av sjuttiotalet (Kari 2001, s. 30; Dervin 1999, s. 728). Hon menar att
begreppet sensemaking är ett nät av teorier och metoder för att studera hur människor
skapar mening i sina vardagliga upplevelser. Mer specifikt handlar det om ett antal
teoretiska antaganden och förslag om informationens natur, om kommunikationens
natur samt om det mänskliga användandet av information. Dessa antaganden och
förslag ligger till grund för att utarbeta forskningsfrågor, datainsamling och analyser
(Dervin 1992, s. 61-62).

Diskontinuitet kan ses som det mest centrala antagandet för sensemaking. Antagandet
innebär att avbrott i sammanhanget eller brist på sammanhang är en grundläggande
aspekt av verkligheten. Alla människor upplever detta och det är något som uppstår
överallt. Antagandet om diskontinuitet bör på ett eller annat sätt inkluderas sätt när man
vill ha reda på något utifrån användarens perspektiv (Dervin 1992, s. 62-63; Dervin
1983, s. 4).
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Ett exempel på detta taget ur medarbetarnas verklighet skulle kunna vara att en
medarbetare vill redigera en dikt som han eller hon redan har publicerat på Argus. Då
kan diskontinuitet uppstå genom att medarbetaren inte vet hur man ska göra. Detta kan
av medarbetaren uppfattas som brist på sammanhang i den specifika situationen.

Det finns en mängd andra situationer som kan uppstå där medarbetaren upplever
diskontinuitet. Detta leder till nästa viktiga teoretiska antagande inom sensemaking.
Alla människor rör sig ständigt i tid och rum och upplever olika situationer (Dervin
1983, s. 5-7). Relaterat till dessa situationer finns ytterligare ett viktigt antagande som
säger att människor försöker överbrygga den diskontinuitet som möjligtvis uppstår
(Kari 2001, s. 32). Om vi går tillbaka till det tidigare exemplet så handlar det om att
medarbetaren försöker ta reda på hur man gör för att redigera en dikt.

Slutligen finns det i sensemaking ett viktigt teoretiskt antagande om processer.
Antagandet säger att processen kring sensemaking varken är en engångsföreteelse eller
någonting varaktigt, utan istället någonting som ständigt förändras (Kari 2001, s. 33).

Sensemaking kan förefalla vara ganska abstrakt. För att öka förståelsen kan man ta hjälp
av en metafor som från början skapades av Dervin, se figur 3.1. Anta att en människa
tar sig fram i en miljö. Plötsligt dyker det upp en situation där någonting är okänt för
människan, ett gap i tillvaron helt enkelt. Människan kan ta sig över detta gap genom att
hitta eller skapa en bro. När väl människan har kommit över på den andra sidan av bron
kan han eller hon lugnt fortsätta, med nya erfarenheter som kan användas och vara till
hjälp om en liknande situation uppstår igen, se figur 3.1. Mer konkret handlar det om att
individer allt som oftast ställs inför situationer där man inte kan finna mening i ett
sammanhang och måste överbrygga detta, något som görs med hjälp av information
(Choo 1998, s. 29).

Figur 3.1 :  Metafor för hur sensemaking fungerar. Återgiven från Dervin 1992,  s. 68.

Sett till medarbetaren som vill redigera sin dikt kan det se ut på följande sätt: han eller
hon står inför gapet att inte veta hur man gör för att redigera en dikt. Medarbetaren
försöker därför att hitta information om hur man gör, något som skulle kunna gå till på
flera sätt. Exempelvis skulle man kunna söka efter informationen på
diskussionsforumet, skriva direkt i diskussionsforumet och fråga eller skriva till någon
som man tror vet. Andra möjliga alternativ är att frågan tas upp under ett telefonsamtal,
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när man chattar eller när man deltar i verkliga möten. Det finns förstås en mängd andra
situationer där medarbetaren kan få veta hur man gör för att redigera publicerade dikter.

Kari menar att sensemaking går att applicera inom många discipliner eftersom den
innehåller komponenter från många vetenskapliga områden; kommunikation,
informationsvetenskap, psykologi, etc (Kari 2001, s. 30). Kari menar också att
sensemakingteorin är holistisk utifrån åtminstone två aspeker. För det första, som vi
redan har varit inne på, aspirerar sensemaking på att representera hela processen från det
att en situation uppstår tills det att den blir löst. För det andra är användningen av
sensemakingteorin en holistisk forskningsprocess eftersom den används hela vägen från
problemformulering till analys av resultat (Kari 1998, s. 3-5).

Det finns vissa problem med hur begreppet sensemaking används. Termen sensemaking
tycks ha används ganska tidigt i fenomenologiska sammanhang. Där finns termen med
flera olika betydelser med det gemensamt att det inte har någonting med sensemaking i
detta sammanhang att göra (Dervin 1999, s. 729). Ett exempel som vid första anblick
skulle kunna vara intressant är Karl Weicks genomgång av sensemaking inom
organisationer. Weick (1995) skriver om hur organisationer gör för att skapa mening,
vilket kan ses som intressant eftersom uppsatsen handlar om en organisation. Dock
fokuserar Weick enligt vår bedömning för lite på användaren.

Enligt Dervin finns det även en mängd olika sätt att använda sig av sensemaking utifrån
den metod och teori som hon en gång var med om att utveckla. I en artikel från 1999
skriver Dervin att det fram till detta år finns över hundra forskare som aktivt använder
sig av sensemaking. Det finns forskare som i första hand använder sig av sensemaking
som metod, medan andra forskare fokuserar på grundläggande teoretiska antaganden
inom sensemaking för att teoretisera och studera inom en mängd olika fenomen (Dervin
1999, s. 729). Det är detta senare synsätt som vi väljer att tillämpa, främst med stöd av
Jarkko Kari.

3.2. Vår teorikonstruktion

Jarkko Kari har klarlagt hur man kan gå till väga för att utveckla en egen teori utifrån
sensemaking i ett paper som presenterades på Nordis-Net workshop 1998 i Oslo (Kari
1998). Han delar upp teorin i tre delar där han går från de mest generella slutsatserna i
metateorin som också är kärnan i sensemaking. Därefter anpassas teorin till en formell
teori för att fungera inom det vetenskapliga område som ska studeras. I både Karis och
vårt fall handlar det om biblioteks- och informationsvetenskap. Slutligen anpassas teorin
så att speciella förutsättningar ingår i vad som kallas en substantiell teori.

Pettigrew, Durrance och Vakkari har gjort en undersökning med liknande
teorikonstruktion. Deras sensemakingteori delas in i fyra steg, där man:

• tar fasta på metateorins huvudkoncept
• specificerar fältstudiens forskningsfrågor och huvudkoncept
• specificerar fältstudiens koncept i relation till metateori och letar efter nya koncept
• tar ut enhetsteoretiska koncept (Pettigrew et al 1999)

I övrigt har vi inte funnit några senare studier som har gjorts inom biblioteks- och
informationsvetenskap på det sätt som Kari förespråkar. Det påpekas också av Kari att
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det i alla fall råder en brist på undersökningar där en formell teori har utvecklats (Kari
1998, s. 1).

Det har dock skrivits om tillvägagångssättet för att utveckla teorier inom biblioteks- och
informationsvetenskap (Grover & Glazier 1986). Det är framför allt definitioner från
dessa tillvägagångssätt som vi kommer att ta hjälp av för att klarlägga vår uppfattning
om några av de abstrakta begrepp som används i kapitel 3.2.1 - 3.2.3.

3.2.1. Metateori

Med metateori avses det mest grundläggande inom ett vetenskapligt område. Metateorin
handlar inte om fenomen eller processer i verkliga livet, utan snarare om hur dessa
fenomen och processer kan förstås rent tankemässigt. På så sätt kan metateorin ses som
teorins själ. Som synonym till metateori kan också begreppet Grand Theory användas
(Kari 1998, s. 1-2). Grand Theory definierats som ett antal förslag som kan stämma in
på vilket område som helst inom en disciplin eller profession (Grover & Glazier 1986,
s. 234). Inom sensemaking handlar det om de grundläggande antaganden som vi har
kommit fram till i kapitel 3.1.:

• Människans verklighet är diskontinuerlig (osammanhängande, avbruten)
• Människor rör sig ständigt i tid och rum och upplever olika situationer.
• Individer måste skapa mening av verkligheten för att kunna bygga broar som tar

dem över de gap som skapas av diskontinuitet.
• Sensemaking är en process som är knuten till tid och rum.

Dervin har skapat en modell som bygger på den metaforiska bild av sensemaking som
redan har berörts, se figur 3.1. Modellen är tänkt att spegla hur processen kring
sensemaking fungerar med hjälp av så kallade koncept, se figur 3.2. Med koncept menas
ord eller fraser som beskriver spekulerade relationer mellan fenomen. Koncepen
skisserar formen och innehållet i en teori (Grover & Glazier 1986, s. 232). I Dervins
modell finns de tre koncepten situation, gap och användning. Med situation menas
kontexten i tid och rum där mening konstrueras av människor. Gap i sin tur är
spekulationen att människornas verklighet är diskontinuerlig medan slutligen
användning eller hjälp avser hur människorna får användning av informationen när ett
gap har överbryggats, för att till exempel klara sig bättre om en liknande situation
uppstår igen. Dessa tre koncept relateras alla till varandra (Dervin 1983, s. 9; Dervin
1992, s. 68-69).

Figur 3.2 :   Modell för hur sensemaking fungerar. Återgiven från Dervin 1992, s. 69.
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Kari kritiserar Dervins modell eftersom den inte uttryckligen innehåller något koncept
om den metaforiska bron mellan situation och användning. Hur tar sig individen vidare
när ett gap uppstår? Jo, genom att bygga eller hitta en bro. Kari menar att denna bro ska
finnas med i modellen. Dessutom anser Kari att begreppet situation har en annorlunda
ställning jämfört med gap, bro och användning. Situation är enligt Kari någonting som
tillhör kontexten för processen. Han förtydligar genom att skriva: ”Situation does not
just arise before sense-making, but sense-making occurs in a situation” (1998, s. 6,
Karis kursivering).

Utifrån denna kritik skapar Kari en egen modell, se figur 3.3. Enligt vår uppfattning är
Karis modell rimlig och vi kommer att använda oss av den som utgångspunkt i
utvecklandet av vår teoribildning.

Figur 3.3 :   Modell för hur sensemaking fungerar enligt Kari. Återgiven från Kari 1998,  s. 6.

Det har påpekats att metateorier inte behöver vara så absoluta som det kanske kan
verka. Om det är nödvändigt får man anpassa en metateori. Viktigast är att man behåller
huvudkoncepten och även att man alltid kommer ihåg vad det är man ska undersöka
(Kari 1998, s. 2-3).

3.2.2. Formell teori

Formell teori har definierats som ett antal förslag anpassade till ett visst vetenskapligt
område eller inom en viss disciplin (Grover & Glazier 1986, s. 234). Med hjälp av den
formella teorin kan man göra koncepten för sin undersökning mer tydliga. Dessutom
anges här huvudsakliga forskningsfrågor. Den formella teorin fungerar vidare som en
länk mellan metateorin och den substantiella teorin och kan kallas för teorins skelett.
Den är inte lika rigid och stelbent som metateorin och därför är det lättare att göra lite
större förändringar här. Varken metateorin eller den formella teorin är med andra ord
absoluta. Om det är nödvändigt kan man lägga till eller ta bort koncept för att anpassa
teorin till den egna studien (Kari 1998, s. 6-7).
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Forskningen har inte kommit långt när det gäller utarbetandet av formella teorier inom
biblioteks- och informationsvetenskap (Kari 1998, s. 7). Därför har Kari börjat från
början och utvecklar själv en formell teori. Rent praktiskt går det till så att Kari ger alla
koncept från figur 3.3 namn som passar bättre inom biblioteks- och informations-
vetenskap och förklarar varför hans föreslagna namn är relevanta, se figur 3.4.

Figur 3.4 : Modell av formell teori för Sensemaking inom biblioteks- och informationsvetenskap.
Återgiven från Kari 1998, s. 9.

Det enda begrepp från den metateoretiska modellen som Kari behåller på den formella
nivån är situation eftersom han menar att det är ett koncept som är likvärdigt med vad
som används inom biblioteks- och informationsvetenskap. Gap blir i Karis anpassning
informationsbehov, något som också Dervin anser är ett relevant koncept i
sammanhanget (Dervin 1983, s. 9). Med informationsbehov menas den information som
en människa behöver för att ta sig vidare. Bro kan enligt Kari på ett naturligt sätt
översättas till konceptet informationssökning, den process där man på ett eller annat sätt
söker information. Slutligen använder Kari konceptet användning mera uttryckligt
istället för hjälp och menar att det handlar om hur informationen används av människan
i situationen (Kari 1998, s. 8).

Ett ytterligare koncept som är vanligt inom sensemaking är barriärer, att människor
upplever motstånd av olika slag i sensemakingprocessen. Kari utvecklar sin formella
teori ett steg till genom att låta konceptet barriärer ingå i mitten av modellen på så sätt
att det kan påverka både behov, sökning och användning. Det är ett koncept som även
Dervin använder sig av, men inte gör explicit (Dervin 1983, s. 10). Det går bra att
anpassa den formella teorin efter de anspråk som undersökningen och kontexten har,
exempelvis genom att lägga till nya koncept eller genom att skapa underkoncept (Kari
1998, s. 8).

Vi anpassar här den formella teorin till vår studie genom att också införa konceptet
barriärer samt genom att utveckla begreppet situation. I vår modell för den formella
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teorin ingår därför informationskanalerna diskussionsforum, e-post, chatt, telefonsamtal
och möten i verkligheten. Det kan motiveras genom slutsatserna som dragits från kapitel
2 om bakgrunden, se kapitel 2.3. Med utgångspunkt från det som vi hittills har
behandlat kan vi nu skapa en modell för den formella teorin, se figur 3.5. Modellen ska
inte uppfattas som att det i en situation enbart uppstår behov, användning och sökning
via en av informationskanalerna som listas. En medarbetares situation från det att behov
uppstår till dess att målet uppnås och informationen kommer till användning behöver
inte vara en rak linje. Det är möjligt att flera informationskanaler måste användas, men
vi menar att medarbetarna i hög utsträckning kommer att använda sig av någon av de
nämnda informationskanalerna.

Figur 3.5 : Modell av formell teori för sensemaking inom biblioteks- och informationsvetenskap,
 anpassad för kontexten kring Argus informationssystem.

Som vi redan nämnt, har det gjorts minst en annan undersökning inom biblioteks- och
informationsvetenskap där något av en formell teori har utvecklats. I den
undersökningen ingick också koncepten situation, informationsbehov, sökning,
användning och barriärer (Pettigrew et al 1999, s. 343).

Nästa steg är att skapa undersökningsfrågor. Detta åstadkoms enklast genom att
omforma koncepten till frågor. Om man vill öka komplexiteten kan man göra allt ifrån
att ställa frågor om relationen mellan två eller flera koncept till att fråga om hela
processen. Är man ovan vid att skapa egna teorier bör man försöka göra det så enkelt
som möjligt för sig. Frågorna bör även spegla det forskningsproblem eller den fråga
som man ställde sig från början (Kari 1998, s. 10).

För vår del handlar det om våra frågeställningar, se figur 3.6. Vi har utvecklat den första
frågeställningen genom att skapa generella forskningsfrågor till varje koncept i den
formella teorin och utvecklat vilka situationer det kan handla om i den andra
frågeställningen.
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Figur 3.6 : Frågor till formell teori för sensemaking inom biblioteks- och informationsvetenskap,
anpassad för kontexten av Argus informationssystem.

Detta är den grund som vi väljer att stå på. Det som vi behöver göra nu är att utveckla
undersökningsfrågorna för att få fram så konkreta frågor att det är någonting som kan
ställas till medarbetarna. Detta görs i den substantiella teorin.

3.2.3. Substantiell teori

Substantiell teori definieras som ett antal förslag som är anpassade till ett praktiskt
område (Grover & Glazier 1986, s. 233). Till skillnad från metateori och formell teori är
den substantiella teorin möjlig att testa empiriskt. Man kan gå vidare på två sätt:
antingen genom att utveckla koncepten från den formella teorin direkt eller genom att
göra en undersökning baserad på frågorna i den formella teorin och utifrån svaren i
denna undersökning skapa frågorna i den substantiella teorin (Kari 1998, s 11).
Eftersom vi ska göra telefonintervjuer med ett antal medarbetare är det naturligt att först
utveckla frågorna så att de praktiskt går att svara på.

Substantiell teori kan kallas för teorins kött. Även här är det viktigt att man kommer
ihåg vad det är man vill undersöka, men det är också viktigt att man återspeglar den
formella teorin samt metateorin (Kari 1998, s. 12).

För vår teorikonstruktion kommer vi här att införa resten av slutsatserna som dragits
från kapitel 2, se kapitel 2.3. I huvudsak handlar det om olika beteenden eller tekniker
för att få eller sprida information i Argus diskussionsforum. Dessa ställs i relation till
andra informationskanaler samt till sensemakingprocessen, se figur 3.7.

Den översta delen av modellen i figur 3.7 handlar alltså om situation, kontexten i vilken
det hela sker. De streckade linjerna runt diskussionsforumet och runt de andra
informationskanalerna finns där bara för att tydliggöra att detta ingår i konceptet
situation. I en mängd olika situationer kommer sedan hela den övriga
sensemakingprocessen in.

Det kan i detta läge vara bra att återgå till exemplet som vi har haft tidigare i detta
kapitel. En medarbetare vill veta hur man gör för att redigera en publicerad dikt. Han
eller hon kan gå till väga på en mängd olika sätt. Det går att logga in på Argus intranät

A) Hur fungerar informationsutbytet rörande Argus i organisationens
diskussionsforum, utifrån situationer då medarbetarna upplevt
informationsbehov?
- Behov: Vilka informationsbehov upplevs?
- Sökning: Hur söks informationen?
- Användning: Hur används informationen?
- Barriärer: Vilka barriärer kan förekomma?
- Situationer: Vilka situationer uppstår?
B) Hur upplever medarbetarna Argus diskussionsforum jämfört med andra
informationskanaler som används inom organisationen? (e-post, chatt,
telefonsamtal, verkliga möten)
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och få reda på informationen via något eller flera av de informationsrelaterade
beteendena som förekommer i diskussionsforumet: kungörelser, förfrågningar via
andra, förfrågningar utifrån, direkta förfrågningar eller grupp-projekt. Om medarbetaren
väljer något av detta startar hela sensemakingprocessen. Observera att hela modellen
skall ses ur ett diskussionsforumsperspektiv. Informationsbehovet i exemplet torde vara
tydligt: medarbetaren vill ha information om hur dikter redigeras. Sökning representerar
hela sökprocessen, från den kanal man i första hand väljer att anlita, till hur man
fortsätter tills man får ett tillfredställande svar. Användning i sin tur representerar
medarbetarens mål och om medarbetaren får information som gör det lättare om
liknande situationer uppstår, exempelvis på så sätt att medarbetaren en annan gång vet
var han eller hon ska vända sig. Överallt kan också barriärer av olika slag förekomma.

Figur 3.7: Modell av substantiell teori för sensemaking inom biblioteks- och informationsvetenskap,
anpassad för Argus informationssystem.

Nu har vi kommit så långt att det går att skapa frågorna som ska ställas till ett antal av
Argus medarbetare. Se bilaga 1.
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4. Metod
I kapitel 4 kommer vi att motivera vilka metoder vi har valt och gå igenom dessa
metoder lite närmare. Det handlar dels om litteraturgenomgång med fokus på
organisationen Argus och på sensemaking, dels om telefonintervjuer med sex av Argus
medarbetare.

Den ena uppsatsförfattaren är djupt involverad i organisationen Argus genom att vara
grundare, ansvarig utgivare, chefredaktör och tekniskt ansvarig. Det medför vissa
svårigheter i uppsatsen, eftersom det är viktigt att respondenterna i telefonintervjuerna
upplever en frihet att uttala sig i enlighet med vad man känner. En annan svårighet som
skulle kunna uppstå är att någon som är teknisk ansvarig kan tycka att vissa saker är
självklara med intranätet. Det finns risk att respondenten inte vågar framföra kritik i
denna situation, särskilt om den som intervjuar undermedvetet framställer intranätet i
positiv dager.

För att kringgå problemen har den uppsatsförfattare som inte är involverad i Argus gjort
alla telefonintervjuer, samt skrivit referat där allt som gör att en enskild respondent kan
urskiljas är borttaget. Referaten har sedan uppsatsförfattarna gemensamt analyserat.

4.1. Val av metod

Vi har övervägt några olika metoder för att svara på uppsatsens frågeställningar. Det
stod dock ganska snart klart att kvalitativ metod var att föredra framför kvantitativ
metod.

En kvantitativ undersökning av medarbetarnas uppfattningar om informationssystemet
skulle kunna göras med en enkätundersökning. Repstad skriver att kvantitativa
undersökningars logik ofta innebär jämförelser i olika former, vilket i sin tur kräver
klart definierade förutsättningar: ”Om man till exempel menar att det är uppenbart vad
folk menar med trivsel på arbetsplatsen, kan man med gott mod börja dela ut mängder
med enkäter som innehåller frågor om hur människor trivs.” (Repstad 1999, s. 15).
Eftersom medarbetarna är individer som har olika relationer till Argus, tror vi att det ger
oss mer att analysera svaren utifrån deras individuella åsikter då vår utgångspunkt är att
informationssystemet upplevs olika av olika personer.

Kvalitativa metoder används när man vill ha insikter om det grundläggande eller
särpräglade i en miljö, där man inte lägger så stor tyngdpunkt vid hur ofta det studerade
förekommer eller hur vanligt det är. Kvalitativa studier ger också forskaren en god
möjlighet att se helheten (Repstad 1999, s. 15).

Ett spår som vi har varit inne på är att utföra en webb-enkät. Vi har själva erfarenheter
av denna metod eftersom vi har skrivit en b-uppsats ihop med titeln Vad tycker Argus
besökare? (Castlind & Eriksson 2002), där metoden användes. Fördelen att i uppsatsen
använda sig av metoden skulle vara att man till en relativt låg kostnad i tid och arbete
når ett stort antal av medarbetarna i organisationen. Det har också påpekats att en webb-
enkät har fördelen av att den kan göras interaktiv (Zhang 1999, s. 57).
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För vår del räcker inte heller webb-enkätens interaktivitet. Exempelvis kan ett
informationssystem upplevas som abstrakt, bland annat beroende på hur mycket man
vet om informationssystemet och vilken bakgrund man själv har. Det handlar alltså om
att försöka se till så att respondenterna förstår vad vi menar. I detta sammanhang anser
vi att en kvalitativ metod med intervjuer av något slag är enda möjligheten för att man
ska kunna utveckla frågorna och diskutera sig fram till relevanta svar.

Ett annat spår som vi länge var inne på gällde att tillämpa aktionsforskning. Metoden
kan ses som extra lämplig för oss eftersom forskaren där är en del av själva
undersökningen. Utgångspunkten är att forskaren i alla undersökningar alltid påverkar
den kontext som undersöks. Det är någonting som inte går att undvika. Därför anser
man inom aktionsforskning att forskaren mycket väl kan vara involverad i exempelvis
en organisation som undersöks (McNiff 2001). Dock upplevde vi ändå en stor tvekan
inför den involverade uppsatsförfattarens roll om vi hade valt att använda oss av
aktionsforskning eftersom forskaren i aktionsforskning inte är någon nyckelfigur i
projekt där aktionsforskning tillämpas (ibid). På grund av denna tvekan valde vi att inte
använda oss av aktionsforskning i uppsatsen.

Det spår som vi slutligen bestämde oss för att följa var att genomföra intervjuer. Det
bästa hade varit att kunna göra intervjuer ansikte mot ansikte, men eftersom
medarbetarna är utspridda över hela landet har detta inte varit något alternativ ur
tidsaspekt och ekonomisk aspekt. Det näst bästa alternativet valdes istället, nämligen att
utföra telefonintervjuer.

För att kunna ställa relevanta frågor har det dock också krävts en litteraturgenomgång
med bakgrunden för organisationen Argus, dess kontext samt en utveckling av vår teori.

4.2. Litteraturgenomgång

Det kan ha varit en viss fördel att en av författarna till uppsatsen är involverad i
organisationen Argus, på så sätt att det har givit en mer heltäckande bild av Argus. Vi
menar att den givna bilden ligger närmare verkligheten än vad som hade varit fallet om
vi till exempel hade intervjuat någon med stor insyn i organisationen.

Det kan också finnas nackdelar med att skriva om något som man själv är involverad i.
Risken är uppenbar; att skriva om subjektiva sanningar som i själva verket inte
stämmer. Vi har därför tagit hjälp av en medarbetare som har varit aktiv i
organisationen i närmare fem år. Hon har fått gå igenom kapitlet om Argus bakgrund
för att vidimera innehållet. Vidare har innehållet blivit läst och kommenterat av vår
handledare i uppsatsarbetet samt av ytterligare en person som inte är involverad i arbetet
med Argus.

Vid litteraturgenomgången av forskning kring den kontext i vilken Argus verkar, har vi
försökt att hitta material med en tydlig anknytning till biblioteks- och
informationsvetenskap. Flera svårigheter har uppstått eftersom vi inte har funnit så
mycket material som vi hade önskat samtidigt som området innehåller tvetydiga
begrepp att ta ställning till.

Arbetet med att hitta relevant litteratur om sensemaking har inte varit lika svårt som
arbetet med litteraturgenomgången kring Argus kontext, eftersom begreppet
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sensemaking så som vi använder det i uppsatsen ännu inte är särskilt allmänt använt
(Kari 2001, s. 30). Dessutom har det redan en tydlig anknytning till biblioteks- och
informationsvetenskap. Vidare har arbetet varit lättare eftersom området har en tydlig
frontalfigur i Brenda Dervin. Det är denna författares användning av begreppet
sensemaking som vi indirekt bygger teoriarbetet i uppsatsen på, bland annat genom
Jarkko Karis tolkning av Dervins teorier.

I det praktiska arbetet har sökandet efter relevant litteratur förekommit på flera olika
sätt. Vi har använt några av de just nu största sökmotorerna 7 för att på det sättet försöka
täcka in så stor del av webben som möjligt. I första hand har det handlat om sökmotorn
Google samt om metasökmotorn Vivisimo som söker igenom flera andra sökmotorer på
en gång.

Till en början har vi sökt ganska allmänt med termer som ”information system”, ”virtual
community”, ”none profit”, ”organisation”, ”library and information science”,
”definition of”,  ”co-worker” och ”forum” i olika kombinationer och med olika
böjningar för att försöka få en allmän bild av området. För att precisera sökningarna har
vi bland annat använt oss av de booleska operatorerna AND och OR samt anpassat
sökningarna efter hur söksträngarna ska se ut enligt sökmotorernas hjälpguider.
Exempelvis kräver sökmotorn Google i dagsläget att det står ett plustecken framför ett
så vanligt engelskt ord som ”of” för att det ordet ska räknas med i sökningen.

Däremot är det kanske inte nödvändigt att här redovisa exakt vilka söksträngar som vi
har använt oss av, främst på grund av att sökmotorerna förändras tämligen ofta. Det som
är aktuellt idag behöver inte vara aktuellt om några månader. Därför behöver våra
exakta söksträngar inte betyda så mycket, då sökmotorerna som vi har använt oss av kan
ha förändrat sina standarder för hur en söksträng optimalt ska se ut. För utförlig
information om de senaste nyheterna inom sökmotorsvärlden rekommenderas den
engelska webbplatsen Search Engine Showdown via www.searchengineshowdown.com
samt den svenska webbplatsen Internetbrus via www.internetbrus.com.

När vi väl har hittat resurser som verkar relevanta, har vi utgått från dessa resurser i det
fortsatta arbetet. Dels genom att leta efter länksamlingar i samband med den aktuella
resursen, dels genom att granska övrigt innehåll på den webbplats där det intressanta
materialet finns publicerat. Denna metod har också varit till hjälp för att försöka bedöma
hur trovärdigt materialet är.

Vidare har vi sökt i flertalet databaser för att hitta relevanta böcker och artiklar. Vi har
koncentrat oss på LIBRIS, Voyager och GUNDA8 samt på de databaser som listas på
webbplatsen för högskolebiblioteket i Borås. Dessa kan ses som relevanta inom området
eftersom högskolebiblioteket har en specialsamling inom just biblioteks- och
informationsvetenskap.9 Söksträngar liknande dem som utnyttjades vid sökning på
webben har använts.

                                                
7 En aktuell presentation av hur stora de största sökmotorerna är just nu finns hos Search Engine
Showdown via adressen www.searchengineshowdown.com/stats/size.shtml [2003-04-04]. Direktadresser
till de sökmotorer som vi i första hand har använt oss av är www.google.com och www.vivisimo.com
8 LIBRIS är den nationella samkatalogen för svenska bibliotek, Voyager är Högskolan i Borås katalog
och GUNDA är Göteborgs universitetsbiblioteks katalog
9 Läs mer på adressen www.hb.se/bib/amne/bib/bdi.htm [2003-05-10]
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En annan metod som vi har haft stor hjälp av är den så kallade snöbollsmetoden. Den
innebär att man går igenom referenserna i exempelvis en artikel och hittar relevanta
artiklar som den berörda artikeln refererar.

4.3. Intervjuer

Intervjuer kan vara olika mycket strukturerade och därmed vara olika mycket styrda av
forskaren, och en variant är den semistrukturerade intervjun. Dock finns det olika
synsätt på vad som egentligen menas med semistrukturerade intervjuer. Det finns de
som menar att graden av struktur handlar om hur många öppna frågor med möjlighet till
diskussion som ställs jämfört med hur många standardiserade frågor om exempelvis kön
och ålder som finns med (May 1994, s. 93). Men det finns också ett annat synsätt där
graden av struktur istället handlar om hur öppen hela intervjun är på så sätt att en mer
strukturerad intervju enligt detta synsätt innebär att man vet vad det är man vill få reda
på. Enligt synsättet kan man också varva mellan mer eller mindre strukturerade frågor,
men svaren är alltid öppna genom att respondenten inte ges ett antal svarsalternativ
(Rubin & Rubin 1995, s. 56). Vi har valt att utgå från det senare sättet att se på
semistrukturerade intervjuer. Dem som ser på detta sätt menar att semistrukturerade
intervjuer är tillämpliga då man söker specifik information. Vidare talar man om
ämnesintervjun10 som en intervjuform där respondenterna får svara fritt men där
följdfrågor är konstruerade för att besvara ett mer specifikt ämne (Rubin & Rubin 1995,
kap. 9).

Vi har med våra intervjuer bland annat försökt att fånga om och hur medarbetarna på
Argus upplever att deras informationsbehov täcks av diskussionsforumet utifrån vår
tolkning av sensemakingprocessen, något som kan betraktas som ett specificerat ämne.
Den slutsats som vi drog var att ämnesintervjuer med relevanta följdfrågor är den typ av
intervju som är mest befogad att använda i uppsatsarbetet. Vi ville också att det skulle
finnas möjlighet för de intervjuade att svara relativt fritt, då vår utgångspunkt är att vi
tror att våra respondenter har olika subjektiva uppfattningar om Argus intranät och om
Argus informationssystem.

Strukturen har ingått indirekt i vår frågemanual genom att intervjuerna har behandlat
samma ämne. Vi har haft en övergripande fråga som respondenterna har fått ta ställning
till för att svara fritt i relation till ämnet. Till varje fråga har det dessutom funnits ett
antal likadana följdfrågor för respondenterna. Vi har inte frågat om respondenternas
ålder, kön eller liknande. Detta för att försvåra identifiering av medarbetarna, men även
för att vi söker det samlade svaret på hur medarbetarna kan uppleva sensemaking-
processen på Argus diskussionsforum och hur diskussionsforumet står sig mot andra
informationskanaler som används inom Argus. För att svara på frågorna krävs inte
bakgrundsvariabler.

Att använda telefonintervjuer för vår undersökning har vi sett som ett lämpligt
tillvägagångssätt, eftersom medarbetarna i Argus är spridda geografiskt på flertalet orter
över hela Sverige. Överlag tycks dock intervjuer där man träffar respondenten
personligen vara det som många författare anser lämpa sig bäst för kvalitativa
undersökningar. Telefonintervjuer används enligt flera författare vanligen för att göra
surveyer, och samla in mer kvantitativ data (se bland annat Keats 2000, s. 12f ; Shuy

                                                
10 fritt översatt från ”topical interviewing”, se kap. 9 Rubin & Rubin, 1995
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2001, kap. 26). Roger Shuy tar upp telefonintervjuns fördelar och jämför med de
fördelar som finns av att genomföra intervjuer ansikte mot ansikte. Bland annat tar han
upp att det för komplexa och känsliga frågor är lämpligare med intervjuer i
verkligheten. Några av de fördelar han tar upp med telefonintervjuer är att de i regel är
billigare att genomföra och att de kan vara lättare att använda då man ska kvantifiera
data. Dock påpekar Shuy att om man vill få genomtänka svar från respondenterna så har
det att göra med i vilken utsträckning respondenter får formulera sina svar fritt, snarare
än om intervjun genomförs per telefon eller ansikte mot ansikte (Shuy 2001, s. 552-
553). Andra har skrivit om att det inte finns några belägg för att människor ljuger mer i
telefonintervjuer (Thomas & Purdon, enligt Denscombe 2000, s. 16).

Våra intervjufrågor berör inte på ett direkt sätt ämnen som kan vara känsliga för
respondenterna. De kan visserligen upplevas som komplexa, man det uppvägs av att
respondenterna är någorlunda insatta i ämnet vi frågar om. Frågorna är också relativt
strukturerade. Utöver detta ger telefonintervjuerna en möjlighet för respondenterna att
komma med frågor och delta på ett liknande sätt som i intervjuer gjorda ansikte mot
ansikte. Sammantaget tror vi att telefonintervjuer lämpar sig bra för vår undersökning.
Svårigheter och reflektioner kring detta behandlas utförligare i kapitel 7.1.4.

4.3.1. Urval

Vi ansåg att det vore högst relevant att intervjua dels medarbetare som är aktiva och
vana deltagare i de diskussioner som förekommer i Argus diskussionsforum, dels
medarbetare som inte är särskilt aktiva. Problemet som då uppstod var att vi ville vara
absolut säkra på att den involverade uppsatsförfattaren aldrig skulle få veta vilka
medarbetare som intervjuats, samtidigt som den andra uppsatsförfattaren fick ett stort
ansvar när det gällde att välja respondenter till undersökningen. Möjligheten fanns
också att denne andra uppsatsförfattare påverkades i diskussioner om uppsatsen om
vilka medarbetare som skulle vara lämpliga att ta med i undersökningen. Vi försökte ta
oss förbi problemet genom att vi valde att införa ett litet mått av slumpmässighet i
urvalet. Slumpen fick till viss del avgöra vilka medarbetare som tillfrågades, samtidigt
som det till viss del också avgjordes av den uppsatsförfattare som inte är involverad i
Argus.

Organisationen har cirka 40 medarbetare. Från början gjorde vi bedömningen att tio
respondenter skulle vara ett lämpligt antal personer att intervjua. Denna bedömning var
relativt godtycklig. Vi utgick från inloggninglistan som beskrivs närmare i kapitel 2.2.1.
Listan finns som en funktion i Argus diskussionsforum och listar alla medarbetare som
ingår i organisationen. Den medarbetare som visas överst på denna lista är den
medarbetare som senast loggade in på Argus intranät. Genom att välja de tio översta på
denna lista fick vi alltså tio respondenter som nyligen hade varit inloggade. Under en
period fick den i Argus involverade uppsatsförfattaren avstå från att använda sig av
samma lista, medan den andra uppsatsförfattaren valde en tidpunkt för att gå in och
fastställa vilka tio medarbetare som senast hade loggat in sig och därmed uppfyllde
kravet för att ingå i intervjun. Denna lista förändras relativt ofta och vid det första
tillfället var fördelningen på listan ojämn mellan aktiva och mindre aktiva medarbetare.
Vid nästa tillfälle ansåg uppsatsförfattaren att spridningen vad god med avseende på
aktiva och mindre aktiva medarbetare och detta urval låg därmed till grund för
undersökningen.
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Uppsatsförfattaren tillägnade sig kunskap om organisationens medarbetare genom att
studera ett stort antal av de inlägg som gjorts i diskussionsforumet och se hur många
inlägg som medarbetarna gjort utifrån den funktion som listar antalet inlägg som
medarbetarna gjort. Därmed fick författaren en god bild av vilka som använt
diskussionsforumet mer eller mindre aktivt och kunde bedöma om urvalet uppfyllde
våra kriterier.

Det var viktigt att alla medarbetare fick reda på att undersökningen skulle äga rum, så
att inte någon av misstag skulle kontakta den involverade författaren i någon annan
fråga och råka nämna någonting om telefonintervjun. Det skulle i detta fall vara enkelt
att dra slutsatser om vilka medarbetare som deltog i undersökningen. Alla medarbetare
meddelades därför om undersökningen i Argus diskussionsforum.

De utvalda respondenterna fick ett e-postbrev med en snabb genomgång av uppsatsens
ämne samt om uppsatsens syfte och nytta, se bilaga 2. Det poängterades också att man
fick lov att inte berätta för den involverade författaren om att man blivit utvald, om man
ville förbli anonym. Tyvärr var inte detta budskap tillräckligt tydligt, eftersom en av
respondenterna ändå råkade avslöja för den involverade författaren att denne hade fått
brevet. Denna respondent blev alltså inte riktigt lika anonym som övriga respondenter,
men den involverade uppsatsförfattaren fick i alla fall fortfarande inte veta någonting av
exakt vad respondenten hade sagt. Poängteras bör också att alla respondenter
fortfarande är lika anonyma för den som läser uppsatsen.

Två respondenter svarade på e-postbrevet att de inte ville delta. Ytterligare två
respondenter gick inte att få tag i under uppsatsens gång.

Övriga sex respondenter tackade ja till att delta och fick ännu ett e-postbrev där
frågeformuläret ingick. Därefter bestämdes tid för telefonintervju. Intervjuerna
bandades och tog mellan tolv minuter som minst och närmare 35 minuter som mest att
genomföra. Därefter transkriberades alla intervjuer och referat skrevs där det inte gick
att urskilja respondenterna. När detta var gjort bedömde vi att vi hade fått ett material
som var tillräckligt rikt för vår uppsats och beslutade oss för att nöja oss med detta antal
respondenter. Slutligen fick respondenterna godkänna referatet innan vi gemensamt gav
oss på att analysera.
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5. Resultat
I hela kapitel 5 kommer vi att redovisa resultatet av den undersökning som vi har
genomfört. Varje fråga i frågeformuläret redovisas för sig och vi sammanfattar vad
respondenterna har tyckt. Detta ligger sedan till grund för kapitel 6 där vi analyserar
resultaten utifrån våra frågeställningar och utifrån litteraturen.

Vi har valt att inte ge respondenterna fiktiva namn, utan kallar dem bara för respondent
1, respondent 2, osv. Anledningen har varit att förfarandet gör respondenterna än mer
anonyma genom att inte genus för varje respondent blir bestämt. Därmed har alltså den
författare till uppsatsen som är involverad i Argus inte kunnat veta vilka genus som
respondenterna har.

Vi har valt att beskriva varje respondents svar i ett eget stycke, eftersom det bara rör sig
om sex respondenter totalt. I några fall har respondenter kommit in på diskussioner som
rör en annan fråga. Då har respondentens åsikter redovisats i samband med att den
frågan har redovisats. Resultaten för varje fråga skulle kunna sammanfattas och kortas
ner för att på så vis på ett tydligare sätt framhäva vad majoriteten av respondenter har
tyckt samt om någon respondent enligt vår syn har haft en extra intressant åsikt. Vi
menar dock att det förfarandet skulle innebära en risk att våra värderingar blev
utgångspunkten istället för respondenternas faktiska åsikter. Våra värderingar är istället
i möjligaste mån sparade till kapitel 6 och analysen. Istället har vi valt att inleda varje
underrubrik med hur frågan var tänkt att uppfattas som samt om frågeformuleringen har
vållat några problem. Därefter följer i tur och ordning varje respondents svar och varje
underrubrik avslutas med en kort sammanfattning.

5.1. Information via diskussionsforumet allmänt

Med denna fråga ville vi utröna om respondenterna uppfattar det som relevant rent
allmänt att ta del av informationen som andra medarbetare postar på forumet.

Respondent 1 tycker att det är viktigt att få information via diskussionsforumet och
trycker på att det gäller att vara aktiv och själv hela tiden läsa vad som händer.
Respondenten tror inte att alla medarbetare är så aktiva att man läser allt som händer
och respondenten har själv upplevt det som lite svårt att hinna med och läsa allt som
händer i alla diskussioner. Ett annat problem som respondenten upplever är att inte
kunna uttrycka sig fritt på diskussionsforumet. Respondenten känner sig bakbunden och
vågar inte säga precis vad denne känner och tycker.

Respondent 2 tycker att diskussionsforumet är nyttigt: ”så vet vi var vi har varandra”.
Vidare tycker respondent 2 att diskussionsforumet är ett bra ställe för nya idéer samt bra
om man vill förändra och påverka. Det är helt enkelt nyttigt att få reda på vad andra
medarbetare tycker och tänker, menar respondenten. Det behöver enligt respondenten
inte handla om Argus utan kan vara intressant att se vad andra medarbetare tycker i
vilka frågor som helst. Denna respondent läser i första hand nya inlägg som finns med i
den lista med alla nya inlägg som hör till Argus diskussionsforum och upplever ett
problem med att en del diskussioner hamnar i fel rum. Dessutom är det ett litet problem
att flera diskussioner i ett och samma rum tar upp samma fråga. Att samla ihop de olika
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diskussionerna som handlar om samma sak till en diskussion och att vara mer
konsekvent vore önskvärt, anser respondenten. Samtidigt tillägger respondenten att
detta inte är något stort problem.

Respondent 3 tycker att diskussionsforumet är bra som informationskälla ibland,
beroende på vad respondenten letar efter. Sökfunktionen används ofta för att finna
information i diskussionsforumet, alternativt vänder sig respondenten direkt till en
annan medarbetare. Respondenten uppger också att det bara handlar om sökning av
information som denne har ett behov av att använda och att det ibland kan vara lite
stökigt att hitta till informationen på så sätt att det blir mycket klickande innan man når
fram. Respondenten tror dock att det håller på att bli bättre.

Respondent 4 tycker att det är bra med diskussionsforum, så slipper man skicka all
information via till exempel e-post. Däremot tycker respondenten att
diskussionsforumet är lite bökigt på så sätt att det finns för många rum. Om man loggar
in varje dag och läser nya inlägg så fungerar det bra tycker respondenten, men om man
däremot inte kan logga in så ofta blir det mycket svårare att hitta relevant information
enligt respondenten. Loggar man in ofta går det att utnyttja listan där alla de senaste
inläggen finns med, något som enligt respondenten är jättebra att man kan göra.
Respondenten söker inte själv aktivt efter information i Argus diskussionsforum, men
följer de inlägg som skrivs och läser om det är någonting som respondenten tycker
verkar intressant.

Respondent 5 är inloggad på Argus intranät ganska ofta och brukar gå igenom alla nya
inlägg i de olika diskussionerna på Argus diskussionsforum under varje gång som
respondenten är inloggad. Respondenten anser att information som har erhållits på detta
sätt har varit mycket användbar, samtidigt som respondenten hoppas att andra
medarbetare har nytta av den information som respondenten själv skriver i
diskussionsforumet. Att få tag på information via diskussionsforumet upplever
respondenten som ganska lätt.

Respondent 6 tycker att det är relevant att få information via Argus diskussionsforum.
Respondenten ger ett tvetydigt svar på frågan om respondenten aktivt söker
information, men det visar sig senare i intervjun att respondenten har använt sig av
sökmotorn för Argus diskussionsforum. Respondenten försöker också läsa alla nya
inlägg i de olika diskussionerna och upplever det som lätt rent allmänt att få tag på
information på detta sätt.

Alla respondenter tycker att det är relevant att få information från andra medarbetare i
diskussionsforumet. Den vanligaste metoden bland respondenterna för att få
information på diskussionsforumet är genom att läsa de nya inläggen och att på så sätt
stöta på information som visar sig vara användbar. Dock är det flera respondenter som
också söker information aktivt eller själva skriver i diskussionsforumet om ett
informationsbehov uppstår.

5.2. Information via att någon annan redan har frågat

Med denna fråga ville vi få fram om det förekommer att respondenterna får relevant
information genom att någon annan medarbetare tidigare har frågat om någonting i
diskussionsforumet som respondenten ville veta.
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Respondent 1 säger sig inte vara aktiv på diskussionsforumet för närvarande, utan
väntar i regel på att någon annan medarbetare ska ställa frågor som respondenten kanske
redan har gått och tänkt på. Vidare menar respondenten att det händer relativt ofta att
andra medarbetare ställer frågor av olika slag och får svar på dem i Argus
diskussionsforum, men att det inte händer särskilt ofta att just de frågorna som ställts är
frågor som respondenten själv har gått och funderat på. I detta sammanhang tar också
respondenten upp ett upplevt problem med för mycket information. Inte specifikt för
mycket information när det gäller Argus diskussionsforum, utan rent allmänt i det
informationssamhälle som vi lever i, något som kan leda till att man inte kan ta till sig
all information. Respondenten upplever att informationen från diskussionsforumet i
flera fall har kommit till nytta.

Respondent 2 ger ett exempel på när en annan medarbetare har frågat i
diskussionsforumet och fått svar som respondenten ville veta. Det handlar om
statistiken som finns på Argus intranät för antalet besökare på hela webbplatsen. 11

Respondent 2 menar vidare att detta sätt att få reda på informationen inte förekommer
särskilt ofta. Det kan handla om frågor som respondenten har funderat på, och så ställer
en medarbetare just den frågan så att respondenten själv inte behöver söka
informationen eller själv behöver ställa frågan. Respondenten har aldrig sökt efter
information och fått reda på den på detta vis. Det har istället varit så att respondenten
har råkat stöta på informationen när den har varit förmedlad via att en annan
medarbetare har frågat.

Respondent 3 kan inte komma på någon situation där respondenten har upplevt behov
av information som har blivit löst genom att någon annan medarbetare redan har frågat
om saken i diskussionsforumet. Respondenten upplever att det inte är så mycket
diskussioner över huvudtaget i diskussionsforumet, folk ställer inte så mycket frågor.
Vidare ser respondenten sig själv som en erfaren användare i diskussionsforumet och
tror att det snarare kan finnas andra medarbetare som har användning av de frågor och
svar som ändå finns i Argus diskussionsforum.

För respondent 4 har det hänt att information som en annan medarbetare frågat efter i
Argus diskussionsforum även har kommit till användning för respondenten. Det är dock
svårt att svara generellt tycker respondenten, eftersom informationen bara ibland har
kommit till användning. Respondenten söker inte aktivt efter information. Det är istället
snarare så att respondenten råkar läsa inlägg i en diskussion och just då kommer på att
det är information som respondenten också har nytta av att veta. Dock har respondenten
svårt att svara på om det sker ofta att information erhålls på detta sätt. Det händer enligt
respondenten ibland, medan det vid andra tillfällen är information i diskussionsforumet
på ett personligt plan som helt enkelt inte rör respondenten.

Respondent 5 kan inte påminna sig om någon situation där informationen i Argus
diskussionsforum har kommit respondenten till del genom att en annan medarbetare har
frågat vad respondenten ville veta. Fast respondent 5 gissar ändå att det har förekommit,
bara det att det inte inträffar tillräckligt ofta för att respondenten ska kunna dra sig till
minnes något exempel. Det brukar också vara så att respondenten själv skriver i
diskussionsforumet om det är något. Om respondenten har gjort något fel, undrar hur
man ändrar någonting eller undrar hur man bär sig åt. Respondent 5 har också varit
                                                
11 Denna statistik var under en kort period inte tillgänglig, något som ledde till frågor i Argus
diskussionsforum
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medarbetare i organisationen Argus så länge att respondenten anser att denne har gått
igenom de flesta inlägg som skrivits i Argus diskussionsforum. Respondent 5 talar
också om att det ibland uppstår diskussioner som respondenten efter ett tag hakar på.

Respondent 6 har själv aktivt sökt efter information vid några tillfällen och då fått veta
vad respondenten undrade över just genom att någon annan medarbetare redan hade
frågat och fått svar i diskussionsforumet. Vid dessa tillfällen använde sig respondent 6
av den sökmotor som hör till Argus diskussionsforum och det upplevdes som lätt att
hitta fram till den information som eftersöktes.

Det är alltså bara respondent 6 som har sökt aktivt och fått information som förmedlats
tack vare en annan medarbetare i diskussionsforumet, övriga respondenterna stöter på
sådan information mer slumpartat, främst genom att försöka läsa alla nya inlägg som
skrivs i de olika diskussionerna. Nästan alla respondenter har vid något tillfälle haft
användning av information som producerats när en annan medarbetare frågat något på
diskussionsforumet. Undantaget är respondent 3 som inte upplevt att ett
informationsbehov har lösts på detta sätt.

5.3. Information via externa informationskällor

Alla respondenter har inte från början haft klart för sig vad vi menade med frågan. Vi
har då redan i ett tidigt skede bestämt att vi ska exemplifiera genom att nämna två typer
av informationsförmedling från externa källor som vi vet förekommer på
diskussionsforumet; tips på relevanta länkar och tips på relevanta evenemang.

Respondent 1 anser att det förekommer i viss utsträckning att medarbetare skriver
inlägg om sådant som från början kommer från källor utanför själva organisationen
Argus. Ett exempel som respondenten kommer ihåg är hur en medarbetare i
diskussionsforumet skrev och berättade om en annan webbplats som handlar specifikt
om poesi. Den ansvariga för webbplatsen uppmärksammades enligt respondenten i ett
annat sammanhang. Informationen kom respondenten tillhanda genom att medarbetaren
i fråga helt enkelt skrev i diskussionsforumet och att respondenten sedan råkade stöta på
denna information. Respondenten upplevde det som lätt att ta till sig informationen.

Respondent 2 hade till en början ganska stora problem med att förstå frågan. Den
missuppfattades på så sätt att respondenten först trodde att det handlade om vilka andra
webbplatser och vilka andra medier som skriver om Argus. Efter klargörandet om att
det handlar om diskussionsforumet och till exempel relaterande länkar, ville till en
början respondenten inte riktigt hålla med om att detta innebar information utifrån.
Respondenten menade att det inte rörde sig om information utifrån eftersom
informationen ju skrivs in i det interna diskussionsforumet. Efter ytterligare ett
förtydligande förstod respondenten vad som avsågs och sa sig ha stött på sådan
information, att medarbetare skrivit om olika andra webbplatser i diskussionsforumet.
En fördel som respondent 2 påtalar i detta sammanhang är att det bara är att klicka i
diskussionsforumet på länken till den aktuella webbplatsen, så öppnas det ett nytt
fönster i webbläsaren. På så sätt går det direkt att ta sig till den webbplats som det tipsas
om. Att få informationen på detta sätt upplevs av respondenten som lätt. På frågan om
respondenten har haft användning av den information som förmedlas på detta sätt är
svaret att respondenten har tittat på en del av de webbplatser som det har tipsats om.
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Respondent 3 kan inte komma på något bra exempel, men uppger att information via
extern källa förekommer på diskussionsforumet. Respondenten kommunicerar själv
mestadels via Internet och det händer att respondenten stöter på till exempel en
intressant webbplats och refererar till denna webbplats i diskussionsforumet. Det
upplevs av respondenten inte som alls svårt att utbyta denna information.

Respondent 4 påminner sig om olika tillfällen då andra medarbetare har skrivit i
diskussionsforumet om evenemang. Det har då handlat om reklam för olika evenemang
som medarbetarna i fråga själva har deltagit i och som de har velat att andra
medarbetare ska gå på. Respondent 4 har dock aldrig tagit sig till ett sådant
arrangemang och anser därför heller inte att informationen har kommit till användning.
Mer specifikt har det handlat om poetry slam-arrangemang och bokmässor.
Informationen har varit mycket lätt för respondenten att få tag på eftersom det har varit
information som respondenten har råkat stöta på.

Respondent 5 har vid några tillfällen blivit upplyst i diskussionsforumet om saker som
händer utanför Argus och kan dessutom påminna sig om några roliga webbplatser som
det har tipsats om. Det har i det senare fallet handlat om att en medarbetare skriver om
en ny webbplats i diskussionsforumet och berättat vad webbplatsen handlar om. Dock
har respondenten inte själv aktivt sök efter denna information, utan det är någonting
som respondenten har råkat stöta på. Respondent 5 anser vidare att informationen har
kommit till användning och att det har varit mycket lätt att ta få tag på informationen
genom att det går att klicka direkt i inlägget för att komma till webbplatsen som det
handlar om.

Respondent 6 har själv inte aktivt sökt efter extern information via Argus
diskussionsforum. Det har istället för denna respondent handlat om att få tips om
webbplatser och evenemang som respondenten inte har vetat om. Respondenten anser
sig ha haft användning av informationen och har inte upplevt några svårigheter när det
gäller att ta till sig eller få reda på denna information.

Alla respondenter uppger att det har varit lätt eller mycket lätt att få information på
diskussionsforumet via från början externa källor. Det råder dock delade meningar
bland respondenterna om hur användbar informationen är.

5.4. Information direkt via annan medarbetare

Frågan behandlar i första hand information på diskussionsforumet i situationer där
respondenten till exempel kan skriva en specifik fråga i diskussionsforumet till en annan
medarbetare som man tror vet mycket om just den frågan. Det har i flera fall utvecklat
sig till en intressant diskussion om andra informationskanaler som används i Argus
informationssystem, som enligt respondenterna innebär fördelar gentemot
diskussionsforumet. Dessa delar av diskussionerna redovisas i kapitel 5.6 – 5.11.

Respondent 1 säger sig ha använt diskussionsforumet för att få information av andra
medarbetare vid ett fåtal tillfällen. För respondenten har denna metod inte fungerat bra,
istället använder sig respodenten av e-post och den interna meddelandefunktionen när
denne vill få information av enskilda medarbetare. Respondenten säger att det lämpar
sig bättre att vara formell på diskussionsforumet snarare än att föra en personlig dialog.
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Respondent 2 har vänt sig till andra medarbetare direkt i diskussionsforumet. Det har
varit i specifika frågor som haft en mer allmän karaktär och respondenten menar sig haft
användning av informationsutbytet som då har skett. I fråga sju, nedan, diskuterar
respondent 2 mer utförligt i vilka situationer respondenten tycker att information bör gå
genom diskussionsforumet.

Respondent 3 tycker att det finns ett tydligt behov av information från vissa andra
medarbetare, eftersom det handlar om olika medarbetare som sysslar med olika delar av
Argus. Respondenten tror också att det skulle vara bra med ett eget forum för alla som
är redaktörer på Argus, något som skulle kunna leda till bättre kommunikation.
Respondenten berättar att för mycket av informationen i organisationen förmedlas av en
medarbetare i dagsläget. Respondenten tror att det kan bli väldigt betungande för
medarbetaren i fråga. Därför efterlyser respondenten ett nytt rum där det bara skulle
diskuteras tekniska lösningar och inte allmänna diskussioner. Som det är just nu tycker
respondenten att denne inte har fått användning av information direkt via en annan
medarbetare på diskussionsforumet. Det är information som helt enkelt inte förmedlas i
tillräckligt hög utsträckning enligt respondenten.

Respondent 3 är också inne på att informationen som är direkt riktad till en annan
medarbetare lätt upplevs som stökig. Det kanske inte framgår tydligt vem informationen
är riktad mot och därmed kan det enligt respondenten uppstå missförstånd där man
skriver förbi varandra. Då får man försöka förklara och därefter förklara sina
förklaringar. Totalt sett upplever respondenten att det för tillfället är svårt att förmedla
särskild information till en speciell medarbetare via Argus diskussionsforum.

Respondent 4 har gått till väga på detta sätt vid några tillfällen och tycker att det
fungerar bra, men tycker att det interna meddelandesystemet är bättre för att man kan
vara mer personlig. Respondenten har haft viss användning av information som har
förmedlats på detta sätt.

Även Respondent 5 har använt sig av diskussionsforumet för att kontakta en annan
medarbetare direkt. Respondenten säger att det kan vara bra eftersom det är enkelt,
speciellt om någon medarbetare inte går att få tag på genom e-post. Respondenten
använde sig av denna metod innan det interna meddelandesystemet fanns på Argus.
Numera använder respondenten meddelandefunktionen för att komma i kontakt med
andra medarbetare direkt.

Respondent 6 är den enda respondent som uttryckligen inte har upplevt behov av att få
information direkt via en annan medarbetare. Det visar sig dock längre fram i den
intervjun att respondenten inte är främmande för tanken. Respondenten har dock hittills
inte fått någon information på detta sätt.

Flera respondenter tycker att andra informationskanaler än diskussionsforumet är bättre
när det gäller informationsförfrågningar direkt till andra medarbetare. Några
respondenter är dock inne på att diskussionsforumet mycket väl fungerar, om
exempelvis någon inte går att få tag på via e-post.
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5.5. Information när det handlar om grupp-projekt

På denna fråga finns det en viss tvekan bland de flesta respondenter om vad som
egentligen menas med grupp-projekt. Efter förtydligande om att det till exempel kan
handla om att sätta upp affischer med reklam för Argus, eller att det kan handla om
projekt där det gäller att sprida Argus genom länkning, svarar de flesta respondenter att
de känner till i alla fall något grupp-projekt som pågår i diskussionsforumet.

Respondent 1 känner till ett grupp-projekt som startades av en annan medarbetare. Det
handlar om ett projekt att skriva poesi utan att använda orden du eller jag. Detta är dock
inget projekt som respondenten själv deltar aktivt i, på grund av tidsbrist. Respondent 1
fick reda på denna information både genom e-post och genom diskussionsforumet och
den upplevdes som lätt att få tag på. Något annat grupp-projekt än detta kan
respondenten inte komma på.

Respondent 2 har själv startat ett grupp-projekt i diskussionsforumet. För att inte avslöja
respondentens identitet kan vi här inte skriva vad projektet handlar om. Det är dessutom
en uppgift som förblir hemlig för den författare till denna uppsats som själv är
involverad i organisationen Argus. Respondent 2 hoppas att fler medarbetare ska
engagera sig i det grupp-projekt som startats på respondentens initiativ och tror att så
kommer att ske med tiden. Respondenten talar också om ett grupp-projekt som startats i
diskussionsforumet för att ordna ett möte i verkliga livet. Detta är dock ett projekt som
respondenten inte känner behov av att få mer information om.

Respondent 3 nämner informationen om målsättningen som organisationen Argus har,
att uppnå ett visst antal besökare inom en särskild tidsperiod. Den informationen tycker
respondenten är fullt tillräcklig och bra. Dessutom anser respondenten att det är
information som har varit lätt att få tag på.

Respondent 4 känner sig osäker på vilka grupp-projekt som finns inom organisationen
Argus. Det exempel som respondenten tar upp handlar om den grupp av medarbetare
som utser vilka poesi-aspiranter som ska få bli nya medarbetare med möjlighet att
publicera sin egen poesi. Respondenten har stött på diskussioner där det framgår att
gruppen finns, men respondenten skulle gärna vilja veta mer vad det handlar om.
Respondenten tror att det säkert finns information någonstans om detta, men det är
information som respondenten inte har hittat. Vidare skulle respondenten gärna vilja ha
mer information om liknande projekt. Det skulle enligt respondenten vara intressant att
läsa, även om det är osäkert ifall respondenten själv skulle vara delaktig.

Respondent 5 vet om flera olika grupp-projekt som förekommer i diskussionsforumet
men säger sig inte riktigt ha tid till att vara aktiv i dessa grupp-projekt. Respondenten
anser också att arbetet med denna uppsats är ett grupp-projekt och tänker då på att
information om uppsatsen har spritts via Argus diskussionsforum. Vidare känner sig
respondenten inte insatt i de grupp-projekt som pågår och påtalar därefter att
respondenten är involverad i flera andra organisationer som liknar Argus och därför har
respondenten helt enkelt inte tid att engagera sig i grupp-projekt. Det fungerar på så sätt
att respondenten engagerar sig för stunden mer eller mindre i olika grupp-projekt, som
till exempel genom att sätta upp affischer om Argus webbplats. Respondenten anser
vidare att det för tillfället inte finns något grupp-projekt i Argus diskussionsforum som
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är särskilt aktivt, fast att det visserligen finns målsättningar om att försöka göra
webbplatsen bättre.

Respondent 6 känner till grupp-projekten att sprida Argus via länkning och att sätta upp
affischer som handlar om Argus. Detta är dock inga projekt som respondenten känner
behov av att få information om. Däremot tycker respondenten att det är intressant att
läsa, och respondenten försöker tydliggöra sin ståndpunkt genom att säga att denne
skulle klara sig utan informationen.

Vanligen får medarbetarna reda på detta genom diskussionsforumet, men det är inte alla
som upplever att de är i behov av information kring de grupp-projekt som de känner till.
Genomgående uttrycker respondenterna att det är lätt att få reda på denna information.

5.6.  Andra informationsbehov relaterade till diskussionsforumet

Denna fråga ställdes först och främst för att försäkra oss om att vi täckt in alla
situationer i samband med diskussionsforumet där medarbetarna upplever
informationsbehov eller informationsutbyte. De flesta respondenter svarar nej på frågan,
respondenterna kan inte komma på någon annan situation. Men respondent 2 utvecklar
sina tankegångar kring information och informationsbehov.

Respondent 2 tycker att information kan ge upphov till nya frågor och behov av ny
information. Eftersom det mesta av all information enligt respondent 2 förmedlas
internt, blir det hela något av en cirkel där respondenten på nytt upplever behov av
information. Respondent 2 tar upp ett exempel där respondenten skrev i
diskussionsforumet, och fortsätter: ” Då skapade jag ju den informationen själv. När
man upplever brister, något som bör tas upp, då tar man upp det själv.”. Även
respondent 5 ger uttryck för denna uppfattning. Om respondent 5 upplever brist på
information så tar respondenten upp problemet själv i en ny diskussion.

Ett sätt att få relevant information rörande Argus via diskussionsforumet för
respondenterna har varit att stöta på informationen genom att läsa alla nya inlägg som
skrivs i alla diskussioner. Det är ingen respondent som uttryckligen har tagit upp denna
teknik under fråga 6, men vi anser att den tydligt hör till resultaten av undersökningen
genom att nästan samtliga respondenter har varit inne på liknande diskussioner. Detta
får konsekvenser för analysen som vi reder ut i kapitel 6.1.6.

Respondent 3 tar upp en liknande diskussion när det gäller denna fråga. Respondenten
tycker att för mycket informationsförmedlingsansvar vilar på en medarbetare12 och
anser att det vore bra om fler andra medarbetare engagerade sig och tog över något av
det ansvar som nu ligger på medarbetaren i fråga.

5.7. Informationskanalen e-post

Frågorna 7 till och med 11 i frågeformuläret handlar om andra informationskanaler som
används i Argus informationssystem av medarbetarna för att få eller sprida information
rörande Argus. I första hand ställs dessa frågor i relation till Argus diskussionsforum i

                                                
12 Respondenten avser den medarbetare som är ansvarig utgivare och tekniskt ansvarig för Argus, alltså
den av författarna till denna uppsats som är involverad i organisationen
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ett försök att få igång en diskussion med respondenten i varje intervju om fördelar och
nackdelar med de olika informationskanalerna jämfört med informationskanalen
diskussionsforum.

Fråga nummer 7 från frågeformuläret som handlar om informationskanalen e-post
jämfört med diskussionsforumet har vållat mindre problem. Det har i några fall varit
oklart för respondenterna om vad e-post räknas som, ifall den interna
meddelandefunktionen hör hit. Efter klargörande från intervjuarens sida om att så är
fallet löstes detta problem.

Respondent 1 tycker att e-post är en bra informationskanal på så sätt att det där går att
vara mera personlig. På samma sätt tycker respondenten att diskussionsforumet som
informationskanal i jämförelse med e-post har en nackdel av att det inte går att vara så
personlig som respondenten önskar. Som respondenten säger: ”Konflikter uppstår när
man talar olika språk”. Respondenten upplever helt enkelt att man inte bör vara
personlig i diskussionsforumet.

Respondent 2 är också inne på att e-post är mera privat och personligt än
diskussionsforumet. Detta anser respondenten kan vara både en fördel och en nackdel.
Dels är det enligt respondenten bra om man vill meddela en särskild medarbetare
någonting, dels kan det ses som en nackdel att inte alla medarbetare får den
informationen. Respondenten tar också upp ett annat exempel och menar att kritik av en
annan medarbetare både kan vara bättre och sämre att förmedla via e-post, jämfört med
informationsförmedling via diskussionsforumet. Bättre på så sätt att det kan vara en
fördel om man vill skriva om ett problem utan att reta någon, sämre på så sätt att den
som kritiken avser kan känna sig sårad om den medarbetaren på ett eller annat sätt får
reda på att kritik har framförts bakom ryggen.

I en tidigare fråga kom respondent 2 också in på en diskussion om e-post och
meddelandefunktionen. Respondent 2 svarar sett från denna fråga att det mest handlar
om rent tekniska informationsfrågor när respondenten själv väljer att använda sig av e-
post för att få information, och respondenten uttrycker sig på följande sätt: ”… jag har
svårigheter att utföra vissa operationer, som jag vill veta”. Det handlar om hur Argus
intranät fungerar och denna information säger sig respondenten få genom att skriva e-
post till en annan medarbetare. Respondenten anser att det är lätt att hitta till den
information som förmedlas via den interna meddelandefunktionen på så sätt att det visas
direkt när man har loggat in på Argus intranät. Respondenten är helt enkelt över lag
mycket nöjd med meddelandefunktionen.

Respondent 3 tycker att e-post innebär mer personlig kommunikation jämfört med
diskussionsforum. Det går där enligt respondenten att komma in på diskussioner som
man inte behöver belasta andra med. Sedan beror det också på hur kunnig personen i
fråga är och hur god tillgång till informationskanalerna som personen har. Det är inte
säkert att man alltid kan gå in på diskussionsforumet lika ofta som man har tillgång till
att läsa sin e-post, resonerar respondenten. Nackdelar för e-post å andra sidan anser
respondenten är att informationskanalen stänger ute andra medarbetare som kanske
också skulle vara intresserade av att ta del av informationen. Dessutom har
diskussionsforumet fördelen av att informationen dateras på ett bättre sätt och att det
enkelt går att följa gamla diskussioner. Slutligen anser respondenten att e-post kan
innebära en stor nackdel om det blir för personligt. Man kan då missförstå varandra och
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det kan lätt leda till större missförstånd som till slut leder till bråk. I detta fall går det
inte via e-post att ta till en tredje part för att medla på samma sätt som i
diskussionsforumet.

Respondent 4 tycker e-post är jättebra och syftar då till meddelandefunktionen på Argus
intranät. Tekniska fördelar tas upp som att man slipper skriva in namnet på den som
man ska skriva till. Det är istället bara att välja namnet från en lista. Vidare tycker
respondenten att det är positivt att meddelandefunktionen visas på förstasidan när en
medarbetare loggar in och att det går att se om ett meddelande är läst, oläst eller
besvarat. Andra fördelar tycker respondenten är när man vill skriva till en enskild
medarbetare utan att det behöver gälla Argus. Enda möjliga nackdelen med e-post
skulle enligt respondenten kunna vara om man börjar bestämma mer saker via e-post
och på så sätt utestänger andra medarbetare. Respondenten tror dock inte att detta är
någon risk.

Respondent 5 har tagit hjälp av e-post för att kommunicera med flertalet andra
medarbetare. E-post tycker respondenten är mera privat än ett diskussionsforum, något
som respondenten anser är bra när det gäller att kommentera en annan medarbetares
texter eller bestämma någonting så privat som tid och plats för att träffa en annan
medarbetare. Men respondenten ser också fördelar med ett diskussionsforum jämfört
med e-post. Respondent 5 anser att det finns en risk att man utestänger vissa människor
som skulle kunna ta del av informationen om man använder sig för mycket av e-post.
Alla medarbetare som man inte skriver e-post till har helt enkelt ingen chans att ta del
av informationen.

Respondent 6 anser att det finns både fördelar och nackdelar med att använda sig av e-
post och diskussionsforumet. Det handlar enligt respondenten om olika situationer. När
det gäller att skriva till flera medarbetare eller om någonting som är av allmänt intresse
för Argus, då anser respondent 6 att diskussionsforumet är bäst. Men om det å andra
sidan handlar om att få direkt kontakt med en medarbetare eller om det gäller att vara
säker på att nå en specifik person, då anser respondenten att e-post är en
informationskanal att föredra. Respondenten anser att det visserligen aldrig går att
garantera när eller om någon läser sin e-post, men att det ändå enligt respondenten är
troligare att den som söks läser sin e-post oftare än han eller hon tar till sig information
via Argus diskussionsforum.

Alla respondenter menar att e-post har den fördelen att man kan vara mer personlig i
jämförelse med diskussionsforumet. Men flera respondenter tar upp nackdelar med att
använda sig e-post i fel sammanhang.

5.8. Informationskanalen chatt

När det gäller informationskanalen chatt i jämförelse med diskussionsforumet har det
största problemet rent allmänt varit att det i dagsläget är en informationskanal som över
huvudtaget inte används av alla medarbetare. De respondenter som inte använt sig av
chatt som informationskanal fick istället svara på frågor om fördelar och nackdelar
jämtemot diskussionsforumet ur ett hypotetiskt eller önskvärt perspektiv. Det rörde sig
då om frågor av typen: Hur skulle du se på om du kunde använda dig av chatt? Skulle
det vara önskvärt?
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Respondent 1 tycker att det är jättebra att chatta. Där upplever respondenten att det är
lättare att vara sig själv, eftersom man i regel känner varandra bättre och dessutom är
färre personer. Det finns dock enligt respondenten ett problem i och med att det är lätt
att slösa bort tid och diskutera ovidkommande saker när man chattar.

Det system som används i organisationen Argus att chatta för att komma fram till vilka
aspiranter som ska få bli nya medarbetare kritiseras av respondent 2. Respondenten
tycker att det är väldigt få som är med och avgör, ofta bara 3-4 stycken. Erfarenheten
från respondenten är att det är svårt att få med flera personer än så på en chatt vid den
tidpunkt man bestämmer, vilket leder till att det är svårt att komma fram till något
resultat. Respondenten tycker heller inte att det skulle bli bättre av att systemet kring att
chatta skulle vara direkt anpassat för Argus och inte som i dagsläget ett system utanför
Argus intranät. Respondent 2 tycker istället att det vore bättre att avgöra frågorna kring
aspiranter helt och hållet i diskussionsforumet. Respondenten ser kort sagt inga fördelar
med systemet att chatta, det är enligt respondenten istället en stor fördel för
diskussionsforumet att man där inte behöver gå in en speciell tid för att läsa och delta.
Ett förslag från respondenten är att helt strunta i systemet kring att chatta och istället
avgöra vilka aspiranter som ska bli nya medarbetare genom omröstning i
diskussionsforumet.

Respondent 3 anser att fördelen med informationskanalen chatt är att den är mera
interaktiv, jämfört med ett diskussionsforum. Fast samtidigt kan interaktiviteten
innebära en nackdel för en medarbetare som inte förstår sig på chatt. Det kanske går för
fort för den medarbetaren och det gäller då att lägga hela chatten på rätt nivå så att alla
hänger med. På så sätt är det en fördel med diskussionsforumet att informationen finns
kvar, respondenten upplever att informationen i en chatt försvinner bort relativt fort. Det
är också svårt enligt respondenten att komma in mitt i en diskussion när man chattar.
Det går inte att gå tillbaka och läsa tidigare inlägg på samma sätt som i ett
diskussionsforum. Å andra sidan upplever respondenten att man kan komma till en
intressant diskussion i Argus diskussionsforum bara för att upptäcka att den, som
respondenten uttrycker det: ”är en avslutad diskussion”.

Respondent 4 tycker att chatt verkar bökigt eftersom det kräver att alla deltagande
medarbetare ska passa en tid och dessutom komma ihåg tiden i fråga. Men respondenten
ser några fördelar också, främst att det ger möjlighet att ställa frågor lite mer direkt.
Respondent 4 anser också att chatt gör att det blir lite mer prat och går lite fortare.
Personligen tror dock respondenten inte på informationskanalen chatt eftersom
respondenten själv nog skulle glömma bort att dyka upp.

Respondent 5 är i största allmänhet inte någon större älskare av chatt. Respondenten
anser att chatt visserligen är mera ögonblickligt, men att det ändå är väldigt långsamt
eftersom man får svar på sin fråga kanske två eller tre frågor senare. Bättre är det då
oftast enligt respondenten med telefon. Däremot kan chatt vara ett nödvändigt ont om
det är flera som ska diskutera och komma fram till någonting, då går det inte med
telefon. Respondenten återgår till jämförelsen mellan diskussionsforum och chatt
genom att tala om diskussionsforumet som någonting mycket mer statiskt. I ett
diskussionsforum går det att skriva någonting och låta det ligga kvar där sedan, så att
andra medarbetare kan läsa när som helst. Detta fungerar inte i en chatt.
Diskussionsforumet har dessutom fördelen av att det går att ändra eller lägga till i ett
inlägg som man redan har skrivit. ”Chatt är någonting helt annat”, anser respondent 5.
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Respondent 6 ställer sig helt likgiltig inför informationskanalen chatt och anser att det
inte finns något behov att förmedla information på detta sätt. Respondenten resonerar
sig vidare fram till att något ställningstagande kring chatt nog inte har gjorts, mycket
beroende på att respondenten själv inte brukar använda sig av chatt över huvudtaget.
Istället anser respondenten att informationskanalerna e-post och diskussionsforumet
täcker alla informationsbehov som respondenten för tillfället har.

En fördel som nämns är att chatten har större möjlighet till interaktivitet än
diskussionsforumet och att den kanske lämpar sig som ett alternativ till telefonsamtal då
flera personer ska delta. Men överlag tycker respondenterna att diskussionsforumet
fungerar bättre än att chatta, men om snabbhet och interaktivitet råder delade
uppfattningar.

5.9. Informationskanalen telefon

Liksom föregående fråga i frågeformuläret, har frågan om informationskanalen telefon i
relation till informationskanalen diskussionsforum varit svår på så sätt att inte alla
medarbetare använder sig av telefon för informationsutbyte eller kontakt med andra
medarbetare. Respondenterna har i flera fall även här fått diskutera frågan ur ett
hypotetiskt perspektiv, även om det har uppfattats som lite lättare än frågorna kring
chatt och diskussionsforum. Alla respondenter vet vad som avses med telefon, medan
lite större oklarheter kan antydas när det handlar om vad som egentligen avses med
chatt.

Respondent 1 tycker att informationskanalen telefon är bra på så sätt att det där är lätt
att upprätthålla vänskapsband. Dock anser respondenten att e-post är en bättre
informationskanal när det handlar om arbetsrelaterad information, eftersom man då har
saker och ting svart på vitt. Det går då enligt respondenten inte i ett senare skede att vara
oense med någon om vad det är som man har kommit överens om. Det går helt enkelt
aldrig att förneka ett e-postbrev på samma sätt som det går att förneka någonting som
har sagts per telefon. Det är enligt respondenten trevligt att prata i telefon, men det kan
uppstå missförstånd. Respondenten ser heller inga fördelar med telefon jämfört med
diskussionsforumet. Dock framkommer det i en tidigare fråga att respondent 1 vid ett
tillfälle har ringt en annan medarbetare för att respondenten inte kunde hitta ett speciellt
inlägg i diskussionsforumet. Respondenten hade vid ett tillfälle läst relevant information
i diskussionsforumet, men kunde inte hitta tillbaka till denna information. Via ett
telefonsamtal fick respondenten då reda på att det finns en sökmotor.13

Respondent 2 har nästan inte alls använt sig av informationskanalen telefon. Det har
bara handlat om något enstaka tillfälle när respondenten har ringt till en medarbetare
inför ett verkligt möte för att få information om tid för detta möte. Om det skulle visa
sig vara nödvändigt kan respondenten tänka sig att använda telefon oftare för
informationsutbyte rörande Argus. Respondent 2 tycker vidare att diskussionsforumet
har en stor fördel när det gäller att gemensamt komma överens om någonting, det skulle
ta väldigt mycket tid att försöka ringa runt till alla och komma fram till något. Om det
däremot handlar om konkreta frågor som redan är avgjorda men inte kända av alla och
som man vill ha snabbt svar på anser respondenten att informationskanalen telefon har

                                                
13 Sökmotorn indexerar alla diskussionsinlägg och via denna funktion hittade respondenten tillbaka till
önskad information
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en klar fördel. Som exempel nämner respondenten det tillfälle då denne sökte
information om tid inför ett verkligt möte.

Respondent 3 upplever att telefonsamtal är mer interaktivt i jämförelse med chatt, som i
sin tur är mer interaktivt än diskussionsforum. Däremot tycker respondenten att
telefonsamtal med flera personer kan bli stökigt eftersom alla då pratar i mun på
varandra. Respondenten anser vidare att avsaknaden av dokumentation för
informationskanalen telefon är en nackdel, något som respondenten argumenterar för
genom att hänvisa till hur viktigt det är att informationen flödar i den typ av
organisation som Argus är. Det är menar respondenten lätt att man glömmer bort saker
eller att någonting misstolkas. Då är det bra att kunna hänvisa till informationen. Det
finns enligt respondenten en fördel med telefonsamtal också genom att det ger snabb
respons.

Respondent 4 vill personligen hålla sig ifrån telefonsamtal i samband med information
rörande Argus och även när det gäller kontakt med andra medarbetare rent allmänt.
Respondenten kan inte ange några orsaker till sitt ställningstagande annat än att
telefonsamtal är opraktiskt eftersom bara två kan kommunicera på en gång. När det
gäller direkt kontakt med någon annan medarbetare föredrar respondenten e-post,
eftersom det helt enkelt inte känns bra med telefonsamtal.

Respondent 5 tycker att telefon som informationskanal är suverän jämfört med till
exempel chatt. Däremot anser respondenten att det är en helt annan sak jämfört med
diskussionsforum. I ett diskussionsforum ligger informationen kvar i princip hur länge
som helst, medan informationskanalen telefon ur detta avseende fungerar precis som
informationskanalen e-post, enligt respondenten. Det är informationsutbyte mellan bara
två människor. Det man skulle kunna göra är att ringa runt till alla, men det skulle inte
fungera rent praktiskt. Telefon är bra vid snabba beslut som att till exempel ändra sig
och kunna meddela en medarbetare detta direkt. Diskussionsforumet är på så sätt
oslagbart genom att det når alla medarbetare.

Liksom i föregående fråga har inte respondent 6 haft något behov av att använda sig av
telefon för att få eller ge information rörandes Argus, och påtalar även här att dennes
informationsbehov täcks genom att använda diskussionsforumet och e-post.

På denna fråga så lämnar respondenterna inte något entydigt svar. Två av
respondenterna använder eller vill inte använda sig av telefon av olika anledningar. De
övriga respondenterna ser vissa fördelar i olika specifika sammanhang. Fördelar med
telefonen är interaktiviteten, enligt ett par av respondenterna. Man kan också vara lite
mer personlig enligt en annan respondent.

5.10. Informationskanalen verkliga möten

Även denna sista specifika informationskanal som har funnits med i frågeformuläret har
inneburit problem eftersom inte alla medarbetare har deltagit vid verkliga möten. De
respondenter som inte deltagit i något verkligt möte fick även i detta fall svara på frågan
ur ett hypotetiskt perspektiv.

Respondent 1 upplever verkliga möten som positiva, men betonar vikten av att ett
protokoll förs så att det man kommer fram till finns på papper. I annat fall kan det



53

uppstå konflikter om det blir så att man bestämmer något på ett möte. Respondentens
egen erfarenhet är att det lätt blir så att man bestämmer någonting på ett möte som sedan
kan vara svårt att genomföra om det finns medarbetare som vill genomföra förändringen
samtidigt som det finns andra medarbetare som inte vill genomföra förändringen.
Respondent 1 föreslår att en styrelse med ordförande och sekreterare borde utses till
organisationens verkliga möten och tycker vidare att det inte är någon riktig
organisation om detta saknas. Respondenten anser att det finns flera stora fördelar med
att ha verkliga möten. Det är kul och viktigt att inte gömma sig bakom en dataskärm.
Dessutom handlar det enligt respondenten om att få se människorna som man arbetar
ihop med, att få ett ansikte.

I en tidigare fråga togs indirekt en annan aspekt av verkliga möten upp av respondent 1.
Det var i ett sammanhang när respondenten skulle delta i ett verkligt möte.
Respondenten ansåg sig inte ha följt de diskussioner som förekommer i
diskussionsforumet tillräckligt bra och såg därför till att gå igenom gamla diskussioner
för att förbereda sig inför det verkliga mötet.

Det finns en möjlig nackdel med verkliga möten, så som respondent 2 ser det. Det
handlar om ifall det är för få deltagare under ett verkligt möte. Då anser respondent 2 att
det är dubbelt arbete eftersom man i detta fall måste meddela alla medarbetare som inte
var med på mötet om saker som beslutats. Samtidigt ser respondenten en klar fördel i att
bara träffas och prata, äta lite gott och ha trevligt. Respondenten skulle också själv gärna
vilja vara med på så många verkliga möten som möjligt. Sett ur perspektivet att sprida
eller få information anser respondenten också att det är en fördel att prata direkt ansikte
mot ansikte med andra medarbetare.

Respondent 3 ser verkliga möten som väldigt positiva. Det går att dokumentera vad som
har gjorts och sagts under verkliga möten så att alla medarbetare kan gå tillbaka till
informationen i textform. Fördelen att ha information i textform anser respondenten är
att den då inte förändras på samma sätt som berättad information kan göra. Vidare ser
respondenten fördelar i att man kommunicerar bättre under verkliga möten tack vare
kroppsspråk. Nackdelar kan enligt respondenten uppkomma om planerade möten inte
blir av  på grund av att för få dyker upp, något som leder till frustrationer både för de
som uteblir och de som deltar. Sedan tar respondenten upp en nackdel som har att göra
med krav och ansvar. Respondenten har själv varit på andra möten och senare stött på
människor som inte har vågat komma eftersom dom har varit rädda för att mer eller
mindre tvingas ta ansvar och exempelvis bli sekreterare. Detta trots att mötena i fråga
inte har handlat om ansvar utan snarare har rört diskussioner, enligt respondenten.
Diskussionsforumet tycker respondenten är ganska rått i jämförelse med verkliga
möten, det tar bort alla känslor. I vissa situationer kan det vara en fördel att inte känslor
visas, exempelvis om någon råkar vara på jättedåligt humör under ett möte. Då kan det
gå ut över andra genom att personen i fråga låter anklagande, sur eller något liknande.
Ett dåligt humör är något som inte behöver framkomma i textbaserad information som
diskussionsforum, chatt och e-post. Samtidigt går det, med hjälp av textbaserad
information, inte heller att sprida den värme som kan finnas i exempelvis god kritik till
någon under ett verkligt möte.

Respondent 4 tycker att det är bra om man får hälsa på varandra när man ändå arbetar
med samma saker och för samma mål. Respondenten är själv osäker på hur många
medarbetare som har träffats under verkliga möten arrangerade av Argus, men
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respondenten har en uppfattning om att det bara handlar om ungefär fem personer vilket
respondenten tycker är synd med tanke på hur många medarbetare det finns. En annan
aspekt enligt respondenten är att medarbetarna är så geografiskt utspridda över Sverige,
något som innebär att alla medarbetare inte har lika lätt att ta sig till ett verkligt möte.
Det blir på så sätt en fördel med diskussionsforumet eftersom alla medarbetare har
möjligheten att delta menar respondenten.

Respondent 5 tycker att verkliga möten är mycket viktiga. Respondenten tror att en
organisation som Argus inte kan fungera utan att man träffas då och då. ”Det fungerar
ju, men man får inte den här sammanhållningen som engagerar om man inte möts lite
oftare än vad vi gör” tycker respondent 5. Respondenten hänvisar åter till sitt
engagemang i andra organisationer som liknar Argus. Enligt respondentens erfarenheter
är det viktigt för sammanhållningen och gemenskapen att man träffas i verkligheten.
Vidare anser respondent 5 att det inte bara handlar om att få ett ansikte på dem som man
arbetar ihop med, utan att det rör sig om flera andra saker. Bland annat så
kommunicerar vi med hela kroppen och hela vårt känsloregister när vi möts, enligt
respondenten. Respondent 5 ser heller inte några nackdelar med verkliga möten jämfört
med Argus diskussionsforum, utan tycker att informationskanalerna kompletterar
varandra. Det framkom tidigare i intervjun med respondenten att diskussionsforumet
inte alltid behöver vara optimalt när det handlar om att planera verkliga möten.
Respondent 5 beskrev då ett initiativ till ett verkligt möte där flera medarbetare sade sig
vara villiga att komma, men det slutade med att ingen kom.

Respondent 6 skulle kunna tänka sig att delta i ett verkligt möte själv. Fördelarna anser
respondenten är stora på så sätt att det är intressant att träffa dem som jobbar med
webbplatsen och dem som publicerar dikter. Dels för att diskutera, men också för att
bara få en bild av personerna mer än deras namn. Respondenten upplever dock ingen
frustration över att inte ännu ha träffat någon annan medarbetare i verkligheten och
kommer in på en diskussion om anonymitet. I diskussionsforumet anser respondenten
att det går att vara anonym, något som det inte går att vara vid verkliga möten.
Respondenten spekulerar också i att det skulle kunna vara en fördel att vara anonym
eftersom det enligt respondenten ibland kan vara ganska personliga saker som skrivs i
diskussionsforumet. I detta fall anser respondenten att det kanske skulle vara bättre att
inte träffas.

Alla respondenter kan se fördelar med att ha verkliga möten. Flera av respondenterna
påpekar vikten av att få ett ansikte på de andra medarbetarna och att kroppsspråk ger
bättre kommunikation. Nackdelar kan vara att det inte är tillräckligt många som deltar
och att det kanske är hämmande för en del  medarbetare som en respondent påpekar.

5.11. Andra informationskällor

I samband med en annan fråga uppkommer en kort diskussion med respondent 1 om
webbkameror som hjälpmedel under chatt. Man skulle kunna se detta som en annan
informationskälla, men det är ingenting som har använts i organisationen.
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6. Analys
Nu är det dags att gå igenom och diskutera resultaten från undersökningen i uppsatsen.
Vi kommer i kapitel 6.1 att återgå till vår första frågeställning och ta hjälp av vår
teoribildning. Det handlar då om koncepten som vi med hjälp av litteraturen kom fram
till i kapitel 3.2.2: informationsbehov, situationer, sökning, användning och barriärer.
Det har dock framkommit andra intressanta aspekter av den första frågeställningen.
Dessutom blir varje underkapitel ganska långt. Därför avslutas kapitel 6.1 med en
sammanfattning som är tänkt att också fungera som ett utvecklat svar på vår första
frågeställning.

I kapitel 6.2 har vi på sätt och vis haft det enklare genom att vi har utgått från frågorna i
frågeformuläret när det handlar om denna andra frågeställning. Varje fråga har fått en
egen underrubrik och vi avslutar med att också här göra en sammanfattning för att svara
lite mer utförligt på den andra frågeställningen i uppsatsen.

6.1. Hur fungerar informationsutbytet rörande Argus i
organisationens diskussionsforum, utifrån situationer då
medarbetarna upplevt informationsbehov?

Resultatet från undersökningen visar att respondenterna över lag upplever det som
relevant att utbyta information rörande Argus via diskussionsforumet. Det kan uppstå en
mängd olika situationer där respondenten antingen råkar stöta på relevant information
eller söker informationen aktivt på olika sätt, som att använda sig av en intern sökmotor
eller starta en ny diskussion där informationsbehovet tas upp. Respondenterna anser i
allmänhet att informationen har kommit till användning, men det finns flera barriärer
som ibland måste överbryggas.

6.1.1. Situationer

Frågorna i frågeformuläret var utformade på ett sådant sätt att vi gav exempel på olika
tekniker som vi anser förekommer i Argus diskussionsforum för att få information. Som
avslutning frågades också ifall det fanns andra situationer än de som tagits upp där
respondenten upplever att information rörande Argus har erhållits.

Viktigt är att här åter påpeka hur de olika teknikerna för att få information kan
samverka. Det behöver inte vara så att bara en teknik förekommer i en speciell situation.
En medarbetare kan till exempel känna behov av information och ställa en direkt fråga
om saken i diskussionsforumet, få svar av en annan medarbetare som från början hämtat
informationen från en annan webbplats utanför själva organisationen samtidigt som det
är information som ingår i ett grupp-projekt. I en och samma situation har i detta fall tre
olika tekniker för att erhålla information använts.

Burnett (2000) påpekar att beteenden som har med information att göra i virtuella
communities ofta inkluderar andra beteenden, se avsnitt 2.2.2. Flera av respondenterna
ger uttryck för vad vi tolkar som likartade inställningar från deras sida. Det upplevs som
intressant att läsa om vad andra medarbetare har för åsikter inom ämnen som inte
behöver röra information relaterad till Argus specifikt, samtidigt som flera respondenter
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berättar om situationer där känslomässiga aspekter och information rörande Argus har
ingått på samma gång.

Vi anser att det finns hur många situationer som helst där medarbetare vänder sig till
Argus diskussionsforum för att utbyta information. Ingen situation är den andra lik. Det
handlar om vilka behov medarbetarna känner av information rörande Argus, hur
medarbetarna bär sig åt för att få reda på informationen, vilken användning
medarbetarna har av informationen både när det gäller tidigare liknande situationer och
om målet uppnås att informationsbehovet löses samt slutligen vilka barriärer som
medarbetarna upplever.

6.1.2. Informationsbehov

Alla respondenter uppger att det är relevant att få information via Argus
diskussionsforum som andra medarbetare postar. Det är tydligt bland de intervjuade att
det finns ett behov av information som man tillfredsställer genom att ta del av
informationen som finns på diskussionsforumet. Men det behöver inte vara uttryckliga
behov. Flera respondenter talar särskilt när det gäller extern information om exempelvis
länkar till relevanta webbplatser om att det i dessa fall handlar om information som man
inte ens visste om att man ville ha. Informationen har då kommit respondenterna till del
genom en slump på så sätt att respondenterna har råkat stöta på informationen. Tilläggas
bör dock att det i detta fall är osäkert om informationen direkt rör Argus. Däremot
uppger en respondent att denne ibland får information som rör Argus där det handlar om
information som sedan har visat sig vara nyttig.

Kirsty Williamson skriver om ett informationsbeteende som enligt henne i stor
utsträckning har ignorerats inom forskningen (1998, s 24). Det handlar om när
människor stöter på information utan att aktivt ha sökt efter den. Det finns inget uttryckt
behov av information om någonting, men människor går ändå igenom till exempel nya
inlägg i ett diskussionsforum för att se om det finns någonting av intresse där.
Informationen som man därigenom stöter på kan visa sig vara information som
personen i fråga inte ens själv vet att den har ett behov av förrän den tar till sig vad det
handlar om. Vi menar att detta sätt att få relevant information inte står i någon kontrast
till det andra sättet att själv söka information. Det ena behöver inte utesluta det andra, en
medarbetare kan få relevant information på båda sätten. Däremot är beteendet att stöta
på information någonting som hamnar utanför vår teoribildning. Sensemaking
förutsätter att människor upplever informationsbehov, ett bildligt gap i tillvaron som
individen därefter försöker lösa. Att stöta på information tas därför särskilt upp för sig i
sammanfattningen till den första frågeställningen, kapitel 6.1.6.

Något som är intressant i detta sammanhang är att se hur respondenterna har svarat när
det gäller frågan om grupp-projekt. Det är långt ifrån entydigt att respondenterna
verkligen har ett behov av information som rör grupp-projekt. Flera respondenter
upplever en allmän tidsbrist och då är det inte alltid säkert att tiden räcker till för att
engagera sig i grupp-projekt.

Vi gav exempel på följande grupp-projekt: att sprida Argus genom affischer och att
sprida Argus genom länkning Det är inte säkert att dessa exempel är de bästa tänkbara,
eftersom det är möjligt att frågan har uppfattats som krävande på grund av exemplen.
Respondenterna kan möjligtvis ha känt att man bör vara engagerad i sådana projekt som
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ser till att ge webbplatsen fler besökare. Respondenterna själva har bättre förslag på
exempel, projekt behöver inte alls handla om något så stort som att försöka få fler
besökare.14 Istället kan det som en respondent berättar handla om ett projekt att skriva
poesi på ett speciellt sätt, eller som en annan respondent berättar om ett grupp-projekt
som denne själv har startat i diskussionsforumet. För att inte röja denna respondents
identitet kan vi dock inte skriva mer om vad det grupp-projektet handlar om.

Det kan sägas att de flesta respondenter har en ganska vid syn på vad som menas med
grupp-projekt i de fall där intervjuaren inte har behövt komma med exempel.
Respondenterna tycks då vara inne på att grupp-projekt per definition är varje längre
diskussion i Argus diskussionsforum. En återblick på vad Burnett avser med grupp-
projekt är härmed i högsta grad berättigad, se vidare även kapitel 2.2.2. Gary Burnett
(2000) menar att grupp-projekt är en av fem tekniker som används i virtuella
communities vid informationsutbyte. Det handlar enligt Burnett om när medlemmarna i
en virtuell community bestämmer sig för att göra någonting som gagnar hela den
virtuella communityn . En livlig diskussion i Argus diskussionsforum kan enligt detta
sätt att se vara ett grupp-projekt. Så som vi tolkar Burnetts avsikt med att ha med grupp-
projekt som ett specifikt sätt att få information finns det därför ingen motsättning.
Otydligheten i frågeformuläret om vad vi avser med grupp-projekt har dock medfört vad
som kan vara en viss brist i undersökningen. Respondenterna tycks i flesta fall ha svarat
på om man själv är engagerad i grupp-projekt. Frågan om huruvida man har behov av
information om de grupp-projekt som förekommer har tyvärr till viss del fallit undan.

Det förekommer allmänt att respondenterna har uttryckliga behov av information som
innebär så stora problem att respondenterna måste agera. Vi tycker att det är i dessa fall
som sensemakingteorin kommer mest till sin rätt. Då finns ett tydligt behov som gör att
respondenten i stort sett måste söka information som förhoppningsvis kommer till
användning, så länge barriärerna inte är för höga. Exempel på denna typ av
informationsbehov är hur respondenter har angivit att de har haft informationsbehov om
hur saker och ting på Argus intranät fungerar.

6.1.3. Sökning

Respondenterna råkar i allmänhet stöta på informationen, åter i linje med vad Kristy
Williamson (1998) skriver. Dock uppger respondent 3 att denne alltid söker efter
relevant information eller kontaktar en annan medarbetare via exempelvis e-post.

Det är flera respondenter som har för vana att gå igenom merparten av inläggen i
forumet i samband med att man loggar in sig på Argus intranät. Denna
informationssökningsstrategi kanske kan kopplas ihop med att Argus är en relativt liten
organisation och att det inte görs så många inlägg per dag. En respondent menar att det
inte är något problem att hinna läsa alla nya inlägg. Å andra sidan hänger det antagligen
samman med hur mycket tid medarbetarna har eller upplever sig ha att disponera för
engagemang i Argus. En annan respondent tycker att det ibland kan vara svårt att hinna
med att läsa alla inläggen och en tredje respondent loggar in ganska sporadiskt på Argus
och läser då igenom rubrikerna på de senaste inläggen samt läser de som denne
respondent tycker verkar intressant.

                                                
14 Det är för övrigt ett av hela organisationen Argus huvudmål: att nå så många människor som möjligt
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Två av respondenterna har sökt efter specifik information på diskussionsforumet. Det
gjordes genom att respondenterna i fråga använde sig av sökmotorn som är kopplad till
diskussionsforumet. Det kan tyckas konstigt att inte fler respondenter har använt sig av
sökmotorn för att finna relevant information. I sammanhanget gäller det dock att
komma ihåg att vi aldrig uttryckligen har frågat respondenterna ifall sökmotorn använts.
Det är möjligt att sökmotorn har använts av fler respondenter, men vi drar slutsatsen att
sökning på detta vis i sådana fall inte har förekommit i sådan utsträckning att
respondenterna har kommit ihåg att nämna någonting om det i intervjuerna.

Några respondenter söker information genom att själva ställa frågor direkt i
diskussionsforumet. Dessa frågor är det sedan någon annan medarbetare som svarar på
och det tycks i högsta grad handla om information som direkt rör Argus, exempelvis hur
någonting på intranätet fungerar. Andra respondenter ställer aldrig frågor via Argus
diskussionsforum. Det handlar då om att respondenterna hittills inte tycks ha upplevt
behov att så specifik information eller att respondenterna ibland kan uppleva det som
svårt att skriva i diskussionsforumet. Respondent 1 uttrycker det tydligast genom att tala
om en subjektiv upplevelse av att vara bakbunden, men även andra respondenter är inne
på liknande uppfattningar.

Diskussionsforumet kan på sätt och vis ses som ett offentligt rum, även om det bara är
40 medarbetare som har möjlighet att läsa vad som skrivs. När en medarbetare ska
skriva någonting i diskussionsforumet anser vi att denna sökstrategi kan upplevas som
svår eftersom medarbetaren kan uppleva att frågan är dum eller självklar. Dessutom
finns det i diskussionsforumet totalt över 250 diskussioner. Det är inte säkert att
medarbetaren har läst alla dessa diskussioner, vilket skulle kunna leda till att
medarbetaren är osäker på om frågan redan har tagits upp i någon annan diskussion.
Dessutom har i alla fall en respondent haft svårt för att från början hitta till sökmotorn.
Respondenten i fråga visste helt enkelt inte att det fanns en sökmotor. Mer om barriärer
som kan uppstå kommer i kapitel 6.1.5.

Att på olika sätt söka information är en viktig och intressant del av processerna som
Argus medarbetare är med om för att få relevant information via Argus
diskussionsforum. Däremot är det förstås inte något mål i sig att söka information.
Målet är istället att få hjälp, att informationen kommer till användning för medarbetarna
och att medarbetarna i liknande framtida situationer har användning av informationen.

6.1.4. Användning

Alla respondenter menar att de har användning av informationen från andra medarbetare
rent allmänt i diskussionsforumet. En respondent exemplifierar med en introduktion till
html-programmering som en annan medarbetare har lagt ut på diskussionsforumet. Den
diskussionstråden skapades för att fler medarbetare skulle kunna utföra enklare
förändringar av de officiella webbsidorna som ligger under webbadressen
www.argus.nu , alltså de sidor som alla Argus besökare kan se. Det handlar om
grundläggande programmeringskoder om hur man gör för att en bild ska synas och för
att det ska gå att klicka på en länk, information som respondenten har användning av.
För att få störst användning av informationen tycker vi att det kan vara en fördel att
koppla samman så komplicerad information som detta rör sig om med verkliga möten,
något som Daft och Lengel också är inne på (1984). Det kanske är lite lättare att ta till
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sig informationen om man också får visat för sig exakt hur det fungerar. Mer om
informationskanalen verkliga möten kommer i kapitel 6.2.4.

En annan respondent kopplar samman frågorna om användning av informationen med
att respondenten går igenom alla nya inlägg. Vi tolkar det som att respondenten
betraktar alla inlägg i forumet som potentiellt användbar information. Det antagandet
förstärks också genom att flera respondenter går tillväga på ett liknande sätt.

Medarbetarna postar inlägg med länkar och information till och om Argus näraliggande
omvärld. Flera av respondenterna anser att den informationen har kommit till
användning på så sätt att den har varit intressant eller rolig. Huruvida informationen har
kunnat användas direkt i det dagliga arbetet kring Argus är oklart.

Respondent 3 diskuterar sig fram till den textbaserade informationens fördelar.
Respondenten menar att textbaserad information som exempelvis informationen via
Argus diskussionsforum är bra på så sätt att den inte är föränderlig. Det går att komma
tillbaka till samma information om man skulle glömma bort den och få användning av
informationen en gång till. Detta är fördelar som också ofta också erbjuds via e-post.

6.1.5. Barriärer

Att få information fungerar inte helt smärtfritt på Argus diskussionsforum. Det finns ett
antal barriärer som medarbetarna upplever. En anledning till att informationen kan vara
svårtillgänglig menar några respondenter, är att diskussionsforumet upplevs som
ostrukturerat. Respondent 3 tycker att det bör skapas ett ytterligare rum som bara finns
till för de medarbetare som är redaktörer, det vill säga i dagsläget för fyra personer.
Respondent 4 å andra sidan föreslår att det bör finnas färre rum. Andra respondenter ger
uttryck för att diskussioner ibland startas i vad respondenterna tycker är fel rum. Om
man ser till helheten upplever dock respondenterna det som att diskussionsforumet
fungerar tillräckligt bra.

Respondent 1 tycker att det grafiska gränssnittet är lite otydligt, vilket var en orsak till
att respondenten inte hittade sökfunktionen som finns på Argus. Respondenten menar
dock att det kunde bero på respondenten själv. Detta löstes genom att respondenten
vände sig till en annan medarbetare via telefon.

En annan nackdel med diskussionsforumet som respondent 1 tar upp är att denne
upplever sig bakbunden och inte vågar uttrycka sig i forumet. Vi anser att respondenten
här tar upp något viktigt, ett problem som många virtuella communities tampas med:
hur man får fler användare till att aktivt delta i diskussioner? Flera andra respondenter
talar om att det är lättare att vara mera personlig via till exempel e-post. Vi tror att en
orsak till att inte delta aktivt i Argus diskussionsforum kan vara att medarbetarna
upplever en barriär av att man måste skriva på ett speciellt sätt på i ett
diskussionsforum.

Det har skrivits mycket om inaktiviteten bland merparten av medlemmarna i virtuella
communities (Burnett 2000; Smith 1992). Vi tolkar det som att det finns ett samband
mellan låg aktivitet bland respondenterna och de barriärer som kan uppstå om hur
respondenterna föreställer sig att man ska skriva i ett diskussionsforum.
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6.1.6. Sammanfattning, svar på den första frågeställningen

Det har i undersökningen framkommit att det finns ett speciellt sätt att få reda på
relevant information, som vi inte frågade uttryckligen om och som vi heller inte räknade
med. Det handlar om att stöta på information som visar sig vara relevant. Det vill säga
att respondenterna inte aktivt har sök efter information, men ändå har funnit
informationen vara relevant för arbetet med Argus när man väl har tagit del av
informationen. Eftersom vi i denna uppsats inte uttryckligen har frågat närmare om
detta sätt att ta till sig information, vill vi inte dra några längre slutsatser i frågan. Vad
medlemmar i liknande organisationer tycker är viktiga aspekter av denna
informationssökningsstrategi lämnar vi åt fortsatt forskning att utröna. Däremot kan vi
konstatera att alla respondenter använder sig av flera olika sätt för att finna relevant
information. Att vid ett eller flera tillfällen inte aktivt söka information innebär alltså
inte att andra strategier för informationssökning utesluts. På så sätt anser vi att övriga
resultat från undersökningen fortfarande är giltiga.

Respondenterna utbyter också information rörande Argus genom att själva skriva och
fråga i diskussionsforumet eller genom att söka efter informationen i sökmotorn. Det
kan gå till på en mängd olika sätt där målet är att få sitt informationsbehov tillgodosett,
att få användning av informationen. Situationerna kan innebära att man får information
genom att någon annan redan har frågat och fått svar på det man själv tänkte fråga,
genom direkta informationsförfrågningar, via från början extern information eller via
grupp-projekt. En enda situation kan också innebära att man får informationen via flera
av dessa sätt samtidigt, på flera olika plan.

Det visar sig i undersökningen att respondenterna i flera fall tycker att information via
grupp-projekt inte upplevs som nödvändigt, att information via från början externa
källor kan vara intressant även om det inte direkt kan kopplas till arbete med Argus och
att flera respondenter själva startar diskussioner om det är någonting man undrar över. I
det sista fallet anser vi dock att det i alla fall till viss del beror på hur barriärer upplevs.
Några respondenter framför åsikter om att det inte går att skriva hur som helst i Argus
diskussionsforum.

Slutligen tar respondenterna hjälp av andra informationskanaler för information som rör
Argus. Det är informationskanaler som ställs i relation till Argus diskussionsforum och
diskuteras i det kapitel som följer nedan.

6.2. Hur upplever medarbetarna Argus diskussionsforum jämfört
med andra informationskanaler som används inom
organisationen?

Alla respondenter anser att det är relevant att information som ska utgå till alla
medarbetare sprids via Argus diskussionsforum. Vidare framkommer det i
undersökningen fördelar med att använda e-post eller telefon när man vill ha direkt
kontakt med en annan medarbetare, samtidigt som informationskanalen chatt av de
flesta respondenter inte upplevs ha någon fördel jämfört med ett diskussionsforum,
förutom möjligtvis att det är mera interaktivt. Verkliga möten å andra sidan prisas av de
flesta respondenter som någonting viktigt. Dels för att lära känna dem som man arbetar
ihop med och dels för att informationsutbytet upplevs som bättre.
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Slutsatsen blir att informationskanalen diskussionsforum upplevs som viktigt i
förhållande till andra informationskanaler, men att det finns situationer då andra
informationskanaler är bättre. Diskussioner i diskussionsforumet bör också kompletteras
genom verkliga möten. Slutsatser och sammanfattning utvecklas ytterligare i kapitel
6.2.6.

6.2.1. E-post

Den fördel som e-post har enligt respondenterna är först och främst att man kan vara
mer personlig i jämförelse med diskussionsforumet. Respondent 2 utvecklar en
tankegång och menar att det är särskilt i känsligare situationer, om man vill framföra
kritik mot någon annan medarbetare som e-post är bättre. Däremot skulle det kunna
innebära en nackdel om den som man framförde kritik mot på ett eller annat sätt fick
reda på kritiken. Då skulle den kritiserade kunna känna sig sårad. Vi uppfattar att
andemeningen i det som respondenten vill få fram är att det visserligen är lättare att
framföra kritik av olika slag via e-post, men att informationskanalen kan medföra
nackdelar eftersom information är så lätt att spara. För att återknyta till information som
rör Argus och utformningen av intranätet använder vi oss av exemplet att en
medarbetare framför kritik som har med utformningen av intranätet att göra. I detta fall
kan medarbetaren skriva om saken till en annan medarbetare, ringa till en annan
medarbetare eller skriva i diskussionsforumet. Det sista alternativet har fördelen av att
alla andra medarbetare kan ta del av informationen direkt samt att man då kan diskutera
sig fram till olika tänkbara lösningar, något som skulle leda fram till ett grupp-projekt
med målet att i detta fall göra intranätet bättre för medarbetarna. Om e-post istället
används skulle det kunna innebära nackdelar.

Respondent 3 har dock den rakt motsatta uppfattningen jämfört med respondent 2 när
det gäller nyttan av att textbaserad information går att spara och återkomma till,
nämligen att det är något positivt. Respondenten ser då möjligheterna att gå tillbaka till
informationen och läsa vad som skrivits.

Respondent 3 är också liksom flera andra respondenter inne på att det finns en risk att
medarbetarna börjar att använda e-post för att sprida information på bekostnad av
diskussionsforumet. Även om det inte är uttalat finns det en analogi med Burnetts tanke
om att virtuella communities har fördelen att information kan ackumuleras i systemet
(2000). Detta är något som motverkas om man inte ger hela organisationen tillgång till
den information som är av potentiellt intresse för de andra medarbetare. När man ska nå
alla är diskussionsforumet bättre menar respondent 6, vilket också flera andra
respondenter är inne på.

En intressant aspekt av tillgänglighet i jämförelse mellan e-post och diskussionsforum
tar respondent 6 upp. Respondenten har en uppfattning om att medarbetare i allmänhet
går in för att läsa sin e-post oftare än man loggar in på intranätet. Vi tror att det handlar
om att försöka skapa en positiv spiral, genom att nya diskussioner startas och nya inlägg
hela tiden skrivs. Detta skulle kunna motivera medarbetare till att logga in på intranätet
ännu oftare för att skriva och läsa inlägg. På så sätt skulle man kunna lita på att ett
inlägg läses av medarbetare relativt fort. Den positiva spiralen skulle å andra sidan
också kunna förvandlas till en negativ spiral genom att färre medarbetare skriver i
diskussionsforumet. Det skulle kunna leda till att medarbetare loggar in allt mer sällan
eftersom det inte finns något nytt att läsa. Slutsatsen som vi drar är att det är viktigt med
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ett aktivt diskussionsforum, något som flera respondenter också ger direkt uttryck för.
Dock bör det påpekas att de flesta respondenter inte bara loggar in för att läsa eller
skriva i diskussionsforumet. Det går också att logga in för att publicera en ny dikt eller
för att göra någonting annat som förändrar och förbättrar innehållet på webbplatsen
Argus som är synlig för alla dess besökare.

Respondent 3 är inne på en närliggande diskussion om tillgänglighet och menar att man
i allmänhet har mer tillgång till sin e-post jämfört med diskussionsforumet. Det är dock
ingenting som någon annan respondent är inne på.

Det har skrivits om att informationskanalen e-post är en knuff-teknik (push technology)
eftersom användaren får informationen direkt skickad till sig, jämfört med
informationskanalen diskussionsforum som är en dra-teknik (pull technology) där
användaren i större utsträckning själv får leta sig fram till relevant information. Ur detta
hänseende är e-post en bättre informationskanal. Det har också skrivits om att e-post
erbjuder möjlighet att balansera mellan roliga och allmänt vänliga meddelanden å ena
sidan och meddelanden med mera information å andra sidan (Levy & Foster 1998, s.
569-571).

6.2.2. Chatt

Likheterna mellan chatt och diskussionsforum är många. En stor skillnad är att
diskussion via en chatt pågår i realtid medan diskussionsinlägg på ett diskussionsforum
kan skilja i tid. Det finns några fördelar med chatt enligt respondenterna, men de
förhåller sig främst negativa till att använda sig av chatt för att få eller sprida
information i relation till Argus. Chatt ger möjlighet till att vara mer personlig, säger
respondent 1, men avser då enligt vår tolkning mindre chattmöten med få deltagare.

Den enligt respondenterna mest negativa aspekten av att använda chatt är tiden. För det
första måste man kunna anordna ett möte på en tid som passar alla, vilket både
respondent 2 och 4 berättar. Tidsaspekten tas också i litteraturen upp som en nackdel för
chatt (Mason 1997). Chattmöten är något som antagligen försvåras av det faktum att
Argus är en ideell organisation och medarbetarnas medverkan till stor utsträckning sker
på fritiden. Respondent 2 menar på att om man ska komma fram till något så måste alla
vara närvarande.

Respondent 5 tycker att det tar lång tid att komma fram till beslut och även lång tid att
få svar på frågor via chatt. Det är aspekter som flera andra respondenter är inne på. Vi
menar att det beror på vilket tidsperspektiv man har. I en chatt sitter man och deltar i
realtid genom att skriva och läsa inlägg. Att då till exempel fråga om information som
rör Argus kan upplevas som tidskrävande eftersom man de facto inte får svar direkt.
Istället får man som respondenten uttrycker det ”… svar på sin fråga två till tre frågor
senare”. Det kan med andra ord uppfattas som tidskrävande eftersom respondenten på
ett annat sätt sitter och väntar på ett svar. I ett diskussionsforum är förutsättningarna
annorlunda. Vi tror att alla medarbetare där är medvetna om att svar inte kan komma
direkt. Istället går det bra att ställa en fråga, lämna diskussionsforumet och göra andra
saker för att återkomma ett dygn senare för att hoppas på att någon har svarat.
Respondent 3 menar å andra sidan att chatt har den fördelen att man kan hoppa in i en
diskussion och direkt vara interaktiv till skillnad från diskussionsforumet, där det finns
en risk att man går in i en diskussion som är avslutad. Vi menar dock att diskussionerna
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i Argus diskussionsforum aldrig blir avslutade. Det går att skriva nya inlägg i vilken
diskussion som helst. Däremot kan barriären upplevas som ännu större ur
medarbetarnas perspektiv att skriva inlägg i en diskussion där ingen har skrivit på länge.

Hur väl man tycker att chatt fungerar kan ha med vana att göra menar respondent 3, som
tänker sig att chatt kan vara för interaktivt om man är ovan. Vidare pekar nästan alla
respondenter på att det kan vara svårt att vara effektiv när man har chattmöte för att det
ofta blir utvikningar som upplevs som mindre relevanta.

Respondent 4 tycker till skillnad från de andra respondenterna att chatt har fördelen av
att det går snabbt. Det är också en uppfattning som man stöter på i litteraturen (Mason
1997).

6.2.3. Telefon

Telefonen kan ha fördelar gentemot diskussionsforumet enligt några av respondenterna.
Något som flera påtalar är att telefonen är mer interaktiv än diskussionsforumet men att
man till skillnad från forumet enbart når en enda medarbetare åt gången. En respondent
menar att telefonmöten lätt blir stökiga och inte fungerar bra enligt dennes erfarenhet.
Man skulle av detta kunna tänka sig att chatt vore en perfekt mix av interaktivitet och
möjlighet för flera att delta. Dock anser vi att respondenterna så tydligt har uttryckt
missnöje med informationskanalen chatt att det är bättre att använda sig av
diskussionsforumet med exempelvis telefonsamtal som komplement.

Respondent 1 och respondent 2 har använt sig av telefon för att komma i kontakt med
en medarbetare som har kunnat hjälpa dem med olika problem. Det har bland annat
handlat om att en respondent har velat veta hur denne skulle hitta tillbaka till ett inlägg i
diskussionsforumet med relevant information, men andra ord en komplicerad fråga. Det
skulle kunna tyda på att de väljer informationskanal enligt information richness-teorin.
Daft och Lengels (1984) menar att man använder sig av rikare information då man
upplever att man måste hantera komplex information. De menar att telefonen ger rikare
information än datorbaserad kommunikation. Dock bör det här åter påpekas att det finns
forskning och teorier om att andra aspekter kan påverka val av informationskanal, se
vidare kapitel 2.2.4.

En annan aspekt av information richness-teorin är enligt Daft och Lengel respons (1984,
s 179-180). Under ett telefonsamtal får man ofta direkt respons på huruvida budskapet
har gått fram och även förhoppningsvis i stort sett direkt svar på  en fråga. Ur det
hänseendet är informationskanalen telefon bättre än diskussionsforumet. Flera
respondenter är inne på tankegångarna att telefon är bäst när det gäller behov av att få
information snabbt, exempelvis om man har ångrat sig i en fråga eller vill veta hur man
gör för att ta sig till ett av Argus ordnat verkligt möte. Det senare är ett exempel som
respondent 5 tar upp och som vi själva också har sett i diskussionsforumet. Flera
diskussioner handlade om ett verkligt möte. Tid och plats bestämdes och flertalet
medarbetare skulle dyka upp. I slutändan blev det ett verkligt möte där bara två
medarbetare deltog. Vi tror att ett liknande bakslag skulle kunna undvikas genom en
mer frekvent användning av informationskanalen telefon.

Dock är respondent 4 mycket negativt inställd till telefonsamtal. Respondenten kan inte
för egen del se några fördelar av att använda sig av telefon och vill hålla den personliga
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medverkan på ett Internet-plan. Respondenten föredrar helt enkelt e-post vid kontakt
med andra medarbetare. Däremot har respondenten inga problem med att träffa andra
medarbetare under verkliga möten.

6.2.4. Verkliga möten

Alla våra respondenter upplever att det är positivt och viktigt med verkliga möten. Det
ger möjlighet till att sätta ett ansikte på dem som man jobbar med. Det är också en
respondent som menar att det är en fördel att prata med medarbetare direkt för att det
ger ett bättre informationsutbyte. Detta är något som Daft och Lengels teorier om
information richness behandlar, att möten ansikte mot ansikte är den informationskanal
som är bäst när man förmedlar information som är komplex (1984). Respondent 3
menar att man kommunicerar bättre med varandra om kroppsspråk finns med, det finns
större möjligheter till interagerande.

En direkt fördel av verkliga möten anser vi att respondent 1 ger uttryck för.
Respondenten planerar att delta i ett möte som snart ska äga rum, men anser sig inte ha
följt med i tillräckligt hög utsträckning när det gäller alla diskussionerna i Argus
diskussionsforum. Därför går respondenten igenom alla de senaste diskussionerna för
att kunna ha mer vettiga synpunkter under det verkliga mötet. På så sätt har alltså det
verkliga mötet gjort att respondenten i fråga läste igenom mer av den information som
presenteras och diskuteras i diskussionsforumet. Respondent 3 tar dock upp en annan
viktig aspekt om att medarbetare kanske inte vågar komma till verkliga möten på grund
av att man tror att det skulle innebära fler åtaganden för organisationen som man kanske
inte har tid för.

Det som kan vara en fördel med diskussionsforumet jämfört med verkliga möten enligt
en respondent är om det är för få deltagare i ett verkligt möte. Då måste det som man
kommer fram till förmedlas till alla som inte har varit på mötet, något som respondenten
anser vara dubbelt arbete. Som vi redan har nämnt har ett sådant möte med endast två
deltagare ganska nyligen ägt rum. Däremot anser vi att även verkliga möten mellan
endast två medarbetare inte behöver vara i onödan. Sådana möten kan ändå innebära att
två medarbetare får möjlighet att utbyta information och även möjlighet att få mer än
bara ett namn och en kort skriftlig presentation av en annan medarbetare.

Det finns ett relativt stort behov bland de intervjuade respondenterna att träffas i
verkligheten. Det tycks främst ha mer eller mindre uttalade sociala orsaker som att man
vill ha ett ansikte på de man arbetar tillsammans med.

Ett möjligt problem för Argus som är en organisation med ett diskussionsforum som
kommunikationsnav, är att man inte har möjlighet att agera snabbt i en situation där det
skulle behövas. Man kan tänka sig att medverkan i organisationen formar den
verksamhetsplan som organisationen kan ha. Som exempel är det svårt att anordna
möten på kort varsel då medarbetarna är spridda i landet. På de möten man har haft har
det hittills varit få medverkande. Det finns en ekonomisk aspekt av detta också. Alla
medarbetare arbetar i stort sett ideellt och det är inte gratis att företa resor över hela
Sverige.

Respondent 5 tycker att det är mycket viktigt med möten. Respondenten har
erfarenheter från liknande föreningar och menar att det är viktigt för sammanhållningen
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att man träffas i verkligheten. Det är en helt annan sak att träffas i verkligheten och det
skapar ett större engagemang än vad respondenten menar finns på Argus. Respondenten
menar också att verkliga möten är ett bra komplement till diskussionsforumet, något
som också litteraturen är inne på (Nakamura 2003). Den slutsats som vi drar är att
deltagande i verkliga möten kan leda till att en medarbetare engagerar sig mer i det
dagliga arbetet kring Argus.

6.2.5. Andra informationskanaler

Det finns en annan informationskanal i Argus informationssystem som några
respondenter har varit inne på. Det handlar då om riktiga brev. I slutet av kapitel 2.2.4
motiverades frånvaron av informationskanalen genom att den inte uttryckligen inte
handlar om att förmedla påtaglig information mellan medarbetare, utan bara var ett sätt
att leverera foton för inscanning till ett bildarkiv. Några respondenter diskuterar kring
grupp-projektet att sprida affischer om Argus, som faktiskt är möjligt tack vare
informationskanalen att skicka riktiga brev. Affischerna har skickats till ett antal
medarbetare per post. Fördelen att på detta sätt dra nytta av medarbetarnas geografiska
spridning är något som flera vetenskapliga undersökningar har tagit upp (Burnett 2000).

Respondent 1 kommer i en kort diskussion in på informationskanalen chatt med hjälp av
webbkamera. Det är dock inte en informationskanal som används inom organisationen
enligt respondenten. I övrigt har respondenterna inte angivit att några andra
informationskanaler används för att utbyta information som rör Argus.

6.2.6. Sammanfattning, svar på den andra frågeställningen

Diskussionsforumet tjänar i Argus som ett slags organisationellt minne. Det är där som
stora delar av informationsutbytet tycks ske och dit kan man återvända för att få tag i
relevant information som rör Argus. Bland våra respondenter finns en medvetenhet om
att det är på diskussionsforumet som man bör hålla information som är viktig för flera
medarbetare. Det finns annars en risk att viktig information som till exempel fattade
beslut försvinner och inte ackumuleras. Ackumulering av information vilket vi anser är
en av  de stora fördelarna med diskussionsforum. Vi anser att detta är den främsta
orsaken till att respondenterna ser fördelar med att använda diskussionsforumet framför
andra informationskanaler.

Det finns en uppfattad hierarki för flera av respondenterna när det gäller olika
informationskanaler. Verkliga möten hamnar högst upp följt av diskussionsforumet som
många anser kan ha en kompletterande funktion. Därefter kan det i speciella situationer
vara bra att kunna använda sig av e-post eller telefonsamtal. Längst ner om
respondenterna får rangordna informationskanalerna hamnar chatt. Några respondenter
anser att det bästa vore att helt sluta använda sig av chatt, medan andra respondenter
inte har någon uppfattning alls eller tycker att chatt är bra på så sätt att det går att vara
mer personlig, jämfört med diskussionsforum.

E-post och telefonsamtal uppfyller vissa informationsbehov som ett diskussionsforum
har svårt att göra. Vid snabba informationsbehov är telefonsamtal att föredra. Där
snabbhet inte är ett absolut krav är e-post ett bra alternativ om man vill ge eller sprida
information till en enskild medarbetare. Då kan man med relativt stor säkerhet veta att
medarbetaren i fråga läser meddelandet och svarar så fort som denne får tid. En annan
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fördel för e-post är att det finns människor som ogärna tar till telefon över huvudtaget,
så som respondent 4 ger uttryck för i undersökningen.

Verkliga möten som informationskanal gillas av alla medarbetare, både som ett sätt att
lära känna andra medarbetare och ett sätt att utbyta information rörande Argus. Med fler
möten på en relativt hög formell nivå anser vi att denna informationskanal skulle kunna
betyda ännu mer för informationsutbytet inom organisationen.

Slutsatsen blir att Argus diskussionsforum står sig mycket väl jämfört med andra
informationskanaler som används inom organisationen, men att det kan finnas vissa
situationer där andra informationskanaler som telefon och e-post är bättre. Dessutom
kan verkliga möten utgöra en viktig komplettering.
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7. Reflektioner och framtida forskning
I uppsatsens sista del tar vi upp kritiska aspekter och reflektioner kring uppsatsen samt
hur vi förhåller oss till dessa. Dessutom pekar vi på områden som är av intresse för
fortsatt forskning med tanke på uppsatsens frågeställningar och resultat.

7.1. Reflektioner kring uppsatsen

Vi menar att uppsatsen har speciella förutsättningar på grund av en rad omständigheter.
Vi väljer därför att ha ett eget kapitel med kritiska aspekter i uppsatsarbetet och hur vi
ställer oss till dessa aspekter. Det handlar om den ena författarens engagemang i
organisationen Argus, som först och främst har gjort att vi har försökt att undvika den
subjektivitet som kan uppstå. Utöver denna aspekt anser vi att det finns aspekter av
bakgrunden, teorin och metoden i uppsatsen som är värda att nämna.

7.1.1. Reflektioner kring den ena uppsatsförfattarens engagemang i
organisationen

Vi har gjort allt för att minimera den risk som det innebär att en av författarna till
uppsatsen är involverad i organisationen Argus. Kanske har vi i den strävan varit för
nitiska. Det faktum att den av oss som är involverad i organisationen inte ens har vetat
vilka medarbetare som har intervjuats är något som har komplicerat urvalsprocessen.
Det har på detta sätt varit en undersökning som inte har givit så mycket som den
möjligtvis skulle kunna ge.

Förutsättningarna för uppsatsen har inte varit tillräckligt tydliga för Argus alla
medarbetare. En medarbetare undrade när författaren som är involverad i organisationen
skulle få reda på vilka respondenter som har deltagit i undersökningen. Svaret är
självklart att så aldrig någonsin kommer att ske, respondenterna kommer alltid att vara
fullständigt anonyma inför den involverade författaren. Det har dock inte framkommit
tillräckligt tydligt i den information om uppsatsen som har förmedlats via Argus
diskussionsforum. Vidare antog en respondent att uppsatsarbetet är ett exempel på
grupp-projekt. Så är inte fallet eftersom den författare till uppsatsen som inte är
involverad i organisationen inte har någonting alls med organisationen att göra. Ett
grupp-projekt utförs av medarbetare i organisationen. Den andra författaren är inte
medarbetare, något som är ett viktigt konstaterande genom att denne författare har
kunnat motverka subjektiviteten i uppsatsen.

7.1.2. Reflektioner kring kapitlet om bakgrunden

I litteraturen inom det område som vi har undersökt stöter man väldigt ofta på begreppet
virtual community. Ofta, men inte riktigt alltid i en betydelse som kan inbegripa Argus.
Vi har i denna uppsats valt att hålla oss till en i Internetsammanhang nära nog antik
källa. Rheingold skriver som vi tog upp under definitioner i uppsatsen, att: ”Virtual
communities are social aggregations that emerge from the Net when enough people
carry on those public discussions long enough, with sufficient human feeling, to form
webs of personal relationships in cyberspace” (Rheingold 1993, s. 5). Alltså en bred
definition som inbegriper Argus. Fördelen med att använda denna definition är att
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många andra citerar just dessa rader av Rheingold (Se till exempel Burnett 2000;
Komito 2001, s. 120; Nakamura 2003; Levy & Foster 1998, s. 569; Sveningsson 2001,
s. 76). Därmed anser vi att det finns en viss konsensus inom området och att Rheingolds
definition är relevant. Dock finns det flera andra källor som inte alls refererar till
Rheingold. Vi tycker att Jussi Karlgren från Svenska datatermsgruppen lyckats sätta
fingret på vad det handlar om när han skriver:

Community är något av ett modeord och starkt värdeladdat. De flesta som använder community
vill betona den värdegemenskap som de innefattas av, men det finns personer som tar anstöt: de
känner sig uteslutna från sammanhanget i fråga när termen används. (Karlgren 2001)

Komito har gått igenom vad som menas med virtuella communities och också kommit
fram till att det råder en begreppsförvirring. Olika syner kring begreppet beror enligt
Komito i alla fall till viss del på att det finns olika syner på vilka de viktiga delarna av
en community är, och huruvida en virtuell community över huvudtaget kan innehålla
dessa viktiga delar. Community kan enligt Komito handla om interaktioner,
gemensamma erfarenheter och engagemang inom ett område, men det kan också handla
om moraliskt engagemang för ett gemensamt syfte, normer eller värden som delas av
individer eller individer med ett gemensamt intresse (Komito 2001, s 117-118).

Det är särskilt intressant sett utifrån arbetet med uppsatsen är att notera hur Gary
Burnett använder sig av begreppet virtuella communities. Burnett antyder att
användarna i virtuella communities är självvalda, det vill säga att användarna själva
hittar till en virtuell community och väljer att registrera sig för att därefter delta i
diskussioner, etc. I Argus fall är det inte så. Där antas nya medarbetare genom ett
ansökningsförfarande.

Vi anser att det är viktigt i detta sammanhang med ett så mångfacetterat begrepp att se
till vad författaren menar när han eller hon använder det. Något som vi därför har
försökt göra. Det tydligaste exemplet i uppsatsen är i kapitel 2.2.2 där vi bland annat går
igenom vad Burnett skriver om informationsförfrågningar via från början externa
informationskällor. Burnett skriver i en artikel från 2000 under avsnittet Queries Taken
Out of the Community att medlemmar av en virtuell community tenderar till att vara
kunniga när det gäller att hitta relevant information via andra källor på Internet. En
slutsats som vi anser inte gäller för organisationen Argus. Organisationens medarbetare
är inte självvalda och väljs heller inte utifrån kunskaper när det gäller att hitta
information via andra källor på Internet.

7.1.3. Reflektioner kring kapitlet om teorin

Denna uppsats handlar inte i huvudsak om sensemaking. Vi använder oss bara av
sensemaking som verktyg för att komma fram till lämpliga frågor att ställa till ett antal
medarbetare i vår undersökning. Därför har vi valt att inte ge en särskilt djup bild av vad
sensemaking är. Vi har i stor utsträckning förlitat oss till arbeten av Brenda Dervin och
Jarkko Kari.

Jarkko Kari kan inte direkt anses ha någon framträdande plats inom det vetenskapliga
området sensemaking. Men vi tycker att hans genomgång av hur man kan använda
sensemakingteorin både är tydlig och relevant (1998). Vidare menar vi att Karis
teorikonstruktion har varit lämplig för oss att utgå ifrån eftersom den bygger på
sensemakingteorin och har ett tydligt informationsvetenskapligt perspektiv. Vi har i
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uppsatsen via den ena författarens egna kunskaper om och erfarenheter av Argus 15

tillsammans med litteraturen kommit fram till en bild av kontexten för
informationsutbytet på Argus. Med utgångspunkt från Karis teorikonstruktion anser vi
därmed att vi har kunnat utnyttja kunskapen om Argus och dess kontext till att utforma
relevanta frågor att ställa till respondenterna samt att vi har haft nytta av teorin i
upplägget av analysen.

7.1.4. Reflektioner kring metoden

Det är möjligt att intervjumaterialet skulle ha blivit rikare om vi hade gjort intervjuer
ansikte mot ansikte. Men de frågor som vi har utgått från har vi betraktat som varande
av relativt neutral natur samtidigt som intervjuaren har klargjort att denne inte är
involverad i organisationen Argus. Dock kvarstår den ovan nämnda risken att någon
respondent inte till fullo förstod att respondenten för alltid skulle förbli anonym inför
alla andra medarbetare. Vidare var frågorna relativt strukturerade och respondenterna
var tillmötesgående, därför anser vi att telefonintervju inte var något större hinder för att
få relevanta svar på frågorna.

Det som kanske varit svårast med att genomföra intervjuerna via telefon, har varit att
upprätthålla samtalet på ett naturligt sätt när man inte haft tillgång till ansiktsuttryck och
kroppsspråk. När man gör telefonintervjuer är man begränsad till rösten för att avgöra
vilka känslor som respondenten kan tänkas hysa i olika sammanhang; det kan gälla allt
från om att avgöra om de är uttråkade till att de hyser speciell affekt i en fråga. En
nackdel för oss är att den intervjuande författaren utöver en inledande kort telefonsamtal
med respondenterna inte har haft någon möjlighet att lära känna de intervjuade bättre,
och på så sätt bättre lära känna hur respondenterna utrycker sig i tal och med rösten.

Andra problem för den intervjuande som uppstått är att några av intervjuerna fått
genomföras i situationer som blivit stressiga, exempelvis när det har varit utomstående
faktorer som har påverkat intervjusituationen. Något som i ett fall ledde till att en fråga
inte blev ställd och fick kompletteras vid ett senare tillfälle. Detta har på det stora hela
inte varit ett stort problem.

I den undersökning som utfördes deltog sex av tio tillfrågade respondenter. Vi ansåg att
mängden av respondenter inte var av avgörande betydelse, eftersom vi strävade efter att
i första hand få med både aktiva och mindre aktiva medarbetare i diskussionsforumet
som respondenter. En osäkerhetsfaktor här var att urvalet sköttes av den uppsats-
författare som har minst kännedom om medarbetarna. Här fick uppsatsförfattaren som
gjorde urvalet lita till den uppfattning han fått genom att studera inlägg på
diskussionsforumet.

För att försöka klargöra om de respondenter som inte valt att delta i intervjuer
påverkades negativt av att en av uppsatsförfattarna har en maktställning på Argus,
kontaktades dessa respondenter. Av svaren att döma har detta inte varit ett problem för
dem. Merparten av respondenterna uppgav att de hade haft tidsbrist av inte närmare
beskrivna orsaker. Den respondent som vi inte kunde nå, hade tappat bort sin telefon.
Vidare var en av de tillfrågade respondenterna bortrest under perioden som intervjuerna
genomfördes. Givetvis kan vi inte dra några långtgående slutsatser utifrån dessa svar.
                                                
15 Denna uppfattning av Argus och dess informationssystem vidimeras av den andra författaren och av en
medarbetare på Argus.
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Men sammantaget med att de respondenter som valde att delta, inte har några visat
betänkligheter över att delta i intervjuerna, tror vi inte att detta varit ett genomgående
problem.

7.2. Framtida forskning

Vi har i uppsatsarbetet stött på en rad intressanta frågor och områden som vi anser
kräver mer forskning. Dock har vi här försökt att begränsa oss till forskningsfrågor som
har med våra slutsatser att göra. Vi anser att det är frågor som är av störst intresse
utifrån uppsatsens frågeställningar.

En för oss något oväntad slutsats är att medarbetarna i organisationen Argus ibland får
relevant information om Argus genom att råka stöta på den. Det är ett
informationsbeteende som vi anser är väl utvecklat för att fungera i organisationer som
liknar Argus eller rent allmänt i virtuella communities som har ett fungerande
diskussionsforum, särskilt om organisationen inte har alltför många medlemmar. Det
möjliggör nämligen för medlemmarna att hinna gå igenom alla nya diskussionsinlägg
och på så sätt stöta på information som visar sig vara relevant. Att fortsätta denna
forskning anser vi är en god idé.

En annan mera indirekt slutsats handlar om allt det andra förutom nyttig information för
medlemmarna som förmedlas via diskussionsforum och virtuella communities. Det som
Burnett (2000) kallar för fientligt beteende samt även positivt beteende som inte har
med information att göra. I vår uppsats anser vi att det var en bra avgränsning att
koncentrera sig på informationsaspekterna, eftersom tiden för uppsatsen var så
begränsad och eftersom uppsatsen är inom området biblioteks- och
informationsvetenskap. I realiteten är det dock i stort sett omöjligt att skilja de olika
beteendena åt. Ett inlägg i ett diskussionsforum kan till exempel innehålla nästan alla
olika beteenden i större eller mindre utsträckning på en gång. Därför föreslår vi
forskning inom hela området, en undersökning där alla aspekter inbegrips.
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Bilaga 1: Intervjufrågor

Jag tänkte beskriva några situationer där vi misstänker att det kan uppstå ett behov av
information. Fokus kommer att ligga på diskussionsforumet och jag kommer att börja
med några frågor som handlar speciellt om diskussionsforumet, för att avsluta med
några frågor om andra informationskällor.

Diskussionsforumet

1) Upplever du det som relevant att få information rent allmänt om saker som
medarbetare postar i diskussionsforumet? T.ex. hur informationssystemet fungerar,
information om nya avdelningar, annat som har med böcker/litteratur att göra, osv.
(informationsbehov/situation)
- Hur får du reda på informationen? Söker efter den, råkar träffa på den. (sökning)
- Anser du att du får användning av informationen? (användning)
- Upplever du det som svårt eller lätt att få tag på denna information? (barriär)

2) Har du upplevt ett behov av information som har lösts genom att någon annan
medarbetare redan har frågat och fått svar på det du tänkte fråga?
(informationsbehov/situation)
- Hur gick det till när du fick reda på informationen? Om man råkat på den eller

aktivt sökt efter den. (sökning)
- Har du haft användning av informationen? (användning)
- Upplevde du det som svårt eller lätt att få tag på denna information? (barriär)

3) Har du upplevt ett behov av information som har lösts genom att du har fått
information i diskussionsforumet som från början hämtades från informationskällor
utanför Argus? Någon som skrivit om något som helt klart kommer från utanför Argus:
t.ex. evenemang, länktips.. (informationsbehov/situation)
- Hur gick det till när du fick reda på informationen? (sökning)
- Har du haft användning av informationen? (användning)
- Upplevde du det som svårt eller lätt att få tag på denna information? (barriär)

4) Har du upplevt ett behov av att få information direkt från andra medarbetare?
- På vilket eller vilka sätt har du då gjort? Skicka e-post, telefonsamtal, skrivit direkt i

diskussionsforumet, osv (situation-sökning)
- Hur gick det till när du fick reda på informationen? (sökning)
- Har du haft användning av informationen? (användning)
- Upplevde du det som svårt eller lätt att få tag på denna information? (barriär)

5) Känner du till något grupp-projekt som pågår i diskussionsforumet? Att sprida Argus
genom länkning, sprida Argus genom affischer, osv.
Om ja… känner du behov av information om detta? (informationsbehov)
- Hur gick det till när du fick reda på informationen? (sökning)
- Har du haft användning av informationen? (användning)
- Upplevde du det som svårt eller lätt att få tag på denna information? (barriär)



76

6) Har du upplevt andra behov av information relaterade till Argus, som hittills inte
tagits upp?
- i vilken situation?
- Hur har du fått tag på denna information? (sökning)
- Har du haft användning av informationen? (användning)
- Upplevde du det som svårt eller lätt att få tag på denna information? (barriär)

Öppna frågor om informationskanaler

Jag tänkte nu gå igenom några andra sätt som finns på Argus att få och sprida
information.

7) E-post: har du använt dig av detta sätt?
Om ”nej”…
- Skulle du vilja använda dig av detta sätt?
Diskutera fördelar och nackdelar jämt emot diskussionsforumet

8) Chatt: har du använt dig av detta sätt?
Om ”nej”…
- Skulle du vilja använda dig av detta sätt?
Diskutera fördelar och nackdelar jämt emot diskussionsforumet

9) Telefon: har du använt dig av detta sätt?
Om ”nej”…
- Skulle du vilja använda dig av detta sätt?
Diskutera fördelar och nackdelar jämt emot diskussionsforumet

10) Verkliga möten: har du använt dig av detta sätt?
Om ”nej”…
- Skulle du vilja använda dig av detta sätt?
Diskutera fördelar och nackdelar jämt emot diskussionsforumet
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Bilaga 2: E-postbrevet som skickades till respondenterna

Hej [namnet]!

Mitt namn är Sese Castlind och jag håller för närvarande på att skriva en
magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap tillsammans med Mikael
Eriksson (som du antagligen är bekant med genom din medverkan i Argus punkt nu).
Uppsatsen kommer att handla om informationshanteringen på Argus.

En kort presentation av mig själv är kanske på plats. Jag är trettio år gammal och bor i
Göteborg tillsammans med flickvän och ett gemensamt barn. Mitt intresse av att skriva
denna uppstats om Argus grundar sig i att jag är intresserad av hur kulturverksamheter
med små ekonomiska medel fungerar i allmänhet och ur ett informationsperspektiv i
synnerhet. Detta är speciellt intressant när det är kopplat till Internet vilket möjliggör,
som i Argus fall, att människor på ett relativt billigt sätt kan organisera sig och arbeta
över stora geografiska avstånd.

Vi hoppas att resultatet av uppsatsen kan ligga till grund för förbättringar av
informationshanteringen på Argus. Detta är dock till stor del beroende av att vi kan göra
ett antal intervjuer med medarbetarna på Argus. Så vi är mycket tacksamma om ni har
möjlighet att ställa upp på intervjuer, alternativt kan meddela om ni inte kan/vill så snart
som möjligt. Svar lämnas till min nedan angivna e-postadress.

För en lite utförligare beskrivning av uppsatsen och intervjuerna bifogar jag en word-fil
sparad i doc- (microsoft word) och rtf-format (fungerar med äldre mac-datorer mm).
Har du något problem med att läsa denna så hör dig.

Med vänlig hälsning
Sese Castlind
[e-postadress borttagen]
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Bilaga 3: Brevet som skickades till respondenterna

Borås 19/3 2003

Om uppsatsen

Vi har tänkt oss att göra en fallstudie över hur Argus informationssystem upplevs av
medarbetarna på Argus. Förhoppningsvis resulterar det i en färdig och godkänd uppsats,
som också kan vara till nytta för dig som är engagerad i Argus då uppsatsen kanske kan
ligga tillgrund för förbättringar av informationshanteringen i framtiden.

I denna studie har vi tänkt oss att inkludera intervjuer av medarbetarna på Argus. De
kommer att ske via telefon och beräknas ta ca 30-45 minuter, plus eventuell
uppföljning. Givet är att jag anpassar intervjuerna efter era möjligheter att avsätta tid,
dock arbetar vi under tidspress och jag strävar efter att slutföra intervjuerna så snart som
möjligt.

För att undvika en jäv-situation och eventuellt obehag för att svara på frågor är Mikael
helt bortkopplad från intervjudelen av uppsatsarbetet. Jag kommer att slumpmässigt
välja ut ett tiotal medarbetare, genomföra intervjuerna och sedan färdigställa
utskrifterna. intervjuerna kommer att skrivas ned som referat i vilka möjligheterna till
identifiering kommer att tas bort, det vill säga jag kommer att översätta till mitt språk
och ta i beaktande andra faktorer som kan röja eran identitet för Mikael. Respektive
utskrift och referat kommer att skickas till de som blivit intervjuade för godkännande
och eventuella förändringar. Efter detta kommer Mikael och jag att analysera svaren
tillsammans.

Innan jag genomför intervjuerna kommer jag även att skicka frågorna för att ni ska ha
möjlighet att reflektera över dem innan intervjun.

Intervjuerna kommer att spelas in på bandspelare eller liknande. Inspelningar och
utskrifter kommer att förvaras på en säker plats av mig, och kommer enbart på begäran
att lämnas ut till opponenter och examinatorer. Enligt vår handledare är det för övrigt
sällsynt att intervjuinspelningar och utskrifter efterfrågas av opponenter och
examinatorer.

Om du har frågor eller funderingar om ovanstående kan du nå mig på följande sätt:

Telefon hem (kvällar):  -    [borttagen]

Mobiltelefon: -   [borttagen]

E-post: -    [borttagen]

Adress: -   [borttagen]


