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Sammanfattning 
Interninformation är den främsta resursen för en välfungerande organisation. Överföring 
och spridning av information sker genom kommunikation där information flödar mellan 
individer och system. Olika kunskap och erfarenheter innebär att individer kommer att 
tolka lika information olika på grund av bakgrund, därmed kan kunskap gå förlorad. 
 
En kvalitativ studie har genomförts där syftet är att undersöka intern 
informationsspridning för att skapa en förståelse om hur information som skickas ut 
uppfattas och tillämpas inom ett fallföretag. Studien fokuserar på horisontell 
informationsspridning via SharePoint och företagsmejl och förväntas skapa förståelse om 
denna information kan leda till arbetsrelaterade effekter. 
 
Då denna studie är avgränsad till mottagarna och hur de uppfattar och tillämpar 
information visade den empiriska undersökningen att SharePoint är en uppskattad 
informationskälla och att det upplevs vara tidseffektivt i jämförelse med mejl. 
Informationsspridning via mejl används i stor omfattning likaså publiceras en stor mängd 
information på SharePoint dagligen vilket resulterar i att väsentlig information går 
förlorad.  
 
Transmissionsmodellen användes i studien för att få en förståelse om hur information 
förmedlas från en sändare till en mottagare där meningsskapandeteorin tillämpades som 
komplement för att förstå hur mottagaren uppfattar den information som förmedlas. 
Information system success model användes övergripande för att förstå hur ett 
meddelande sänds genom en elektronisk kanal och om informationen i meddelandet 
nyttjades efter att det mottagits av en mottagare. 
 
Nyckelord - Information, kommunikation, elektronisk kommunikationskanal, intern 
informationsspridning, organisation, uppfattning och tillämpning, horisontell 
kommunikation, envägskommunikation. 
 



   
 

   
 

Summary 
Internal dissemination of information is the primary resource for a functional organization. 
Transformation and dissemination of information is performed through communication 
where information progress between individuals and systems. Individuals knowledge are 
described as individuals that will interpret identical information variously, which results 
into information loss. 
 
A qualitative case study has been conducted with the perspective of exploring the interior 
horizontal information dissemination in order to create an understanding of how these 
informations perceived and applied in organizations. 
This study is focused on horizontal dissemination through SharePoint and e-mail and is 
expected to create understandning if the information that may result the work related 
effects.  
 
Since this study is restricted to the receivers and how they perceive and apply information, 
the empirical study represents that SharePoint is a valuable source of information and that 
it is perceived to be efficient compared with e-mail. Dissemination of information through 
email are used extensively and abundant of these materials are published daily at 
SharePoint, which results in loss of information. 
 
Transmission Model was primary used in order to get an understanding for how 
information transfers from a transmitter to a reciver. Sense Making Theory was applied as 
a supplement to the Transmission model to increase an perceptive of how the receiver 
perceives the transferred data. Information Systems Success Model based to obtain a 
perspective and an understanding for how a message is delivered by an electronic channel 
beyond and if the information was applied after it was received by the recipient. 
 
Keywords - Information, communication, electronic communication channel, internal 
information dissemination, organization, conception and implementation, horizontal 
communication one-way communication. 
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1 Introduktion  
I detta kapitel beskrivs en introduktion till studiens undersökningsområde och förklaring 
ges av horisontell informationsspridning. Här presenteras syftet med studien och 
frågeställningen som undersökningen bygger på. Vidare identifieras dess avgränsning 
samt de målgrupper som kan ha ett intresse av studien. Slutligen introduceras en översikt 
av rapportens disposition. 

1.1 Inledning/bakgrund 
Anställda inom organisationer utbyter information dagligen och kommunikation mellan 
medarbetarna är avgörande för en organisations framgång. Detta då information uppfattas 
olika baserat på människans sätt att tolka och uppleva utifrån deras erfarenheter och 
kunskapsnivå (Falkheimer & Heide, 2003). Genom god kommunikation kan en 
organisations arbete sammanfogas, anställda behöver vara delaktiga för att förstå helheten 
(Jacobsen & Thorsvik, 2008). Sker kommunikationen och informationsspridningen på ett 
korrekt sätt skapas motivation till att utföra ett bättre arbete (White, Vanc & Stafford, 
2010).   
 
Informationsspridning beskrivs som en enkelriktad process där en sändare kommunicerar 
med en mottagare. Kommunikation är istället en dubbelriktad process där feedback 
möjliggörs från mottagare till sändare (Heide, Johansson & Simonsson, 2005). För en 
organisations framgång krävs att medarbetare har tillgång till rätt information och 
uppdaterad information (Larsson, 2001). Enligt Eriksson (2011) ska första prioritet i en 
organisation vara den interna kommunikationen. Inom organisationer sker intern 
informationsspridning dagligen där formell och informell information utbyts vertikalt och 
horisontellt (Kreps, 1990). Den horisontella kommunikationen sker mellan medarbetare på 
samma hierarkiska nivå i organisationen. Horisontell kommunikation möjliggör att 
information sprids inom samma nivå i företaget. Medarbetarnas och externa parters syn 
och kunskap förstärks avseende företagets mål och vision som beskriver vad 
organisationen önskar åstadkomma. För att den interna kommunikationen ska fungera är 
det grundläggande att medarbetarna är medvetna om och förstår sändarens budskap. 
Bristande kommunikation kan leda till negativa konsekvenser som riskerar att stress och 
minskad motivation frambringas hos medarbetarna (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Denna 
studie fokuserar på medarbetarnas uppfattning och tillämpning av den horisontella 
informationsspridningen via elektroniska kommunikationskanaler inom ett fallföretag.  
 

1.2 Definitioner  
Här kommer begrepp definieras, ord som är återkommande i denna studie. 
 

• Avsändare - Den som skickar ett meddelande till en eller flera mottagare 
genom en kommunikationskanal exempel via ett informationssystem eller 
mejl.   
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• Mottagare - Den som tar emot den utskickade informationen genom de 
kommunikationskanaler som tidigare nämnts. 

• Arbetsrelaterade effekter- Uppfattning av information som en mottagare 
har erhållit genom en kommunikationskanal (SharePoint eller företagsmejl) 
som påverkar individen och har inverkan på dess arbete. 

• Elektroniska kommunikationskanaler - Kanaler som information kan 
sändas igenom. I denna studie innefattas informationssystemet SharePoint 
och företagsmejl. 

• Face-to-face-kommunikation – Personlig kommunikation, där två eller 
flera individer kommunicerar direkt med varandra.  

 

1.3 Tidigare forskning 
I tidigare forskning förekommer undersökningar om vertikal kommunikation, nedåtgående 
kommunikation utifrån ledare till medarbetare och även uppåtgående kommunikation från 
medarbetare till ledare. Kupritz och Cowell (2011)  har studerat medarbetarnas 
upplevelser av den nedåtgående kommunikationen och relationsrelaterade effekter som 
kan uppkomma mellan ledare och medarbetare. Flera undersökningar har granskat hur 
interninformation påverkar medarbetare att känna välbefinnande på arbetsplatsen och med 
arbetsuppgifterna inom organisationen (White et al., 2010). Internkommunikation kan 
vara den bidragande faktorn till att en organisation blir mer framgångsrik eller motsatsen 
att den fallerar (Mazzei, 2010). Genom att använda informationssystemet SharePoint kan 
spridning av information effektiviseras enligt Prescott, Downing, Di Maio och How 
(2010) och bidra till framgång. 
 
Kupritz och Cowell (2011) har i sin undersökning inriktat sig på hur medarbetare inom en 
bank uppfattar olika kommunikationskanaler. Författarna hävdar att den snabba tekniska 
utvecklingen har förändrat sättet som dagens organisationer kommunicerar på 
arbetsplatsen. Information om arbetsinstruktioner, feedback och andra typer av 
information skickas via mejl detta leder till att face-to-face-kommunikation sker i mindre 
utsträckning. Studien beskriver att dessa nyutvecklade kommunikationsmetoder berör 
relationen mellan medarbetarna och ledare inom moderna organisationer. Kupritz och 
Cowell (2011) beskriver att face-to-face-kommunikation fungerar mer effektivt när det är 
sekretessbelagd information som ska kommuniceras till den anställde. Information 
angående möten, nyhetsbrev och policyförändringar kommuniceras istället via mejl. 
Resultatet av deras studie är att personliga face-to-face-möten är en mer uppskattad 
kommunikationskanal där medarbetarna får möjlighet att ge direkt återkoppling till 
sändaren. Även White et al. (2010) undersökte hur medarbetare uppfattar olika 
kommunikationskanaler. Studien granskar hur anställda påverkas av den information som 
kommuniceras ut vertikalt och vilka effekter den har gällande anställdas motivation till 
samarbete internt. Syftet med denna studie var att undersöka samarbetsvilja vertikalt, 
nedåtgående kommunikation utifrån ledare till medarbetare (White et al., 2010). 
Elektroniska kanaler har en benägenhet att skapa en hierarkisk organisation eftersom 
medarbetarna upplever att information kommer från ledningen. Vanligt är att ledare 
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publicerar information på en informationsplattform där plattformen ses som ett verktyg för 
kommunikation. Detta kan då leda till att den information som publicerats försvinner på 
grund av att anställda kan ha svårt att söka fram informationen (White et al., 2010). 
Mazzei (2010) beskriver hur kommunikation som görs över gränser internt gynnar en 
organisations framgång. Förbättras kommunikationen mellan chefer och anställda stärks 
de anställdas motivation genom att de hålls informerade kring organisatoriska händelser. 
Anställdas attityd kan förändras om organisationen erbjuder kunskap och tillhörighet. 
Studien identifierade att kommunikation stödjer chefer i deras ledande roll men även de 
anställda i sin roll. Genom att definiera en kommunikationsplan kan de anställda tränas i 
internkommunikation, om kommunikation struktureras kan detta frambringa goda resultat. 
Det handlar om att förespråka god kommunikation inom en organisation (Mazzei, 2010).   

SharePoint är ett informationshanteringssystem som verkar för gemensam 
dokumentlagring inom organisationer (Prescott et al., 2010). Det är en plattform som 
förenklar arbetet genom att fler har tillgång till att publicera och ha tillgång till dokument 
internt. Informationssystemet ökar kvaliteten inom organisationer och skapar en större 
överblick för de anställda (Prescott et al., 2010). Artikeln beskriver att organisationen som 
införde SharePoint ville reducera multipla system och därmed effektivisera med endast ett. 
Genom att undersöka vilka ytor användarna nyttjar och vilken information de söker kunde 
systemet anpassas efter organisationen. Nackdelar som framkom i studien var att 
SharePoint är komplext att lära, att det är tidskrävande att publicera text och bilder men att 
avkastningen är hög på sikt och bör gynna organisationer (Prescott et al., 2010). 

1.4 Problemformulering 
Enligt tidigare forskning som nämns i föregående kapitel har de inriktats mot 
internkommunikation och interninformation, hur information flödar vertikalt inom 
organisationer och medarbetares uppfattning av information (Kupritz & Cowell, 2011; 
Mazzei, 2010; Prescott et al., 2010;White et al., 2010). Denna studie fokuserar på att 
undersöka uppfattning och tillämpning av information utifrån en avdelning till resterande 
medarbetare inom fallföretaget, horisontell informationsspridning. 

1.5 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna fallstudie är att undersöka horisontell informationsspridning för att 
skapa en förståelse om hur information som skickas ut genom elektroniska 
kommunikationskanaler uppfattas och tillämpas inom ett mjukvaruföretag. Studien 
fokuserar på förmedling av information via informationssystemet SharePoint och genom 
företagsmejl. Studien förväntas skapa förståelse om denna information kan leda till 
arbetsrelaterade effekter i det dagliga arbetet inom fallföretaget. 
Frågeställningarna som ska besvaras i denna studie är; 
 

• På vilket sätt sker den interna informationsspridningen, via elektroniska 
kommunikationskanaler, från avsändare till mottagare inom fallföretaget? 

• Hur uppfattar och tillämpar mottagaren den information som skickas ut? 
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1.6 Avgränsning 
Studien genomförs på ett fallföretag där data kommer att samlas in angående företagets 
interna informationsspridning. Detta innefattar horisontell information som medarbetare 
tar emot från en avdelning genom elektroniska kommunikationskanaler. De elektroniska 
kommunikationskanalerna har avgränsats till informationssystemet SharePoint och 
företagsmejl. Den primära aspekten i studien är hur medarbetarna uppfattar och tillämpar 
den information som skickas ut, och vad sändarna har för syfte med att förmedla 
information. Genom detta kommer även kvaliteten och upplevelsen av den interna 
informationen att uppmärksammas. 

1.7 Målgrupp 
Studien riktar sig till fallföretaget, studenter inom informatik och till individer som har ett 
intresse av kommunikation och horisontell informationsspridning inom organisationer. 

 1.8 Disposition  
Introduktion - Uppsatsen inleds med kapitlet inledning/bakgrund där studiens fokus 
beskrivs, horisontell informationsspridning. Syftet och frågeställningen som studien 
bygger på presenteras sedan identifieras studiens avgränsning och tidigare forskning. 
 
Teori - Detta kapitel beskriver de valda teorier som studien bygger på. De behandlar 
områdena enkelriktad kommunikation med Shannon och Weavers transmissionsmodell, 
uppfattning av information och tillämpning av kommunikationskanaler enligt Dervins 
meningsskapandeteori och DeLone och McLeans Information system success model som 
skapar förståelse för informationsspridning inom fallföretaget. 
 
Metod - Metodkapitlet presenterar de valda ansatser och metoder som har valts. Vidare 
beskrivs och diskuteras huruvida studiens resultat är giltigt och tillförlitligt enligt validitet 
och reliabilitet samt om den följer etiska aspekter. 
 
Resultat - Resultatet presenteras som följs av den empiriska undersökningen, utifrån 
resultatet analyseras de mönster som identifierats. 
 
Diskussion- I detta kapitel diskuteras och jämförs det framtagna resultatet med de valda 
teorierna och tidigare forskning, vidare diskuteras den metod som använts vid 
undersökningen. 
 
Slutsats - Avslutningsvis dras slutsatser av resultatet där studiens syfte och frågeställning 
besvaras. Vidare ges förslag till framtida forskning. 
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2 Teori 
Informationsspridning kan beskrivas som internkommunikation, den sammanbinder 
medarbetare och frambringar en enad organisation. I detta kapitel sammanbinds begrepp 
som information, interninformation, informationsspridning, informationskanaler samt 
envägs- tvåvägskommunikation med de valda teorierna. Därefter kommer begrepp som 
kan knytas till information också att beskrivas. De teorier som valts har använts som stöd 
och vägledning inför den empiriska undersökningen. 

2.1 Informationsspridning 
Kommunikation är en process som består av överföring och spridning av information 
mellan människor och system (Heide et al., 2005) där en sändare sänder ut information 
och en eller flera mottagare tar emot informationen (Dimbley & Burton, 2010). Om 
mottagaren ger respons tillbaka till avsändaren på de meddelanden som avkodats är det 
tvåvägskommunikation, sändaren och mottagaren ger feedback på vad som förmedlats. 
Envägskommunikation innebär att sändaren inte får respons på de meddelanden som 
skickats (Heide et al., 2005). För att få information att spridas behövs en sändare och en 
mottagare där information mellan dem sänds i form av intentioner, meddelanden, språk 
och signaler genom kommunikationskanaler (figur 2.1). Människor med olika kunskap 
och erfarenheter kommer att tolka lika information olika på grund av bakgrund, detta 
innebär att kunskap kan gå förlorad (Falkheimer & Heide, 2003).   

2.2 Interninformation och internkommunikation 
Interninformation är den främsta resursen för en välfungerande organisation under 
utveckling där medarbetarna bör vara medvetna om företagets vision och mål. Sprids den 
interna informationen och finns tillgänglig på rätt plats och i rätt tid kan den effektivisera 
verksamheten som helhet (Heide et al., 2005). Vertikal informationsspridning överför 
information från ledare till medarbetare, eller från medarbetare till ledare, det vill säga 
uppåtgående- eller nedåtgående kommunikation (Tubbs & Moss, 2008). 
Internkommunikation är överföring av information eller spridning av information mellan 
två eller flera individer inom organisationen. Den information som överförs kan sändas 
genom personlig- eller elektronisk kommunikationskanal (Heide et al., 2012). 
 
Horisontell kommunikation beskriver information som förmedlas utifrån en avdelning till 
en annan inom en organisation (Heide et al., 2012). Kommunikation inom en avdelning 
och mellan dess medarbetare sker i större utsträckning än kommunikation mellan olika 
avdelningar, detta då medarbetarna innehar likvärdig kompetens och pratar samma språk 
(Jacobsen & Thorsvik, 2008). Kommunikation som sker mellan avdelningar internt skapar 
enhetligt arbete där medarbetare strävar mot ett och samma mål. Kommunikation kan 
handla om samordning av ett organisatoriskt projekt, konfliktlösande eller gemensam 
problemlösning som berör flera aktörer inom olika avdelningar i en organisation 
(Armenakis & Harris, 2002).  
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2.3 Informationskanaler 
För att kommunikation ska kunna genomföras behövs två aktörer, mellan dem skickas 
signaler. Kanaler att skicka information eller kommunicera genom kan vara skriftliga, 
verbala eller elektroniska (Beynon-Davies, Galliers & Sauer, 2009). Beynon- Davies et al. 
(2009) skiljer på asynkron och synkron kommunikation, mejl är en asynkron 
kommunikationskanal vilket innebär att mottagaren inte behöver läsa mejlet direkt när det 
kommer fram till inkorgen. Telefonsamtal är en synkron kommunikationskanal då 
mottagaren svarar direkt när sändaren “skickar” sina signaler (Jacobsen & Thorsvik, 
2008). De elektroniska kommunikationskanalerna kan kallas för virtuella organisationer, 
alltså en plats i etern där levande individer arbetar och kommunicerar. De är inte beroende 
av att vara på samma plats eller inom samma tidsram (Beynon-Davies et al., 2009). 

2.4 Informationsbegrepp 
Information ska finnas tillgänglig för rätt person vid rätt tillfälle, finns den inte tillgänglig 
kan det leda till informationsbrist (Falkheimer & Heide, 2003). Asymmetri kan uppstå när 
en person har mer kunskap inom ett område än en annan, den kan välja vad som ska 
förmedlas och därmed medvetet undanhålla viktig information (Jacobsen & Thorsvik, 
2008).  Litteraturen beskriver att människor med olika kunskap och erfarenheter kommer 
att tolka lika information olika på grund av bakgrund vilket innebär att kunskap kan gå 
förlorad (Falkheimer & Heide, 2003). Förmedlas information mer än nödvändigt skapas 
ett överflöd. Den mänskliga faktorn är ofta bidragande till att information går förlorad och 
inte kommer fram till sin slutliga mottagare. Att information inte kommer fram kan också 
bero på störningar och brus i elektroniska kommunikationskanaler (Edmunds & Morris, 
2000). 

2.5 Teorier och modeller inom information 
Inom litteraturen framställs vanligtvis två grundläggande synsätt på kommunikation 
(Carey, 2009; Falkheimer & Heide, 2007; Larsson, 2001). Transmissionsmodellen 
beskriver spridning av information där överföring av information mellan sändare och 
mottagare genomförs. Transmissionsmodellen behandlar inte tolkningen av information 
(Heide et al., 2012) därför kompletteras den med meningsskapandeteorin som är en teori 
om informationssökning. Meningsskapandeteorin beskriver kommunikation som ett 
ömsesidigt flöde där individer tolkar, skapar mening och förståelse av den utskickade 
informationen (Carey, 2009; Larsson, 2001).  

2.5.1 Transmissionsmodellen 
År 1949 publicerade Shannon och Weaver en kommunikationsmodell för 
informationsteori. Modellen som beskrivs i figur 2.1  involverar sändare, mottagare, 
meddelande och kanal. Modellen beskriver att brus kan uppstå när meddelandet är på väg 
till sin mottagare (Heide et al., 2005). Brus innebär en störning till exempel att 
meddelandet inte når sin mottagare.  Transmission beskrivs som överföring av information 
från en sändare till en mottagare. Överföring av information separeras genom transmission 
eller transformation där transmission är envägskommunikation där information och 
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kunskap överförs mellan individer. Transformation involverar sändare och mottagare för 
att skapa mening och kunskap information genom kommunikation (Heide et al., 2012). I 
figur 2.1 visas hur ett meddelande skapas och skickas till sin mottagare, det visas dock inte 
hur information i meddelandet kommer att tolkas eller uppfattas. Transmissionsmodellen 
har kritiserats främst för att den är enkelriktad och ytlig samt att den information som 
skickas endast ska nå mottagaren. Modellen lägger inget fokus på hur mottagaren tolkar 
informationen (Heide et al., 2005). 

 

Figur 2.1. Beskriver hur ett meddelande skickas från en sändare till en mottagare (Shannon & 
Weaver, 1949). 

2.5.2 Meningsskapandeteorin 
Enligt Dervin (1998) är meningsskapandeteorin ett sätt att förstå behovet av information, 
sökning och användning av kommunikation. Kommunikation ses som ett gemensamt 
samspel som fokuserar på dialogen och den gemensamma betydelsen av information 
mellan sändare och mottagare. Dervin (1998) beskriver begreppet meningsskapande 
utifrån hur människor skapar mening av mottagen information och hur information 
används i relation till känslor. Individen observerar omgivningen för att sedan skapa en 
uppfattning av verkligheten och vidare styra sitt beteende. 
Det som skiljer andra informations- och kommunikationsteorier från 
meningsskapandeteorin är att den fokuserar på hur individen tolkar information och hur 
den kan påverkas beroende av den enskilda individens bakgrund och kunskap (Dervin, 
1998). Enligt teorin är verkligheten inte komplett, den är fylld med tomrum och under 
ständig förändring. Det gör att meningsskapande alltid är en pågående process och att 
medarbetarna inom en organisation skapar mening i den mottagna informationen och 
kring uppgifter som utförs dagligen. 
Transmissionsmodellen och meningsskapandeteorin ska inte ses som varandras motsats då 
de fokuserar på olika områden inom kommunikationsprocessen. Då de inte utesluter 
varandra är de nödvändiga för att förstå och få en övergripande bild av kommunikation 
(Falkheimer & Heide, 2007). 
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2.5.3 Information System Success Model 
DeLone och McLean grundade år 1992 teorin Information system success model [ISSM]. 
Teorin utgjorde ett ramverk som menade mäta komplexa beroenden inom forskning av 
informationssystem (DeLone & McLean, 1992). Informationssystem kan effektiviseras 
genom att nyttja de sex dimensioner som modellen är uppbyggd av (Figur 2.2). DeLone 
och McLean beskriver att dimensionerna har ett beroende till varandra.  
År 2003 presenterades teorin i ny tappning. Den nya versionen beskriver 
informationskvalitet, systemkvalitet och servicekvalitet. Dimensionerna mäts och 
kontrolleras enskilt genom detta kommer de andra dimensionerna att gynnas och leda till 
användarnöjdhet där goda nyttoeffekter för ett informations- eller kommunikationssystem 
skapas (DeLone & McLean, 2003).  

 
Figur 2.2. Information system success model (DeLone & McLean, 2003). 
 
ISSM beskrivs i figur 2.2 där de sex dimensionerna definieras, informationskvalitet, 
system kvalitet, service kvalitet, användning, användarnöjdhet, nyttoeffekter (DeLone & 
McLean, 2003). Dimensionerna beskrivs nedan; 
 

• Informationskvalitet- Den information som förmedlas ska vara relevant, enkel 
och säker. 

• Systemkvalitet – Användare värderar det system som de använder, det ska vara 
användarvänligt, tillgängligt, tillförlitligt,  

• Servicekvalitet – God service som är en support för informationssystem och även 
användaren. 

• Användning – Allting mäts i systemet, vad som används och hur det används. 
• Användarnöjdhet – Nöjdheten mäts angående systemet. 
• Nyttoeffekter – Beskriver positiva och negativa effekter av systemet utifrån 

användarna.  
 
I denna studie granskas avsändare och mottagare där avsändaren använder elektroniska 
kommunikationskanaler för att förmedla information, kanalen bör vara av god kvalitet. 
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Håller de första tre dimensionerna hög kvalitet kommer det att generera en hög 
användarnöjdhet (Figur 2.2).  
Figur 2.2 visar vilka faktorer som påverkar användning och användarnöjdhet utifrån den 
information som mottagarna tar emot ifrån produktavdelningen genom de elektroniska 
kommunikationskanalerna. Teorin används i denna studie genom den information som 
sänds ut från produktavdelningen och hur den senare kommer att uppfattas och tillämpas 
av mottagaren. Informationskvalitet, systemkvalitet och servicekvalitet påverkar direkt 
användarnöjdheten som leder fram till nyttoeffekter. Nyttoeffekterna blir output ifrån 
ISSM där effekter av hur avsändare och mottagare använder och tillämpar systemet 
tydliggörs och synliggörs (DeLone & McLean, 2003). Tolkning av denna teori har gjorts 
utifrån meddelanden som skickas genom elektroniska kommunikationskanaler där 
informationsspridning undersökts från avsändare till mottagare. Den information som 
sänds i ett meddelande från avsändaren ska kunna tillämpas av mottagaren i det dagliga 
arbetet.  
 

3 Metod 
I kommande avsnitt presenteras den valda forskningsmetoden, studiens urval samt hur 
studiens datainsamling genomfördes. Därutöver beskrivs studiens validitet och reliabilitet 
samt hur etiska principer efterföljts. 

3.1 Vetenskaplig ansats 
Syftet med denna studie är att undersöka horisontell informationsspridning inom ett 
fallföretag och skapa förståelse för hur information som skickas ut, genom elektroniska 
kommunikationskanaler, uppfattas och tillämpas. Studien förväntas skapa förståelse om 
hur denna information kan leda till arbetsrelaterade effekter i det dagliga arbetet inom 
fallföretaget. 
 
Undersökningen har genomförts utifrån den kvalitativa metoden, där data samlas in 
genom intervjuer, observationer eller dokument. Kvalitativa undersökningar stärker 
förståelsen inför variabler som är svåra att mäta och används även för att få en rikare 
uppfattning om komplexa situationer (Creswell, 2013). Kvalitativ metod med deduktiv 
inriktning valdes eftersom vi ville öka förståelsen och skapa klarhet om den interna 
informationsspridningen. Enligt Patel och Davidson (2011) kan det deduktiva arbetssättet 
kallas för bevisandets väg. Jacobsen (2002) beskriver att det deduktiva synsättet utmärker 
sig genom att slutsatser dras om specifika händelser utifrån allmänna principer och teorier. 
Han beskriver även att styrkan med kvalitativa studier ligger i den interna giltigheten och 
öppenheten i den empiriska datainsamlingen. Nackdelen med den kvalitativa metoden är 
att den är resurskrävande samt att resultaten kan bli svåra att generalisera (Jacobsen, 
2002). 

3.2 Fallstudie 
Fallstudie är en forskningsmetod som inriktar sig på fördjupade studier inom ett visst 
område. En fallstudie genomförs genom observationer, insamling av äldre dokument eller 
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intervjuer. Avsikten med en fallstudie är att skapa en fördjupad helhetsbild där fenomenet 
beskrivs utifrån olika datainsamlingsmetoder (Gillham, 2008). Genom fallstudier kan 
djupanalysen och resultatet bidra med hypoteser och chans till vidare forskning inom 
området (Wiedersheim-Paul & Eriksson, 2006). 

3.2.1 Fallföretag  
Företaget där studien genomförs är ett mjukvaruföretag som utvecklar, integrerar och 
förvaltar system till fordonsbranschen. Fallföretaget har ca 100 anställda och är lokaliserat 
i Sverige. Företaget användes vid den empiriska datainsamlingen. Intervjuer om 
informationsspridning genomfördes där syftet var att förstå hur information skickas samt 
hur mottagen information uppfattas och tillämpas. Fortsättningsvis kommer fallföretaget 
benämnas som fallföretaget eller företaget. 

3.3 Datainsamling 
Det finns två typer av data, primär- och sekundärdata. Primärdata är den data som samlas 
in med hjälp av intervjuer, enkäter eller observationer. Sekundärdata är den information 
som redan finns som tidigare forskning och litteratur. Enligt Jacobsen (2002) är den bästa 
datainsamlingsmetoden en kombination av både primär- och sekundärdata då olika typ av 
data kan styrka studiens resultat. För att få en djupare förståelse för anställdas uppfattning 
och tillämpning har primärdata insamlats genom intervjuer för att ta fram ett nuläge av 
fallföretagets interna informationsspridning. Sekundärdata insamlades för att forma 
intervjufrågor och för att finna teorier att styrka studien med (Jacobsen, 2002). 
 
En intervjuguide (Bilaga 2) sammanställdes inför intervjuerna som omfattade öppna och 
delvis semi-strukturerade frågor (Lantz, 2013). Genom den framtagna intervjuguiden 
styrdes och strukturerades intervjuerna utifrån undersökarna. Intervjufrågorna (Bilaga 2) 
utgick från frågeställningen och delades upp inom två områden, information och 
kommunikationskanaler. Frågorna hade även koppling till de valda teorierna och 
modellerna inom studien, transmissionsmodellen, meningsskapandeteorin och ISSM. 
Enligt Jacobsen (2002) skapar semi-strukturerade intervjuer större utrymme för 
respondenten att ge uttömmande svar men även för intervjuaren att ställa följdfrågor. 
 
Nackdelen med individuella intervjuer är att det är tids- och kostnadskrävande då 
undersökaren behöver förflytta sig fysiskt. En annan effekt som kan uppkomma är att 
undersökaren påverkar respondenten som därefter kan försvaga studiens reliabilitet 
(Lantz, 2013). Därför är det viktigt att undersökaren förhåller sig neutral och strukturerad 
inför de frågor som ställs under intervjun. 

3.3.1 Urval 
Ett subjektivt urval användes då det fanns viss kännedom för det område som undersöktes. 
Det fanns inte ett behov av att studera en viss målgrupp därför valdes “subjektivt urval” 
där sju enskilda medarbetare från organisationen handplockades som respondenter för 
studien (Denscombe, 2009). Utifrån studiens syfte gjordes urvalet då fokus var att 
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undersöka hur interninformation tillämpas och uppfattas av mottagarna. Subjektivt urval 
svarar enligt Denscombe (2009, s.37) på frågan som citeras ur hans bok; 
 

“Mot bakgrund av det jag redan vet om undersökningstemat och de människor 
eller företeelser som jag studerar, vem eller vad kommer sannolikt att ge den bästa 
informationen?”.  

 
Urvalet kom i denna studie att fokusera på avsändaren av information utifrån en avdelning 
samt mottagaren av den utskickade informationen inom fallföretaget. 

3.3.2 Genomförande 
Den empiriska undersökningen inleddes med individuella intervjuer tillsammans med två 
avsändare. Syftet med dessa intervjuer var att få en djupare inblick om företagets nuläge, 
vilken typ av information och kommunikationskanal som tillämpas och föredras inom 
företaget. Därefter intervjuades fem mottagare individuellt för att få förståelse om hur den 
skickade informationen uppfattas och tillämpas. Intervjuerna med mottagarna 
genomfördes vid olika tillfällen á 30 minuter. Frågorna ställdes i ordningsföljd och gav 
respondenten möjlighet att besvara genom öppna svar (Jacobsen, 2002). Intervjuerna hölls 
i fallföretagets lokaler då det enligt Jacobsen (2002) är viktigt att få respondenten att 
känna sig mer bekväm och mindre utsatt. Intervjuerna spelades in efter respondenternas 
godkännande, detta för att senare kunna utvärdera respondenternas svar för transkribering 
och analys enligt rekommendation från litteratur. Alla respondenter informerades efter 
intervjun om möjligheten att ta del av det slutgiltiga resultatet. 

3.4 Analys av insamlad data 
Enligt Jacobsen (2002) är en av den kvalitativa ansatsens stora fördelar att differensen 
mellan planering och genomförande är förhållandevis liten. Metoden kan anpassas till nya 
kunskaper som skapas under undersökningsprocessen (Jacobsen, 2002). Spiralmodellen 
innehåller tre faser beskrivning, kategorisering och kombinering. I denna studie kom 
Spiralmodellen att användas då den ger möjlighet till att planera, genomföra, analysera 
och sedan återgå till planering och genomföra nya undersökningar. Faserna i Spiralen är 
parallella vid den kvalitativa ansatsen. Inom denna studie har faserna nyttjats parallellt för 
att systematisera och kategorisera den insamlade data, detta då intervjuerna genomfördes 
vid olika tillfällen. Den första fasen beskriver den data som respondenten ger, genom 
inspelningar och anteckningar registrerade undersökarna den data som inkom vid 
intervjutillfället. I den andra fasen systematiseras den information som framkom under 
intervjuerna. Reducering av empirisk data gjordes efter att transkriberingen genomförts så 
att endast relevant data som anknyter till syftet skulle framkomma. Transkriberingen 
uppdelades mellan undersökarna så att de efter varje intervju transkriberade samma del, 
information eller kommunikationskanal. Den inspelade intervjun överfördes till en läsbar 
text, med transkribering menas att denna text används för att enklare kunna analysera den 
empiriska data då nyckelmeningar har valts ut. Spiralens tredje fas kombinering gjordes 
senare i studien när alla intervjuer var avklarade. Intervjufrågorna avskildes till avsändare 
av information och till mottagare av den information som skickats ut inom fallföretaget. 
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På detta sätt kategoriserades den information som studiens syfte var ämnad till att 
undersöka redan före den empiriska undersökningen påbörjades. Då studien har en 
deduktiv inriktning är det viktigt att ingen information utelämnas i analysen, därmed 
sammanfattades samtliga intervjuer och analyserades utefter uppfattning och tillämpning 
av information och kanal utifrån mottagaren. I analysen användes modeller för att enklare 
strukturera den insamlade datan. En tabell (Bilaga 3) nyttjades där varje fråga beskrevs, 
värderades och förklarades för att förtydliga vad respondenten tyckte och tänkte. Därefter 
kombinerades alla respondenternas svar genom färgkodning där resultatet tydliggjordes 
och mönster identifierades. 

3.5 Validitet 
Validitet svarar på frågan om studiens giltighet. Giltighet innebär att studien mäter det den 
ska mäta. För att studien ska ha hög validitet bör problemet vara forskningsbart och 
kopplingen mellan empiri och teori vara tydlig (Jacobsen, 2002). Jacobsen (2002) 
beskriver att validitet kan delas i intern och extern giltighet. Intern giltighet innebär att 
studien har mätt det studien har avsett att mäta, en studie har en extern giltighet om den 
kan generaliseras till att gälla i andra sammanhang (Jacobsen, 2002). Vi anser att denna 
studie har mätt det den avsett att mäta då utgångsläget har varit studiens frågeställning och 
de teorier som valts. Studien skapar endast intern giltighet eftersom den externa 
giltigheten inte kan stärkas generellt. Detta eftersom studien utgått från ett fallföretag 
vilket gör att resultatet inom det valda området blir kontextberoende. Respondenter ger 
endast sitt perspektiv på hur de uppfattar sin verklighet inom det valda fallföretaget. För 
att säkerställa att intervjufrågorna uppfattas på rätt sätt delades det in i två områden 
(information och kommunikationskanal), detta för att skapa en röd tråd och minimera 
oklarheter. För att öka validiteten spelades intervjuerna in för att kunna transkriberas och 
analyseras i efterhand. Parallellt med detta valdes ett verktyg (Bilaga 3) för att analysera 
den empiriska undersökningen och därefter kunna koppla det till studiens syfte och 
frågeställningar. Kritik mot giltigheten inom kvalitativa studier är att resultatet inte blir 
replikerbart eller att studiens rimlighet inte kan kontrolleras, den är unik beroende på 
urval, var intervjun genomfördes, hur frågorna ställdes och den specifika relationen mellan 
intervjuaren och respondenten (Jacobsen, 2002). Resultatet från vår fallstudie kan dock 
diskuteras i relation till resultat i andra studier med liknande frågeställningar och upplägg 

3.6 Reliabilitet  
Reliabilitet handlar om studiens tillförlitlighet, inom kvalitativa studier behöver 
reliabiliteten ses i vilken omgivning och i vilken situation undersökningen genomfördes 
(Jacobsen, 2002). För att få högre reliabilitet i denna studie ställdes frågor genom en 
intervjuguide, då det tillåter respondenterna att utveckla sina svar (Jacobsen, 2002). 
Intervjuerna spelades även in för att höja tillförlitligheten i analysfasen. Studien bygger på 
data som insamlas genom intervjuer det är därför viktigt att studien planeras och 
organiseras så att varje intervju genomförs på ett likvärdigt sätt. Intervjuerna hölls i en 
miljö där respondenterna kände sig trygga, i mötesrum på fallföretaget. Enligt litteraturen 
kan kvalitativa studier påverkas av yttre faktorer och därmed bli svårare att replikera där 
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ett liknande resultat erhålles (Jacobsen, 2002). Då studien endast utgår ifrån ett fallföretag 
saknas generaliserbarhet för studien. 

3.7 Etiska överväganden 
Etik bygger på väl underbyggda normer inom mänskliga rättigheter, det handlar främst om 
vad som är rätt och fel (Denscombe, 2004). I kvalitativa undersökningar är det viktigt att 
ta hänsyn till de etiska aspekterna eftersom respondenterna är få, därför finns det krav som 
studien bör ta hänsyn till. Enligt Jacobsen (2002) bör forskaren försäkra sig om att 
respondenter inte identifieras, inte riskerar att lida någon skada av studien eller att inte 
publicera det som sagts utan respondenternas godkännande. 
 
De principer som användes inom de etiska aspekterna för denna studie var 
”Informationskravet”, ”Samtyckeskravet”, ”Konfidentialitetskravet” och 
”Nyttjandekravet” (Bryman, 2011). Nedan definieras vad kraven innebär: 
 

• Informationskravet – Innebär att respondenterna som deltog i studien gjorde 
detta frivilligt med möjlighet att avsluta sitt deltagande när som helst samt att de 
informerades om studiens syfte. 

• Samtyckeskravet – De personer som deltog i studien hade själva kontroll över sitt 
deltagande, intervjuerna kunde avslutas om deltagarna inte ville fortsätta. 

• Konfidentialitetskravet – Personerna som deltog i studien behandlades helt 
anonymt och inga personuppgifter, arbetsplatser eller liknande omnämns. 

• Nyttjandekravet – Den data som samlades in under intervjuerna användes enbart 
till studien. 
 

Inför intervjuerna skickades ett informationsbrev angående undersökningen (Bilaga 1). 
Där beskrevs vilka som skulle genomföra intervjuerna, vad syftet med 
intervjuerna/undersökningen var, att resultatet behandlas konfidentiellt, att det är frivilligt 
att delta och vem respondenten kan kontakta vid frågor. Kraven informerades muntligt vid 
varje intervjutillfälle som gav tillstånd för inspelning av intervjun och vilka som har 
tillgång till den empiriska data (inspelning och transkriberade intervjuer). Respondenterna 
informerades om att inspelningar och den transkriberade data raderas efter 
undersökningens slut 
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4 Resultat 
I detta kapitel presenteras resultatet från den empiriska undersökningen. Det resultat som 
framkom har analyserats och mönster har identifierats inom begreppet information. 
Resultatet har delats upp utifrån kategorierna information och elektroniska 
kommunikationskanaler 

4.1 Informationsspridning från avsändaren 
Resultatet som framkom vid intervjuerna med avsändarna sammanfattas nedan. 

4.1.1  Information 
Syftet med den information som skickas ut från produktledningen angående produkter är 
att alla medarbetare ska få samma bild av produkterna samt få kunskap i vad som 
informeras externt. Förväntningarna kring den utsända informationen är att organisationen 
ska få kunskap kring produkterna. Förmedling av information görs genom 
informationssystemet SharePoint där dokumentation publiceras, det kan vara anteckningar 
från möten eller användarmanualer kring produkterna. Förmedling via mejl används vid 
mer betydelsefull information som då fungerar som “pushmeddelande”. Information 
skickas vanligtvis ut en gång i halvåret kring releaser, vid speciella händelser och en gång 
varannan vecka till kunder externt. Policy saknas kring kommunikationsöverföring inom 
organisationen, respondenten beskrev att om information känns relevant så skickas den ut 
till berörda. Utskick av sammanfattningar från möten eller vidarebefordrade mejl görs för 
att organisationen ska stå enade och ha samma kunskap om produkterna. En brist i att 
samma information förmedlas till medarbetarna som till kunderna är att den inte är 
anpassad för den roll medarbetaren besitter. 

4.1.2  Elektroniska Kommunikationskanaler 
Val av kanal, SharePoint eller företagsmejl, görs beroende på det budskap som ska 
förmedlas. Utöver SharePoint och företagsmejl kommunicerar de anställda i fallföretaget 
via frivilliga fredagsmöten där informell och formell information förmedlas. Informell 
information kan vara information angående tävlingar, personalfest eller liknande, och 
formell information rör organisationen och det som produceras. Den kommunikation som 
sker under möten är muntlig och det är inget som senare dokumenteras. 
 
Ett annat informationssystem, informationssystem X, används utöver SharePoint för att 
skapa nyhetsbrev externt. Informationssystem X används i försäljningssyfte, när 
informationen är mer betydelsefull så skickas den ut via mejl. Avsändarna nämner att 
meddelanden som har skickats externt vidarebefordras till medarbetare internt där mejl 
som kommunikationskanal väljs för att skapa större uppmärksamhet. SharePoint används 
istället för att publicera dokument och för hantering av dokumentlagring.   
 
Enligt avsändarna är nackdelen med mejl att det inte går att mäta om mottagarna verkligen 
tar till sig den information som skickas ut. Respondenten beskriver att det är svårt att söka 
information på SharePoint, enligt avsändaren är det inte en smidig källa att hitta 
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information i. Därefter fick avsändarna frågan om de ser några problem eller har upplevt 
brister med kommunikationskanalerna. De beskrev att det finns kunskapsbrist vad gäller 
SharePoint och att det inte används fullt ut, en respondent beskrev att; 
 

”Jag har inte tagit mig tid att lära mig det utan att då kör jag mer old fashioned...” 
   

(Personlig kommunikation, 2016-04-05) 
 
För att besvara och läsa mejl avsätter en medarbetare ungefär 20-40% av arbetstiden när 
avsändaren beskriver ungefärligt, vilket enligt respondenten skulle kunna leda till stress 
inom arbetet på grund av en ständigt överfull inkorg. 

4.2 Uppfattning och tillämpning utifrån mottagarna 
Nedan beskrivs det resultat som framkom i intervjuerna med mottagarna. 

4.2.1  Information 
Mottagarna till den information som skickas ut från produktledningen är delar av 
organisationen såsom förvaltningsavdelningen, service desk, marknadsavdelningen, 
produktledningen samt utveckling. Frågor ställdes till ett urval av medarbetare utifrån den 
information som framkommit under intervjuerna med avsändarna. Sammanfattningsvis 
framkom att mottagarna hade en gemensam bild av syftet för utskickad 
produktinformation, att spara tid samt att alla ska ha en enhetlig bild av fallföretagets 
produkter, kunderna bör inte ha mer kunskap än medarbetarna. 
 
Information som skickas ut via mejl kan vara kallelser till möten, information kring nya 
releaser av den produkt som utvecklas, tekniska beskrivningar av systemet, 
funktionaliteter eller nya krav. Information som medarbetarna kan ta del av via SharePoint 
är information kring releaser och nyheter om produkter. Genom mejl hänvisas 
medarbetare till nyhetens yta inne på SharePoint enligt respondenterna är det svårt att hitta 
information medan andra ansåg att det är “smidigt” då “blänkare” om att information finns 
tillgänglig ges genom mejl, dock är det upp till den enskilde att söka upp informationen. 
Meddelanden kring produkter tas emot av mottagaren via de elektroniska kanalerna en 
gång per månad, för vissa en gång varannan vecka. Två av mottagarna ansåg att det hade 
varit positivt med mer information. Många förlitar sig på att viktig information skickas 
eller publiceras elektroniskt, dock går mycket information ut muntligt som inte sen finns 
att tillgå elektroniskt. 
 

“Vi får ju mer information muntligt till exempel morgonmötet… man skulle vilja 
ha den informationen elektroniskt också. De tycker nog att de informerar men vid 
mötena gäller det att man är här annars missar man. Om man förlitar sig på det 
elektroniska så missar man mycket information.”  

(Personlig kommunikation, 2016-04-19) 
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Mottagaren förklarade att mycket av dokumentation kring viktig information kan göras 
bättre än den görs idag. Riktlinjer och bestämmelser kring hur kommunikation och 
dokumentation ska genomföras är nödvändigt för att skapa struktur och för att alla ska 
göra på samma sätt. Respondenterna ansåg att det skickas för mycket mejl dagligen, en 
kommentar kring detta blev “hysteriskt”, inkorgen fylls på och information går på så vis 
förlorad. En reflektion kring frågan om hur ofta meddelanden mottages via kanalerna var 
att mejl och sökning av information tar mycket tid av ens arbetstid. Att hålla ner inkorgen 
gör att arbetet blir “spretigt”, olika information i olika mejl gör att fokus flyttas från ett 
arbetsområde till ett annat. Respondenterna beskrev att information som skickas ut är 
allmänna mejl och mejl ifrån produktavdelningen. 
 
I de frågor som ställdes separerades hur ofta information mottogs via respektive kanal. 
Respondenterna gav olika svar någon ansåg att det var mer via mejl, näst intill överflöd, 
medan en annan uppfattade att båda kanalerna (SharePoint och företagsmejl) användes 
likvärdigt för informationsspridning. 
 
Merparten av respondenterna uppfattar meddelanden via mejl som tydliga och formella, 
en mottagare ansåg att det ofta finns oklarheter i dem och att återkoppling var nödvändig 
för att förstå helheten. Respondenterna anser att informationen är funktionell och ges 
proaktivt inför kundsupportärenden angående fallföretagets produkt. Alla respondenter var 
överens om att den information som förmedlas är nödvändig för att kunna utföra ett bra 
arbete. En respondent beskrev; 
 

”Jag skulle inte vilja vara utan den… Man känner sig tryggare i kontakt med kund. 
om vet vad som händer” 

(Personlig kommunikation, 2016-04-19) 
 

4.2.2  Elektroniska kommunikationskanaler 
Mottagarna som intervjuades var eniga om att mejl både är positivt och negativt. Detta 
eftersom information kan bli överflödig och sedan kan gå förlorad då mejl försvinner i 
inkorgen. De fem respondenterna höll med om att SharePoint är “favoriten” eftersom det 
är lättare att hitta information därigenom, då ytor kan skapas och att det är möjligt att 
prenumerera på ytor. Mottagaren förklarar att de vill se en kombination av SharePoint och 
mejl. 
 

“Jag tycker ändå att även om det läggs ut på SharePoint så kan det vara bra med 
ett pling på mejlen, men inte om det enbart skickas till mejlen.” 
 

(Personlig kommunikation, 2016-04-15) 
 
Fortsättningsvis beskriver en annan mottagare; 
 

“Mejl funkar klockrent, men det har ökat kopiöst och det är tidskrävande, i 
SharePoint är det istället lättare att hitta information, men det går inte att se en 
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tydlig helhet, allt är beroende på den anställdes roll, olika typer av kunskap som 
påverkar informationen. Detta leder till att alla uppfattar information olika 
beroende på deras yrkesroll det borde vara mer anpassat. Det känns som att 
bolaget inte är enade om informationen och strukturen på hur det ska 
kommuniceras ut. Det behövs en gemensam struktur.”  

 
(Personlig kommunikation, 2016-04-20) 

 
Mottagarna hade en gemensam bild av de problem och brister som finns i 
kommunikationskanalerna, bland annat placering och publicering av information som kan 
leda till att information går förlorad via SharePoint. En av mottagarna nämner att nyheter 
kan placeras annorlunda så att nyheter om produkter tar större plats på SharePoint. 
Respondenterna kommenterade även att nackdelen med SharePoint är att det ibland 
kommer upp information som inte är väsentlig och att den användbara informationen på så 
vis försvinner. Respondenterna beskriver även att medarbetarna på företaget som inte är 
lika teknikintresserade kan ha svårt att söka fram information på SharePoint, detta kan 
ytterligare leda till att information går förlorad. 

4.3 Analys av resultat 
Utifrån kategorierna uppfattning och tillämpning av information och av de elektroniska 
kommunikationskanalerna har respondenternas svar mappats mot ett existerande mönster 
inom informationsbegreppet. Efter vidare analys har de indelats i underkategorier: 
informationsasymmetri, informationsöverflöd och informationsbrist. 

4.3.1  Informationsbegrepp 
Informationsbegrepp är de tre mönster som har identifierats ur resultatet; 
informationsasymmetri, informationsöverflöd och informationsbrist. De mönster som 
identifierats är redan existerande inom området information. Vi valde att använda dessa 
kategorier från teorin eftersom de bidrar till att tydliggöra vårt resultat. 
 
Informationsasymmetri är när en individ eller en avdelning besitter information som andra 
kan ha användning av men inte får ta del utav. Detta kan därmed leda till informationsbrist 
för individen (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Begreppet informationsöverflöd är ett 
subjektivt begrepp, det kan beskrivas som att flödet av information blir alltför stort. På 
grund av den stora mängd data som finns tillgänglig för individen kommer denna inte 
kunna urskilja det som är mest relevant (Edmunds & Morris, 2000). 

4.3.2  Informationsasymmetri 
Det är en maktfaktor att inneha information, det som denna studie avser med 
informationsasymmetri är att en avdelning har mer information kring produkter (Jacobsen 
& Thorsvik, 2008). Där avgörs individuellt vilken information de kommer att sprida inom 
organisationen och på vilket sätt (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Ojämnt fördelad 
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information inom organisationen förklaras som dold information (Jacobsen & Thorsvik, 
2008). Enligt en av avsändarna sprids information utifrån mottot; 
 

“Det är nog upp till var och en, jag skickar om jag tycker att det är relevant”  
 

(Personlig kommunikation, 2016-04-05) 
 
En annan beskriver att den information som skickas ut till organisationen är kundanpassad 
och på en övergripande nivå, i det fallet hade det behövts anpassad information utefter de 
roller som informationen skickas ut till. Mottagarna som har intervjuats har nämnt att mer 
teknisk information hade behövts så också rollanpassad, men att den information som idag 
sprids är relevant information och något de inte hade vill vara utan. 

4.3.3  Informationsöverflöd 
Genomgående i intervjuerna läggs mycket vikt på mottagarnas uppfattning och upplevelse 
av de elektroniska kommunikationskanalerna, främst mejl. Information som skickas ut via 
mejl kan vara kallelser till möten, information kring nya releaser av den produkt som 
utvecklas, tekniska beskrivningar av produkten, funktionaliteter eller krav. Mottagarna 
upplever att mycket irrelevanta mejl skickas dagligen, som sedan leder till att information 
från produktavdelningen kan gå förlorad i inkorgen. En reflektion kring frågan om hur 
ofta meddelanden mottages via kanalerna var att mejl och sökning av information tar 
mycket tid av ens arbetstid. Att hålla ner inkorgen gör att arbetet blir “spretigt”, olika 
information i olika mejl som gör att fokus flyttas från ett arbetsområde till ett annat. 
Mottagarna kommenterade även att det finns liknande problem med SharePoint, då det 
ibland förmedlas information som inte är väsentlig som på så vis leder det till överflöd av 
information. 

4.3.4  Informationsbrist 
Den information som sänds ut genom två separata kanaler, SharePoint och mejl, kan 
medföra att kunskapsbrist uppstår hos intressenterna. Detta innefattar även kunskap som 
kan leda till kunskapsbrist inom fallföretaget. Några av respondenterna svarade att 
SharePoint är det verktyg som de gärna använder, resterande ansåg SharePoint vara för 
komplext och att kunskaper saknades i hur verktyget skulle användas. Även detta leder till 
informationsbrist då de undviker att använda och att lära sig det verktyg som 
organisationen infört. Det är den enskildes ansvar att ta reda på information i detta fall den 
enskildes skyldighet att lära sig det verktyg som organisationen införskaffat. Förlitar sig 
mottagaren på en av de undersökta kanalerna kommer den inte att ta del av all information 
som produktledningen skickar ut. Produktledarna väljer individuellt den kanal de anser 
enklast att förmedla information genom, därmed väljer de olika kanaler att skicka 
information på. Brister som kan uppstå är att mottagaren får för många mejl dagligen som 
gör att information går förlorad. 
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5 Diskussion  
I detta kapitel jämförs studiens resultat med koppling till teori och tidigare forskning. 
Diskussionen presenteras med utgångspunkt i studiens resultat med fokus på 
informationsspridning utifrån avsändarens perspektiv på information och elektroniska 
kommunikationskanaler samt uppfattning och tillämpning utifrån mottagarna. 
Resultatdiskussionen kommer även att ta upp de presenterade mönster som användes i 
analys av resultatet: informationsasymmetri, informationsöverflöd och informationsbrist. 
Vidare diskuteras valet av metod. 

5.1  Information och Elektroniska kommunikationskanaler 
Information system success model kopplas samman med studien och det resultat som 
framkommit genom hur information synkroniseras tillsammans med de elektroniska 
kommunikationskanalerna. Tolkning av denna teori har gjorts utifrån den information som 
skickas av en avsändare och hur informationen uppfattas och tillämpas av mottagaren. 
Avsändaren skickar information via en kanal som valts efter den information som ska 
förmedlas och kvaliteten på den valda kommunikationskanalen (DeLone & McLean, 
2003). ISSM används vanligtvis för att verka till att ett system blir användbart och 
framgångsrikt. Denna studie har istället nyttjat teorin för att undersöka nyttoeffekterna och 
användbarheten av information som skickas genom kanalerna och om information som 
skickats faktiskt tillämpas av mottagaren. 
 
Prescott et al. (2010) beskriver i sin artikel att information är svåråtkomlig inom ett 
informationssystem som SharePoint. Om användarna inte får den utbildning som behövs 
kommer de inte se värdet med systemet. ISSM kopplas till de elektroniska 
kommunikationskanalerna och till vår studie där nyttoeffekter och användbarhet 
undersöks utifrån uppfattning och tillämpning. Respondenterna påpekade att svårigheten 
med SharePoint är att hitta publicerad information, då det är ett komplext system undvek 
medarbetarna att lära sig systemet. Utifrån ISSM (figur 2.2) sammanfattade 
respondenterna fallföretagets informationsspridning genom att det är avsändarens ansvar 
att sammansätta ett tydligt meddelande angående nyheter och händelser kring produkter 
inom fallföretaget. Då policy saknas för hur information ska delges ser förmedlingen av 
information olika ut beroende på avsändare. I nästa steg sker val av kanal som görs utifrån 
avsändarens kunskap kring kanal, som framkommit i intervjuerna kan information 
publiceras på SharePoint eller skickas ut via mejl. Detta sammankopplas till 
servicekvaliteten av de meddelanden som går ut till mottagarna. Resultat som framkommit 
är att avsändarna själva definierar vad som är relevant för mottagarna att veta kring 
produkter. Några av mottagarna ansåg att mer teknisk beskrivning hade behövts i deras 
arbete, andra ansåg att meddelanden var en vägledning till att vidare söka efter 
information individuellt på SharePoint. Detta leder fram till nästa del i ISSM som 
behandlar användarnöjdheten samt nyttoeffekterna, studien har haft som mål att få 
kännedom i hur mottagarna uppfattar den information som de mottager. White et al. 
(2010) beskriver att det mest effektiva sättet att kommunicera på är face-to-face då det 
finns mindre risk att missuppfattningar uppstår. Kommunikation inom organisationer sker 
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oftast genom mejl, några av de respondenter som medverkade beskrev att de många 
gånger var tvungna att gå till meddelandets avsändare för att få en förklaring face-to-face 
om vad avsändaren ville ha sagt. Avsändaren inom fallföretaget publicerar information på 
SharePoint eller sänder information via mejl, enligt avsändaren är det också mottagarens 
ansvar att eftersöka informationen om de ska förhålla sig uppdaterade inom 
organisationen. 

5.1.1  Informationsspridning från avsändaren 
Transmissionsmodellen har använts för att översiktligt få en förståelse för nuläget av hur 
informationsspridningen ser ut på fallföretaget, från sändare till mottagare. Enligt Heide et 
al. (2005) är inte svårigheten att välja kanal att sprida information igenom, svårigheten är 
däremot att säkerställa att medarbetarna verkligen tar till sig den information som 
avsändaren skickat ut. Dervins (1998) meningsskapandeteori användes i studien för att 
öka förståelsen för om mottagarna uppfattar den utskickade informationen, detta för att 
alla bör ha en enad bild av produkterna. Utifrån intervjuerna med mottagarna har svaren 
från den empiriska undersökningen resulterat i att mejl upplevs som en överflödig 
informationskälla. I intervjuerna framkom också att SharePoint är ett komplext verktyg 
som är svårt att ta till sig. Dessa svårigheter beskrivs också i tidigare forskning där 
SharePoint beskrivs som tidskrävande att lära och hantera (Prescott et al., 2010). 
Avsändarna avgör vilken kanal de förmedlar information genom, vilket leder till att det 
blir den kanal de har mest kunskap om. Mazzei (2010) beskriver att vid användning av 
kommunikationskanaler skapas större möjlighet att involvera organisationen, dock bör den 
kanal som väljs vara anpassad för dess ändamål. Det saknas en formell plan över hur 
kommunikation ska genomföras inom fallföretaget, då avsändarna nämnde att information 
som delges är sådan information som produktledaren individuellt anser är relevant. Då 
studien endast fokuserat på envägskommunikation avslutas processen när information 
kommer fram till mottagaren. 

5.1.2  Uppfattning och tillämpning utifrån mottagarna 
Vid intervjuerna framkom det att fallföretaget har en gemensam bild av syftet med den 
informationen som skickas ut från produktavdelningen. Kupritz och Cowell (2011) 
inriktar sin forskning mot det vertikala synsättet av informationsöverföring via mejl där 
kommunikationen angående möten, måluppfyllnad, nyhetsbrev och liknande förmedlas till 
medarbetarna. I vår studie har Shannon och Weavers (1949) transmissionsmodell använts 
för att förstå fallföretagets interna informationsspridning. Syftet var att få fram ett nuläge 
om fallföretagets enkelriktade kommunikation, eftersom studien syftar till att förmedla 
information till organisationen. Mottagarnas upplevelse av den interna 
informationsspridningen via elektroniska kanalerna var bristfällig. De ansåg att 
information går förlorad då mycket irrelevant information publiceras och skickas dagligen. 
Enligt transmissionsmodellen är det svårt att mäta om information tolkas på rätt sätt då 
den inte granskar om mottagaren tar emot meddelandet och om hur informationen 
uppfattas. Dervin (1998) beskriver att meningsskapandeteorin handlar om att förstå 
behovet, sökandet och tillämpning av den utskickade informationen utifrån mottagarens 
perspektiv.  Beroende på mottagarens attityd kan det mottagna meddelandet uppfattas 
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olika (Dervin, 1998). I denna studie var respondenternas uppfattning att 
informationsöverflöd skapas då mycket mejl tas emot dagligen vilket leder till att 
information går förlorad för den enskilde medarbetaren. Enligt ISSM (DeLone & McLean, 
2003) påverkas nyttoeffekterna av den information som skickas ut då mottagarna har 
svårigheter att tillämpa den i sitt arbete. Mottagarna ansåg att den information som är 
överflödig var tidskrävande vilket frambringar stress inför andra arbetsuppgifter samtidigt 
som det är svårt att leta fram information. Mottagarna uttryckte även att information som 
förmedlas via mejl oftast är ofullständig och behöver kompletteras med ytterligare 
information. Kupritz och Cowell (2011) beskriver att medarbetarnas produktivitet minskas 
på grund av avbrott i arbetet, detta kan generera förlust i tid och pengar. 
 
Utifrån intervjuerna med avsändarna och mottagarna har begreppet asymmetri 
identifierats, det är den enskilda produktledaren som avgör val av kanal, kvalitet och 
mängd på den informationen som ska förmedlas. Mottagarna ansåg att information som 
skickas ut inte är målanpassad och därför kan tolkas olika baserad på kunskap och 
yrkesroll. Mottagarna uttryckte även att det oftast inte räcker med den information som 
förmedlas utifrån produktavdelning då personlig kommunikation behövs. Kupritz och 
Cowell (2011) beskriver att medarbetarna föredrar face-to-face-kommunikation vilket ger 
en känsla av delaktighet. Då denna studie fokuserar på den horisontella 
informationsspridningen skiljer det mellan Kupritz och Cowell (2011) och White et al. 
(2010) forskning. Det gemensamma är att mottagarna föredrar face-to-face-
kommunikation då det möjliggör återkoppling från mottagare till sändare. 

5.2  Metoddiskussion 
Syftet med denna studie var att få fram ett nuläge angående fallföretagets interna 
informationsspridning samt att skapa en förståelse för hur information uppfattas och 
tillämpas via SharePoint och företagsmejl. Genom intervjuerna med avsändarna och 
mottagarna har ett resultat tagits fram, vilka arbetsrelaterade effekter den nuvarande 
informationsspridningen inom fallföretaget har för mottagarna. 
 
Semi-strukturerade intervjuer genomfördes där en intervjuguide användes och 
respondenterna gavs möjlighet att beskriva hur den interna informationsspridningen 
genomförs och hur information som skickas genom elektroniska kommunikationskanaler 
uppfattas och tillämpas. Intervjuguiden delades in i två områden utifrån studiens 
frågeställning information och kommunikationskanal. Studiens valda teorier låg till grund 
för formulering av intervjufrågorna. Vid individuella intervjuer kan icke-verbala sätt att 
kommunicera förekomma som till exempel kroppsspråk då respondenternas tolkning av 
intervjufrågorna kan påverka resultatet. Då intervjuer spelades in har det ökat studiens 
reliabilitet då undersökarna kunnat använda den inspelade data vid transkribering.  
 
Om denna studie genomförts igen hade en mixed methods och ett snöbollsurval använts 
för att undersöka nuläget. Fler metoder för en empirisk datainsamling såsom enkäter och 
intervjuer hade tillämpats, fler organisationer hade också involverats i fallstudien. 
Validiteten och reliabiliteten hade möjligen stärkts då en större population undersökts. 
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Fördelen med studiens urval var att undersökarna hade mottagit bakgrundsinformation 
inför studiens uppstart. Subjektivt urval användes då det var en enskild grupp inom 
företaget som avsändarna skickade informationen till. Denna grupp består av olika roller 
med olika bakgrund vilket stärker studien, dock är det inget som har beskrivits i studien. 
En svaghet med denna studie är att rollerna ej jämförts, hade studien granskat och jämfört 
hur information uppfattas och tillämpas beroende på roll hade ett annat resultat troligen 
framkommit. Denna studie skiljer sig från tidigare forskning då den undersöker den 
horisontella informationsspridningen på ett fallföretag vilket kan ses som en styrka för 
denna studie. Resultatet kan endast generaliseras till fallföretaget. Jacobsen (2002) 
beskriver att det är svårt att generalisera vid kvalitativa studier då det endast är en specifik 
grupp som undersöks. Den kvalitativa ansatsen medför en intern giltighet vilket innebär att 
den insamlade data inte är representativt för en större population.  
 

6  Slutsats 
I slutsatsen återknyter studiens resultat till studiens syfte och frågeställning samt till 
andra slutsatser som har framkommit. Slutligen ges förslag till vidare forskning. 
 
Den empiriska undersökningen besvarar studiens frågeställningar som visade att 
avsändarnas val av kommunikationskanal påverkar mottagarnas uppfattning och 
tillämpning av den information som skickas via SharePoint och företagsmejl. En av 
slutsatserna vi funnit genom denna undersökning är kunskapsbrist hos avsändaren leder 
till att mejl används i större omfattning än SharePoint. Det framkom även att fallföretagets 
medarbetare påverkas av informationsasymmetri och informationsöverflöd som därmed 
kan leda till brist på information. Vad gäller den enkelriktade kommunikationen så 
föredrog de flesta mottagare samma kommunikationskanal, SharePoint.  
 
Syftet med undersökningen har uppfyllts där nuläget av organisationens horisontella 
informationsspridning via elektroniska kommunikationskanaler har tagits fram. 
Information som skickats ut från produktavdelningen är anpassad till kanalerna, men 
mottagarna upplever att informationen kan vara otydlig då de endast får den information 
som skickas externt till kunder. De anser att information inte alltid är tillräcklig och att de 
behöver ytterligare kunskap om produkten och händelser kring produkten. Ett 
meddelandes budskap kan vara svårt att förstå därmed kan återkoppling med 
produktavdelningen behövas med möjlighet till personlig kommunikation. 

6.1  Förslag till fortsatt forskning 
Under uppsatsens gång har vi fått en ökad förståelse för hur viktigt det är med en väl 
fungerande informationsspridning horisontellt. Det finns flera teorier och tidigare 
forskning inom kommunikation och organisationer utifrån det vertikala synsättet. Vår 
förhoppning är att vår uppsats har bidragit till förståelse för hur horisontell information 
som skickas ut genom elektroniska kommunikationskanaler kan uppfattas och tillämpas 
utifrån mottagarna på fallföretaget. 
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Förslag till fortsatt forskning är att undersöka utifrån det resultat som framkommit i denna 
studie informationsasymmetri, informationsöverflöd och informationsbrist. Samt vidare 
undersöka horisontell informationsspridning och hur olika roller definierar information 
baserat på kunskap och yrkesroll inom en eller flera organisationer. Framtida studier kan 
vidare granska hur dessa informationsbegrepp kan komma att påverka medarbetarens 
motivation för arbetet både utifrån avsändare och mottagare, alltså 
tvåvägskommunikation.  
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Bilagor 
 
Bilaga 1 - Missivbrev 
Till utvalda medarbetare på XX: 
 
Hej, 
 
Vi är två studenter, X och X, och vi går vår sjätte termin på programmet 
Informationslogistik vid Linnéuniversitetet i Växjö. Vi skriver vår C-uppsats 
angående den interna informationsspridningen på XX. 
 
Syftet med vår studie är att få en förståelse för den interna 
informationsspridningen, hur information som skickas ut genom elektroniska 
kommunikationskanaler uppfattas och tillämpas inom företaget. Studien 
kommer att fokusera på förmedling av information via informationssystemet 
SharePoint och företagsmail. 
 
Vi kommer under vecka 16 genomföra enskilda intervjuer som beräknas ta ca 
30 minuter. Vi önskar utföra intervjuerna onsdagen den 13/4 13.00-16.00 och 
torsdagen den 14/4 09.00-12.00 på XX. Om detta är en dag som inte fungerar 
för dig kan vi komma överens om en annan dag under vecka 16. 
 
Undersökningen är frivillig och genom att delta i undersökningen kommer 
dina personuppgifter att bevaras säkert så att ingen utomstående ska ta del av 
informationen. Den insamlade datan kommer endast användas i 
forskningssyfte och i studien kommer du som respondent att vara/förbli 
anonym liksom företaget. 
 
Har du några frågor så går det bra att kontakta oss på: 
xxxx@student.lnu.se 
 
Med vänliga hälsningar 
xxxx 
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Bilaga 2 - Intervjufrågor 
 
Frågor till avsändaren 
 
Frågor Information 

• Vilka typer av information sänds ut via SharePoint och mejl? 
• Vad är syftet med den information som skickas ut? 
• I vilket samband skickas information ut? (Hur ofta) 
• Hur bedömer du/ni vad som är relevant information för resterande 

aktörer inom organisationen? 
• Hur väljer ni målgrupp för utskick av information? 
• Upplever du att behov finns av den information som skickas ut för 

medarbetarna? vad i sådana fall? Vad har medarbetarna för 
användning? 

• Vad har du för förväntningar med den information som skickas ut? 
 

Frågor Kommunikationskanal 
• Vilka kanaler för förmedling av information används? 
• Hur väljer ni kanalen? (SharePoint eller företagsmejl) 
• Hur upplever du att kanalen för informationsförmedling fungerar 

idag? 
• Väljer ni/ Baserar ni kanalen på den information som ska förmedlas? 
• Vilken kommunikationskanal föredrar du? och varför? 

 
Intervjufrågor till mottagare 
 
Frågor om Information 

• Kan du ge exempel på information som du tar emot via SharePoint 
och företagsmailen? 

• Vad upplever du är syftet med den information som skickas ut? 
• Har du användning av informationen i ditt arbete (är den relevant)? 
• Hur uppfattar du informationen som produktavdelningen förmedlar? 
• Hur ofta mottager du information ifrån produktavdelningen? 
• Skiljer det mellan SH och mejl på hur ofta du mottager information 

ifrån produktavdelningen? 
• (Kan du beskriva hur ett vanlig meddelande från produktavdelningen 

ser ut/ är formulerat? ) 
• Är meddelanden/information tydlig? Är de lätta att förstå eller 

behöver du lägga tid på att tolka budskapet? 
• Vet du vad avsändaren har för förväntningarna med den 

informationen som skickas ut till dig? 
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Frågor om kommunikationskanalerna 
• Vilka kanaler tycker du fungerar bra respektive mindre bra? Varför?) 
• Vilken kommunikationskanal föredrar du? och varför? 
• Ser du något problem med dessa kanaler? 
• Har du upplevt några brister? 
• Hur upplever du att kanalerna fungerar utefter den information som 

du tar emot, är kanalen anpassad för informationen? 
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Bilaga 3 - Analystabell 
Nedan beskrivs den tabell som användes för att beskriva och analysera den 
transkriberade data från de intervjuer som genomfördes på fallföretaget. I 
tabellen definieras intervjufrågan, data reducerades genom beskrivning, 
värdering och förklaring. Genom detta framkom det mest relevanta i 
respondentens svar (Jacobsen, 2002). 
Respondent (A) 

 

FRÅGA/SVAR KOMMENTAR 

INFORMATION 
 

1 Vilka typer av information sänds ut via SharePoint och 
mail? 

Kommentar: 

Svar: Beskrivning: 
Värdering: 
Förklaring 
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