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Abstrakt 

Denna uppsats syftar till att undersöka om en mobilapplikation, vars syfte är att användas för 
att kommunicera, kan påverka intern kommunikation och informationsspridning inom en 
organisation. Intern kommunikation är den kommunikation som sker inom organisationer och 
fokus i denna process är att sprida information mellan individer och grupper. Datainsamlingen 
till uppsatsen skedde genom intervjuer av representanter för tre organisationer som nyligen 
implementerat mobilapplikationen Infoping; en applikation vars syfte är att förbättra intern 
kommunikation inom organisationer. Intervjuerna gav kvalitativ data om hur användarna, 
både mottagare och sändare av information, upplevde att Infoping fungerade på deras 
arbetsplats. Undersökningen visar bland annat att Infoping är en bra kommunikationskanal så 
länge det används på rätt sätt, samt att det krävs en viss teknisk kompetens och förståelse för 
de som ska använda applikationen. Trots att vi fick fram goda resultat bör detta ämne behöva 
ytterligare forskning, då Infoping inte existerat särskilt länge. 

Nyckelord: Intern kommunikation, kommunikation, mobilapplikation, innovation, 
informationsspridning, kommunikationskanal 



Abstract 

This paper aims to investigate whether a mobile application, which is designed specifically to 
be used to communicate, can affect internal communictation within an organization. Internal 
communication is the communication that takes place within organizations and the focus in 
this process is to communicate and disseminate information between individuals and groups. 
Data was collected through interviews with employees from three organizations that recently 
implemented the mobile application Infoping, an application that aims to improve internal 
communication within organizations. The interviews provided us with qualitative data on how 
users, both the receiver and transmitter of information, felt that Infoping served as a channel 
of communication in their workplace. The survey shows, among other things, that Infoping is 
a good tool for communication and information dissemination, as long it is used correctly, and 
also that it requires some technical expertise and understanding of the application. Despite the 
fact that we got good results, this matter needs further research as Infoping has not existed for 
very long. 

Keywords: Internal communication, communication, mobile application, information 
dissemination, innovation, channels of communication 



Förord 

Vi vill tacka alla de som ställt upp på intervjuer och därmed gjort uppsatsarbetet möjligt att 
genomföra, samt de som framfört kritik och synpunkter under skapandeprocessen av denna 
uppsats. Vi vill rikta ett stort tack till Ett.se som hjälpt oss ofantligt mycket och även till vår 
handledare Fredrik Bengtsson som stöttat oss hela vägen.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund  
Intern kommunikation och spridning av information är två av de viktigaste aktiviteterna inom 
organisationer (Jacobsen & Thorsvik, 2013). Kommunikation är grundbulten när det kommer 
till att sprida och samla in information, exempelvis för att kunna hålla individer uppdaterade, 
koordinera arbetsfördelning och arbetsuppgifter eller för att meddela om förändringar. 
Förmågan att kommunicera internt är mycket viktig, då det på många sätt kan bidra till ökad 
effektivitet vilket ökar organisationens möjlighet till framgång. (Sedej & Mumel, 2014). Inom 
organisationer är det av stor relevans att ha en strategi för hur information förmedlas till 
berörda individer så att verksamhetsarbetet blir effektivt, välfungerande och framgångsrikt 
(Jacobsen & Thorsvik, 2013). 

Tack vare den teknologiska utvecklingen finns det idag många olika sätt att kommunicera och 
sprida information till och från individer eller grupper (Lundgren, Strandh & Johansson, 
2012). Det blir allt viktigare för organisationer att vara öppna för intern förändring, eftersom 
det ökar möjligheterna att anpassa sig till omvärlden samt till att fortsätta vara attraktiv på 
marknaden, vilket kan vara en nyckel till kontinuerlig framgång (Jacobsen & Thorsvik, 2013). 
Organisationer bör därmed hela tiden se till att hålla sig uppdaterade för att säkerställa att den 
interna kommunikationen och informationsspridningen sker på ett så effektivt sätt som 
möjligt (Jacobsen & Thorsvik, 2013). Med effektivt menar vi att relevant och rätt information 
når ut till rätt mottagare; mottagaren får informationen i rätt tid samt att mottagaren förstår 
information på rätt sätt. Syftet med detta menar vi är att hålla berörda individer uppdaterade 
om vad som gäller, vad som ska göras eller för att förmedla information som helt enkelt kan 
vara viktig att känna till för mottagaren. Denna syn på effektiv kommunikation stöds bland 
annat av Barrett (2006), som diskuterar olika aspekter kring effektiv kommunikation i hennes 
artikel som handlar om kopplingen mellan ledarskap och förmågan att kommunicera. 

Utöver muntlig och skriftlig kommunikation finns det många olika elektroniska 
kommunikationskanaler att välja mellan för att sprida information, exempelvis via e-post, 
sociala medier eller SMS. I dagens samhälle används smarta telefoner i allt större utsträckning 
och i allt fler olika sammanhang (Findahl & Davidsson, 2015). Smarta telefoner används inte 
enbart privat utan i allt större utsträckning även för professionellt bruk (Pitichat, 2013). Enligt 
en rapport från Internstiftelsen i Sverige har antalet ägare av smarta telefoner i Sverige ökat 
för varje år under se senaste åren och enligt 2015 år statistik är 77% av Sveriges befolkning 
ägare till en smart telefon (Findahl & Davidsson, 2015). Med tanke på det höga antalet 
innehavare är det svårt att komma ifrån det faktum att individer har med sig sin smarta telefon 
till arbetsplatsen, även om den endast innehavs i privat syfte. 

Tidigare studier har konstaterat att användningen av smarta telefoner på arbetsplatsen i 
allmänhet medför både fördelar och nackdelar, dels på det individuella planet men även i 
större sammanhang såsom för en organisation i stort. Yun, Kettinger och Lee (2012) 
undersökte hur användningen av så kallade office-home smartphones, det vill säga privatägda 
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eller av arbetet tillhandahållna smarta telefoner, påverkar individer och organisationer. De 
fann i sin undersökning att detta kan skapa förändringar i form av bland annat ökad flexibilitet 
bland anställda samt ökad produktivitet inom en organisation. Samtidigt kunde de konstatera 
att användningen även kan leda till ökad stress bland anställda, framför allt eftersom gränsen 
mellan privatliv och arbetsliv suddas ut. Pitichat (2013), som undersökte effekterna av 
användandet av smarta telefoner som ett integrerat internt kontaktverktyg på arbetsplatsen, 
kom liksom Yun, Kettinger och Lee (2012), fram till att det kan innebära ökad stress bland 
anställda. Pitichat (2013) fann även andra negativa faktorer som kan leda till minskad 
produktivitet inom organisationen, men konstaterade dock att smarta telefoner främst kan leda 
till positiva effekter, exempelvis i form av förbättrat informationsflöde och ökad allmän 
tillfredsställelse bland anställda, vilket i sin tur leder till ökad effektivitet och produktivitet 
inom organisationen.  

1.2 Problemformulering 
Valet av kommunikationskanaler inom organisationer är viktigt; införs en ny kanal finns en 
risk att den inte alls fungerar, men det finns även en chans att den nya kanalen påverkar 
organisationen positivt i olika avseenden (Sedej & Mumel, 2014). Enligt Orlikowski (2000) 
påverkar införandet av ny teknik i en organisation både de individer som ska använda den 
samt hela organisationen. I vilken omfattning ny teknik påverkar organisationen beror på hur 
den tas emot av användarna och Orlikowski (2000) delar in denna påverkan i tre olika 
kategorier. Antingen har ny teknik ingen påverkan alls, eller så kommer viss påverkan ske, 
alternativt så har det stor påverkan på organisationen vilket innebär det sker en stor förändring 
(Orlikowski, 2000).  

Tidigare studier har främst fokuserat på allmän användning av smarta telefoner på 
arbetsplatsen, däremot verkar användning av mobilapplikationer i arbetsrelaterat syfte ännu 
vara ett relativt outforskat område. Företaget Ett.se har utvecklat mobilapplikationen 
Infoping, vars syfte är att understödja arbetet med intern kommunikation och 
informationsspridning inom organisationer. Infoping, som lanserades under tredje kvartalet år 
2015, utvecklades då företaget såg att det fanns ett behov av en kommunikationslösning för 
att snabbt och enkelt kunna sprida information till en stor massa och samtidigt möjliggöra lika 
snabb och enkel återkoppling mellan sändare och mottagare.  

Betydelsen av välfungerande och effektiv intern kommunikation och informationsspridning 
inom organisationer, samt det faktum att ny teknik kan påverka organisationer i olika 
avseenden, gör det intressant att undersöka vilken påverkan införandet av en mobilapplikation 
som kommunikationskanal kan ha på en organisation. Anledningen till varför det intern 
kommunikation och informationsspridning är ett relevant undersökningsområde är därför att 
dålig kommunikation kan leda till organisatorisk ineffektivitet, delvis på grund av försämrad 
produktivitet  (Picardi, 2001). Dålig intern kommunikation kan även innebära sämre 
relationer mellan anställda samt en i allmänhet mer negativ anda inom organisationen, vilket 
gör det svårare för organisationen som helhet att uppnå sitt organisatoriska syfte (Kitchen, 
1997). Den organisatoriska framgången styrs därmed i viss mån av hur välfungerande den 
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interna kommunikationen och informationsspridningen är. Infoping är tänkt att användas som 
en integrerad kommunikationskanal för snabb och enkel spridning samt återkoppling av 
information, och utgör således ett relevant undersökningsobjekt för denna studie. Eftersom 
användningen av smarta telefoner på arbetsplatsen samt införandet av ny teknik kan eventuellt 
kan påverka en organisation positivt eller negativt, är frågan hur implementation och 
användning av Infoping som elektronisk kommunikationskanal kan påverka den interna 
kommunikationen och informationsspridningen.  

1.3 Syfte 
Syftet med uppsatsen var att undersöka hur användandet av en mobilapplikation, vars syfte är 
att användas för kommunikation och informationsspridning, påverkar den intern 
kommunikationen och informationsspridningen inom en organisation. Detta för att se om 
införandet av en elektronisk kommunikationskanal av detta slag har någon påverkan inom 
organisationen. De organisationer som undersöktes hade under uppsatsarbetets gång relativt 
nyligen börjat använda sig av mobilapplikationen Infoping som kommunikationskanal. Mer 
detaljerad beskrivning av Infoping framkommer i avsnitt 3.  

1.4 Frågeställning 
Utifrån problemformuleringen samt syftet med uppsatsen formulerade vi följande 
frågeställning: 

- Hur påverkar en kommunikationsapplikation, för smarta telefoner, intern 
kommunikation och informationsspridning inom en organisation? 

1.5 Avgränsning 
Vi har avgränsat oss till tre organisationer som beslutat sig för att använda mobilapplikationen 
Infoping. De tre organisationerna har olika huvudsakliga sysselsättningar och skiljer sig i sin 
organisationsstruktur och likaså i antalet anställda. Med termen mobilapplikation syftar vi, 
som tidigare nämnts, i denna uppsats till en applikation som är utvecklad till att användas för 
intern kommunikation i syfte att underlätta informationsspridning och återkoppling av 
information.  

1.6 Kunskapsintressenter 
Den kunskap som denna uppsats bidrar med kan vara intressant för andra forskare som vill 
utföra ytterligare studier kring hur smarta telefoner och mobilapplikationer kan påverka 
organisationers arbete kring intern kommunikation och informationsspridning. Uppsatsen kan 
även vara av intresse för organisationer som är i behov av nya kommunikationslösningar för 
spridning av information.  
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1.7 Disposition 
Denna uppsats består av sju kapitel. Kapitel 1 består av inledningen, där bakgrunden för 
ämnesvalet och syftet med uppsatsen beskrivs varefter frågeställning, avgränsning och 
kunskapsintressenter presenteras. Därefter presenteras i kapitel 2 den teori som uppsatsen 
grundar sig på samt tidigare forskning som gjorts inom ämnet. I kapitel 3 beskrivs den 
mobilapplikation som är uppsatsens utgångspunkt samt företaget som utvecklat 
mobilapplikationen. Metoden presenteras sedan i kapitel 4, där de insamlings- och 
analysmetoder som använts under uppsatsarbetet förklaras. Kapitel 5 består av uppsatsens 
empiriska underlag, där en presentation av den information som framkom under intervjuerna 
med individerna från de undersökta organisationerna sker. Därefter, i kapitel 6, presenteras 
analysen som består av de resultat som framkommit genom analysen av det empiriska 
underlaget. Slutligen presenteras diskussion och slutsats i kapitel 7, där en diskussion kring 
arbetets resultat, slutsats samt reflektioner kring arbetet framförs. 
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2. Teori och tidigare forskning 
I detta kapitel presenteras den teori och tidigare forskning som uppsatsen grundar sig på och 
som används i analysen av den insamlade datan. 

2.1 Intern kommunikation och informationsspridning  
Intern kommunikation och informationsspridning samt kommunikationskanaler och effektiv 
kommunikation är centrala begrepp i denna uppsats. Nedan sker en utförligare beskrivning av 
begreppen; dess innebörd samt dess relevans i ett organisatoriskt sammanhang. 

2.1.1 Intern kommunikation 
Intern kommunikation är den kommunikation som sker inom organisationer och kan 
definieras som en process där fokus ligger på att förmedla och överföra information, idéer, 
attityder och känslor mellan individer och grupper (Jacobsen & Thorsvik, 2013). Den interna 
kommunikationen sker på olika nivåer inom organisationen (Kalla, 2005). Den sker även hela 
tiden och är en av de viktigaste aktiviteterna inom en organisation (Sedej & Mumel, 2014). 
Varför är då intern kommunikation så viktig? Kitchen (1997) menar bland annat att den 
interna kommunikationen är viktig för att skapa goda relationer mellan individer och grupper, 
eftersom detta i sin tur bidrar till en positiv anda inom organisationen. En positiv inställning 
bland de anställda anser Kitchen (1997) leda till att organisationens syfte och mål uppfylls i 
större mån, vilket gör att organisationen blir mer framgångsrik. 

Kalla (2005) undersökte intern kommunikation och kunskapsutbyte inom organisationer och 
hävdar, liksom Kitchen (1997), att chansen för en organisation att bli framgångsrik ökar 
markant om det finns en tydlig strategi för organisationens upplägg gällande den interna 
kommunikationen. Kalla (2005) nämner även att det är viktigt att varje anställd på alla nivåer 
inom organisationen är medvetna om vikten av kommunikation samt hur organisationen 
arbetar kring kommunikation. Enligt Kalla (2005) är det viktigt med en välfungerande intern 
kommunikation för att en organisation ska bli framgångsrik, och menar att det annars finns en 
risk att organisationen i annat fall inte kan bedriva sin verksamhet på ett optimalt sätt. Enligt 
Picardi (2001) leder dålig kommunikation till organisatorisk ineffektivitet, delvis på grund av 
sämre produktivitet och försämrad förmåga att skapa positiva förändringar. Detta är till stor 
nackdel för en organisation, då produktiviteten inte blir lika effektiv vilket resulterar i 
minskad möjlighet till framgång samt försämrad konkurrenskraft (Picardi, 2001).  

För denna uppsats har vi valt att definiera den kommunikation som sker med 
mobilapplikationen som intern kommunikation, då vi ser det som att alla användare av 
mobilapplikationen ingår i ett inre organisatoriskt sammanhang – oavsett om användaren är 
anställd eller inte. Om en användare finns med i en grupp via applikationen, har de en direkt 
koppling till organisationen och omfattas av dess interna kommunikation.  
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2.1.2 Informationsspridning 
Med informationsspridning syftar vi i denna uppsats på den eller de aktiviteter som sker för 
att sprida information till berörda individer. Det kan vara olika typer av information, och 
informationen kan vara både formell liksom informell (Kalla, 2005). Information sprids 
genom kommunikation; antingen genom muntlig kommunikation, genom olika 
kommunikationskanaler eller på andra sätt, exempelvis genom skriftlig kommunikation såsom 
rapporter eller dylikt.  

2.1.3 Kommunikationskanaler 
Som tidigare nämnts finns det många olika kommunikationskanaler att välja mellan. Ett 
kommunikationssätt utesluter inte ett annat, utan en kombination av olika 
kommunikationskanaler för att sprida information är att föredra om kommunikationen ska ske 
på ett så effektivt sätt som möjligt (Eriksson, 2011). Att kommunicera muntligt är ett vanligt 
sätt att sprida information mellan två eller flera individer. Många organisationer använder sig 
exempelvis av regelbundna möten, och enligt vissa studier anses muntlig kommunikation vara 
det mest effektiva (Jacobsen & Thorsvik, 2013). Skriftlig kommunikation genom exempelvis 
rapporter eller brev är ett annat sätt att förmedla information. Utöver skriftlig eller muntlig 
kommunikation finns även olika elektroniska kommunikationskanaler att välja mellan 
(Jacobsen & Thorsvik, 2013). I dagsläget är e-post den vanligaste elektroniska 
kommunikationskanalen för spridning av information inom organisationer (Sedej & Mumel, 
2015). Det är även vanligt att organisationer använder intranät; ett verktyg som stödjer det 
dagliga arbetet och där kommunikation samt informationsspridning sker. Vanligtvis finns 
intranätet tillgängligt på en webbsida, men det kan även bestå av en mjukvara som installerats 
på en dator. Genom intranätet går det att kommunicera och sprida av information, vilket 
exempelvis kan ske genom en meddelandefunktion, ett diskussionsforum eller specifika sidor 
för publicering av information (Heide, 2002)  

Telefonen är en klassisk kommunikationskanal som har funnits länge. Senare kom 
mobiltelefonen som gjorde det ännu enklare att kommunicera, både genom telefonsamtal och 
SMS, tack vare den geografiska frihet den innebar. Mobiltelefon har under de senaste åren 
ersatts allt mer av smarta telefoner, och antalet innehavare av dessa ökar hela tiden (Findahl & 
Davidsson, 2015). Genom den tilltagande användningen av smarta telefoner har möjligheterna 
att kommunicera och sprida information ökat, främst i och med den ständiga tillgängligheten 
till internet samt det enorma utbud av mobilapplikationer som finns tillgängliga för 
användning (Dogruel, Joeckel & Bowman, 2015). En viktig faktor gällande många 
mobilapplikationer för smarta telefoner är behovet av att kunna leverera information i realtid 
till användaren (Warren, Meads, Srirama, Weerasinghe & Paniagua, 2014). Push-teknologi är 
en inbyggd funktion som utvecklats för det syftet, vilket innebär att ett meddelande kopplat 
till en mobilapplikation dyker upp på skärmen för att meddela användaren om en händelse – 
ett sådant meddelande kallas vanligen push-meddelande eller push-notis. Användaren kan 
själv välja att aktivera push-meddelanden för en mobilapplikation för att bli meddelad om 
informationsinnehåll från mobilapplikationen ifråga (Warren, Meads, Srirama, Weerasinghe 
& Paniagua, 2014). Push-meddelanden är en väldigt användbar funktion för att hålla individer 
uppdaterade om information i realtid. 
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Sociala medier är ett samlingsbegrepp för olika kommunikationskanaler, exempelvis 
Facebook, Wikis, Twitter och bloggar. I organisationssammanhang används dessa generellt 
sett framför allt för att kommunicera med externa parter, dock har införandet av sociala 
medier som kommunikationskanaler för intern kommunikation ökat konstant under senare år. 
Sociala medier som används internt inom organisationer kan definieras som ett socialt intranät 
(Lundgren, Strandh & Johansson, 2012).  

2.1.4 Effektiv kommunikation  
Det finns några faktorer som kan påverka kommunikationsprocessen och innebära att 
kommunikationen blir mer eller mindre effektiv eller att eventuella kommunikationsproblem 
uppstår (Jacobsen & Thorsvik, 2013). Dels är språket viktigt; sändaren måste använda ett 
tydligt språk och uttrycka sig på ett sätt som gör att mottagaren förstår informationen 
(Jacobsen & Thorsvik, 2013). Detta är viktigt eftersom att individer tolkar saker på olika sätt 
utifrån personliga erfarenheter, kunskap och andra personliga referensramar (Welch, 2012). 
Valet av kommunikationskanal är även något som kan påverka hur och när mottagaren 
uppfattar samt tar del av informationen. Vilken kommunikationskanal som används avgör 
dessutom ofta om och när mottagaren lägger märke till informationen eller om informationen 
riskerar att försvinna in i mängden bland annan information. Möjligheten till snabb 
återkoppling effektiviserar även kommunikationsprocessen (Jacobsen & Thorsvik, 2013).  

Alla anställda inom en organisation delar med största sannolikhet inte samma syn på den 
interna kommunikationen och föredrar vissa kommunikationskanaler framför andra, vilket är 
viktigt att vara medveten om inom organisationen. Risken för kommunikationsproblem ökar 
om det inte finns en gemensam syn på hur man ska arbeta kring intern kommunikation, därför 
bör de som främst ansvarar för organisationens kommunikationsstrategi aldrig anta att alla 
anställda har samma syn på detta (Welch, 2012).  

Därmed kan kommunikationsprocessen anses effektiv och lyckad när den förmedlade 
informationen är tydlig för mottagaren, när rätt kommunikationskanal används vid rätt 
tillfälle, att återkoppling kan ske på ett enkelt sätt samt att berörda individer har samma syn på 
och förståelse för arbetet kring intern kommunikation inom organisationen. 

2.2 Smarta telefoner på arbetsplatsen 

Enligt en rapport från Internstiftelsen i Sverige har antalet ägare av smarta telefoner i Sverige 
ökat för varje år under se senaste åren och enligt 2015 år statistik är 77% av Sveriges 
befolkning ägare av en smart telefon (Findahl & Davidsson, 2015). Användningen av smarta 
telefoner sker i både privata liksom i formella sammanhang, och används även allt mer inom 
arbetslivet (Yun, Kettinger & Lee, 2012). Enligt tidigare forskning kan användandet av smarta 
telefoner på arbetsplatsen leda till att anställda liksom hela organisationen påverkas på olika 
sätt; positivt samt negativt, vilken nämns nedan. 
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Yun, Kettinger och Lee (2012) undersökte användningen av smarta telefoner för både privat 
och professionellt bruk, där de anställda använder sin privata smarta telefon i arbetet 
alternativt använder sin smarta arbetstelefon även i privata sammanhang. Tack vare de smarta 
telefonerna har individer snabb och enkel tillgång till information och som individ är man nu 
tillgänglig på ett annat sätt än tidigare, oavsett var man befinner sig (Yun, Kettinger & Lee, 
2012). Detta har medfört både fördelar och möjligheter inom arbetslivet, eftersom anställda 
kan ha direkt tillgång till arbetsrelaterad information såsom schemaändringar och annan viktig 
information, även om de inte fysiskt befinner sig på arbetsplatsen. Yun, Kettinger & Lee 
(2012) menar därför att användning av smarta telefoner inom arbetslivet kan påverka 
organisationer positivt i form av både ökad flexibilitet samt ökad produktivitet. Samtidigt går 
det att konstatera att det även kan leda till ökad stress bland anställda, framför allt på grund av 
att det är svårt att lämna arbetet på arbetsplatsen och att gränsen mellan privatliv och arbetsliv 
suddas ut (Yun, Kettinger & Lee, 2012). I studien kunde de således konstatera att 
användningen av smarta telefoner kan påverka organisationer på ett flertal positiva samt 
negativa sätt.  

Pitichat (2013), som undersökte effekterna av användandet av smarta telefoner som ett 
integrerat internt kontaktverktyg på arbetsplatsen, instämmer med Yun, Kettinger och Lees 
(2012) uttalanden om positiv påverkan, och nämner även att ökad produktivitet bland de 
anställda ökar den totala effektiviteten. En förutsättning för att positiv påverkan ska uppstå är 
dock att det finns en god strategi för hur de smarta telefonerna ska användas inom 
organisationen. Pitichat (2013) fann även att att smarta telefoner kan påverka organisationer 
negativt i olika bemärkelser. Några exempel på detta är att anställda tar med sig privatlivet till 
arbetsplatsen på ett annat sätt än tidigare och att de spenderar tid på sådant som inte 
arbetsrelaterat på sin smarta telefon. Ett annat exempel är att tillgängligheten och det 
konstanta informationsflödet kan leda till stress bland de anställda. Dessa faktorer kan 
påverka organisationer negativt genom att det kan minska produktiviteten (Pitichat, 2013).  

Eftersom antalet individer som äger en smart telefon hela tiden ökar (Findahl & Davidsson, 
2015), menar Pitichat (2013) att det är svårt att förbjuda smarta telefoner på arbetsplatsen, 
speciellt då många anställda alltid har den med sig. Anledningen till att organisationer skulle 
överväga att förbjuda smarta telefoner på arbetsplatsen är på grund av den negativa påverkan 
som användningen av smarta telefonerna kan medföra (Pitichat, 2013). Pitichat (2013) menar 
därför att man istället bör se möjligheterna med att näst intill gemene man i dagsläget äger en 
smart telefon och använda det till organisationens fördel, exempelvis i syfte att kommunicera 
och sprida information. En fördel med att många individer i princip alltid har sin smarta 
telefon med sig, är att den kan vara en effektiv kommunikationskanal (Pitichat, 2013). Som 
slutsats konstaterade Pitichat (2013) dock att smarta telefoner främst innebär positiv 
påverkan, trots att det finns risk för eventuell negativ påverkan på både anställda och 
organisationen. De positiva aspekter Pitichat (2013) främst framhäver är förbättrat 
informationsflöde och ökad allmän tillfredsställelse bland anställda, vilket i sin tur leder till 
ökad effektivitet och produktivitet inom organisationen.  
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2.3 Påverkan genom ny teknik 
Viktigt att beakta vid införande av elektroniska kommunikationskanaler är att ny teknik 
påverkar de som arbetar med den och organisationer som anammar ny teknik kommer att 
påverkas (Orlikowski, 2000). När en användare ska ta till sig ny teknik är det mer än bara 
tekniken i sig som kommer att ha en inverkan på hur tekniken upplevs. Utöver användarens 
personliga bakgrund påverkar även användarens kunskaper, förmågor, tidigare upplevelser 
och övning med tekniken hur användaren upplever den nya tekniken (Orlikowski, 2000). De 
tidiga erfarenheterna av en ny teknik kan negativt färga hur den senare upplevs och används 
och den präglingen kan vara svår att ändra på. Det finns dock aspekter som kan förbättra 
förutsättningarna för att användarens upplevelse ska bli positiv, såsom en stabil och 
förutsägbar teknik. Samtidigt kan upplevelsen påverkas negativt om det exempelvis finns 
stora produktivitetskrav från företagsledningen (Orlikowski, 2000).  
      
Hur en ny teknik tas emot av användarna påverkar den organisation som den nya tekniken 
används inom (Orlikowski, 2000). Denna påverkan kan delas in i tre kategorier där den första 
kategorin innebär ingen påverkan alls; att det nuvarande läget behålls. Den andra kategorin 
innebär att företaget kan förbättra det nuvarande läget. I den tredje kategorin kommer stora 
förändringar att ske. För att uppnå den sistnämnda bör användarna vara motiverade, 
samarbetsvilliga och ha ett teamfokus (Orlikowski, 2000). 
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3. Infoping 
Infoping är en mobilapplikation utvecklad av Ett.se, ett företag som jobbar med 
samarbetslösningar och digital kommunikation. Ett.se grundades 2011 och fokuserar på egna 
produkter och tjänster varav en av dessa är mobilapplikationen Infoping. Infoping, som 
nyligen lanserades, är en kommunikationsapplikation som ska hjälpa organisationer, företag 
och andra verksamheter att nå ut med viktig information till rätt mottagare, snabbt och enkelt 
via push-meddelanden och SMS. Informationen pushas via applikationen till de mottagare 
som har den installerad och skickas som SMS till de mottagare som inte har applikationen 
installerad. Figur 2 nedan visar hur gränssnittet ser ut när ett meddelande ska skickas. 
Organisationer och företag kan genom applikationen nå ut med information till förutbestämda 
grupper, där en grupp kan bestå av några få eller upp till tusentals mottagare. Grupperna 
hanteras centralt och det går att bestämma vem som har behörighet att skicka meddelanden till 
olika grupper. Tack vare möjligheten att integrera applikationen med externa system går det 
att synkronisera applikationen med redan existerande grupper, men grupper kan även skapas 
manuellt. Administrering av applikationen går att genomföra i applikationens webbgränssnitt 
via en dator och även direkt i applikationen (Personal på Ett.se. 2015. Möte om uppsats 21 
oktober.) 

Figur 2: Gränssnitt för nytt meddelande till en utvald grupp 
(Blom, Joel. 2015. E-mail 18 december. < joel@infoping.se >) 
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Applikationen har ett flertal inbyggda svarsalternativ, mottagaren kan inte svara med en 
egenkomponerad text utan måste använda det svarsalternativ som finns att tillgå. Exempelvis 
kan svarsalternativet vara att läsbekräfta eller att svara ja eller nej på meddelandet. Detta 
illustreras i figur 3 som visar applikationens gränssnitt för mottagna meddelanden.  Sändaren 
kan på ett enkelt sätt följa upp att informationen nått fram, vilken möjliggörs genom 
applikationens statistikfunktion som ger en överskådlig återkoppling. I figur 4 illustreras 
gränssnittet för statistikfunktionen, där går det att se hur många av mottagarna som har 
applikationen installerad, mottagit meddelandet samt återkopplat genom applikationens 
svarsfunktion. (Personal på Ett.se. 2015. Möte om uppsats 21 oktober.) Infoping kommer att 
kallas applikationen i denna uppsats. 
 

  
 Figur 3 (t.v.): Gränssnitt för mottaget meddelande och tillhörande svarsalternativ 
              Figur 4 (t.h.): Statistik över hur många mottagare som har applikationen installerad, vilka  
             mottagare som sett meddelandet samt vilka som har svarat på meddelandet. 
 (Blom, Joel. 2015. E-mail 18 december. < joel@infoping.se >) 
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4. Metod 
I detta avsnitt inleds med en presentation av den forskningsansats studien följer samt detaljer 
kring den valda datainsamlingsmetoden. Därefter förklaras den fenomenologiska 
intervjuteknik och analysmetod som använts vid arbetet med denna uppsats. 

4.1 Forskningsstrategi 
Denna uppsats är en fallstudie, vilket enligt Oates (2006) innebär att fokus ligger på en del av 
det som ska undersökas, exempelvis en organisation, ett projekt eller ett beslut. Syftet med en 
fallstudie är att erhålla en god insikt i det som undersökas med dess processer och relationer. 
Detta genom att erhålla detaljer om undersökningsobjektet samt att samla in data genom att  
prata med olika respondenter och inte bara förhålla sig till en eller två personer (Oates, 2006). 
Valet av strategi föll sig naturligt då arbetet syftade till att undersöka om 
undersökningsobjektet, informationsspridningen, påverkas vid införandet av en ny parameter 
– applikationen. 

4.2 Datainsamlingsmetod 
Vi utförde en kvalitativ undersökning där vi genomförde semi-strukturerade intervjuer för att 
samla in nödvändig data. Kvalitiativa undersökningar är lämpliga vid mindre studier och ger 
bra insikt och förståelse samt god återkoppling kring det som ska undersökas (Wright, 2009). 
Semi-struktuerade intervjuer ansåg vi i detta fall vara lämpligt då det innebär en viss struktur 
för hur intervjuerna genomförs samt vilka frågor som ställs, samtidigt som det tillåter 
följdfrågor och diskussioner som anpassas utifrån respondentens svar (Wright, 2009). Enligt 
Kinsey (Kvale & Brinkmann, 2014) ger helt öppna frågor de mest tillfredsställande svaren, 
men vårt val föll ändå på semi-strukturerade intervjuer. Detta eftersom intervjun då kan hållas 
inom en viss ram, samtidigt som respondenten tillåts berätta mer i detalj och ges möjlighet att 
sväva ut i sina svar (Kvale & Brinkmann, 2014).  

Det valda tillvägagångssättet ansåg vi vara lämpligt eftersom undersökningen syftar till att ta 
reda på hur den interna kommunikationen och informationsspridningen fungerar inom 
organisationerna, samt individernas individuella upplevelser gällande implementation och 
användning av applikationen. Anledningen till valet att genomföra intervjuer var därför att det 
ger möjlighet till mer djupgående svar samt uppföljningsfrågor, vilket inte hade varit möjligt 
vid exempelvis enkäter (Wright, 2009). Därför har vi kunnat erhålla svar som gett oss 
tillräcklig information för uppsatsen.  
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4.2.1 Intervjuer och respondenter 
Intervjuerna genomfördes med individer som arbetar på organisationer som nyligen 
implementerat applikationen. I denna studie deltog fem individer från tre olika organisationer, 
varav tre av individerna arbetar på organisation B och de andra två arbetar på organisation A 
respektive C. Intervjuerna utfördes på respondentens arbetsplats och varje intervju 
genomfördes enskilt för att få reda på respondentens personliga upplevelse av fenomenet utan 
eventuell påverkan från andra deltagare. Intervjuerna spelades in i syfte ge möjlighet att 
lyssna på intervjuerna upprepade gånger för att inte gå miste om någon information som 
deltagaren delgivit. Både respondenterna och organisationerna utlovades anonymitet, därav 
nämns inga namn på vare sig respondenter eller organisationer. 

De individer som intervjuades hade olika roller i den kommunikationsprocess som sker 
genom applikationen. Tre av respondenterna agerade primärt som sändare av information vid 
användningen av applikationen, medan två av respondenterna primärt agerade som mottagare 
av informationen. Anledningen till att ha med individer med olika roller var för att få in olika 
perspektiv i undersökningen. Med olika roller menar vi de individer inom en organisation som 
primärt agerar som sändare av information samt de individer som primärt agerar som 
mottagare av information. När sändare respektive mottagare nämns i uppsatsen hädanefter 
syftar vi på dessa två olika roller. 

4.2.2 Fenomenologisk intervjuteknik 
Vi använde oss av fenomenologisk intervjuteknik och dataanalys, då fenomenologi syftar till 
att ge forskaren förståelse för hur respondenterna upplever det studerade fenomentet (Fejes & 
Thornberg, 2015), vilket i detta fall är applikationen. Fenomenologi är passande när forskaren 
vill utgå från empiriskt material, snarare än från en teori (Fejes & Thornberg, 2015). I 
kvalitativa studier innebär fenomenologi även att det finns ett intresse av att förstå sociala 
fenomen utifrån aktörernas egna perspektiv och deras individuella upplevelse av fenomenet 
(Kvale & Brinkmann, 2014). Denna intervjuteknik ansåg vi vara lämplig att använda eftersom 
vi ville erhålla så mycket information som möjligt om respondentens upplevelse av den 
interna kommunikationen och informationsspridningen inom organisationen samt om dennes 
upplevelse och tankar kring applikationen som kommunikationskanal.  

4.2.3 Utformning av intervjufrågor 
I enlighet med fenomenologisk intervjuteknik utformades frågorna på ett sätt som fokuserar 
på respondentens individuella upplevelse av det som frågan handlade om. Exempel på detta 
var att många frågor utformades med hur respondenten upplevde, trodde eller tänkte kring 
applikationen; hur applikationen verkar och agerar i deras värld.  Fokus låg således på den 
individuella upplevelsen, och inte på det generella. Intervjufrågorna som ställdes till 
respondeterna följde samma tema, men frågorna skilde sig till viss del beroende på 
respondentens primära roll i kommunikationsprocessen vid användning av applikationen. 
Sändarna hade alla en uppsatt position inom sin organisation vilket även gjorde det möjligt att 
fråga varför de valt att implementera applikationen inom organisationen. Vi kunde dessutom 
fråga om applikationen ersätter eller ska ersätta någon kommunikationskanal som existerade 
innan implementation samt vilket slags information applikationen var tänkt att användas för. 
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Mottagarna hade erfarenhet av att ta emot information via applikationen vilket gjorde det 
möjligt att fråga om deras upplevelse av applikationen ur ett mottagarperspektiv. För själva 
frågorna, se bilaga 1 och 2.  

4.3 Metodik för dataanalys 
Den insamlade datan från intervjuerna sammanställdes och delades därefter upp utifrån om 
respondenten agerade som mottagare eller sändare vid användandet av applikationen. Utifrån 
sammanställningarna fick vi fram information kring intern kommunikation och 
informationsspridning inom organisationerna, vilken eventuell påverkan implementation och 
användning av applikationen haft på detta. Vi använde oss av Giorgis fenomenologiska 
dataanalys då den lämpar sig för studier med mindre omfattande undersökningar (Fejes & 
Thornberg, 2015). Denna analysmetod omfattar fem steg: 

1. Bestämning av helhetsbetydelsen 
 Första steget innebär en översiktlig genomgång av den insamlade datan i syfte att få  

fram det huvudsakliga innehållet. Det finns två kriterier som datan måste ha: (1) datan  
ska vara begriplig för forskaren, (2) datan ska fokusera på den utforskade upplevelsen. 
All övrig data plockas bort och ska ej användas (Fejes & Thornberg, 2015). 

2. Avgränsning av meningsbärande enheter 
 I det andra steget sker en detaljerad läsning av materialet för att bryta ner det i mindre  

bitar i syfte att få fram meningsbärande enheter; det vill säga att all information som är 
av relevans för uppsatsens ämne och frågeställning lyfts fram ur intervjumaterialet. 
Det kan vara meningar eller enstaka fraser som säger något nytt om det undersökta 
fenomenet samt skildrar olika aspekter av den utforskade upplevelsen. Detta steg leder 
till en indelning av all relevant data, varefter en sammanställning av datan görs där 
alla yttranden ändras från första- till tredjeperson (Fejes & Thornberg, 2015). 

3. Transformering av vardagliga beskrivningar 
I det tredje steget sker en detaljerad analys av det material som arbetats fram i steg 2. 
All information i materialet sätts här i en kontext, vilket innebär att de relateras till 
varandra och till det sammanhang som de ingår i (Fejes & Thornberg, 2015). Här 
tolkas även datan för att fånga upp både det implicita samt explicita meningsinnehållet 
i respondenternas uttalanden. Med explicit meningsinnehåll menas det som 
respondententerna direkt uttrycker rent språkligt, medan implicit meningsinnehåll är 
det som uttrycks indirekt genom exempelvis liknelser eller metaforer. Slutligen 
bearbetas och omformuleras materialets innehåll för att komprimeras från vardagliga 
beskrivningar till precisa uttalanden och påståenden. (Fejes & Thornberg, 2015) 
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4. Framställning av fenomenets situerade struktur 
I det fjärde steget sammanställs den framarbetade informationen än en gång för att få 
fram en enhetlig beskrivning av den utforskade upplevelsen. Här är det viktigt att all 
information kommer med i den sammanfattande beskrivningen. Dock kan 
informationen komprimeras för att eliminera upprepningar och dylikt, så länge det 
sker utan att relevant innehåll förvrängs eller exkluderas. (Fejes & Thornberg, 2015) 

5. Framställning av fenomenets generella struktur 
I det femte steget startar analysen med en genomgång av den sammanfattade 
informationen i syfte att identifiera centrala teman. Identifieringen av dessa teman sker 
successivt från steg tre till steg fem i den fenomenologiska analysmodellen, men 
slutförs i detta steg (Fejes & Thornberg, 2015). Det kan exempelvis handla om att 
analysera förståelse av, intresse för eller förakt mot det undersökta fenomenet. Efter 
identifieringen särskiljs teman som utgör det utforskade fenomenets centrala aspekter. 
Detta innebär att identifierade teman urskiljs utifrån huruvida de är väsentliga eller 
inte. Resultatet av att ha fått fram de centrala aspekterna samt alla teman av fenomenet 
är en sammanfattning av alla respondenters erfarenheter. (Fejes & Thornberg, 2015) 

I analysavsnittet redovisas de centrala teman som framkommit genom den fenomenologiska 
dataanalysen av det empiriska underlaget. 

4.4 Diffusion of innovation 
Som urval har vi har använt oss av Rogers teori Diffusion of Innovation (se figur 1) som 
försöker förklara hur, varför och på vilket sätt teknologi och ideér sprids genom kulturer; hur 
innovationer tas upp inom en population (Rogers, 2003). I sin teori har Rogers skapat en skala 
med fem kategorier bestående av olika adoptanter, som visar hur stor del av adoptanderna 
som börjar använda en innovation vid en viss tidpunkt (Rogers, 2003). Dessa kategorier är 
innovators, early adopters, early majority, late majority samt laggards.  

 

!  
Figur 1: De olika adoptanterna och hur många procent av dessa som börjar använda en innovation. 
(Rogers, 2003 s. 281) 
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Vi tittade på de organisationer som Rogers kallar early adopters; de som tidigt börjar använda 
innovativa produkter, samt innovators; de som först använder en innovation, oftast för att det 
är något nytt (Dearing, 2009). Organisationerna som använder applikationen är antingen 
innovators eller early adopters och dessa två kan enligt Rogers slås ihop till en och samma 
kategori (Rogers, 2003). Rogers menar dock att det kan uppstå en svårighet med 
klassificeringen av adoptander om en innovation inte har uppnått ett 100 %-igt användande, 
det vill säga att alla som ingår i en undersökning inte har tagit innovationen i bruk. Det går 
således inte att tillämpa den femskaliga adoptantskalan om innovationen inte används 
fullskaligt (Rogers, 2003). Det problemet berörde dock inte oss, då undersökningen var så 
pass liten och endast omfattade två adoptanter: innovators samt early adopters, eftersom 
applikationen är nylanserad och endast implementerats i en mindre skala.  
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5. Empiri 
I detta avsnitt presenteras den information som samlats in under intervjuerna. De tre 
organisationerna presenteras var för sig och inledningsvis sker en kort sammanfattning av 
organisationen och dess verksamhet. Detta följs av en kort presentation av de personer som 
intervjuats; vilken arbetsroll de har på organisationen samt vilken roll de främst har i 
kommunikationsprocessen vid användningen av applikationen. Som tidigare nämnts åsyftas 
med de två olika rollerna de individer som primärt agerar som sändare av information 
respektive de individer som primärt agerar som mottagare av information. Återgivningen av 
information från respektive respondent är uppdelad i sändarperspektiv respektive 
mottagarperspektiv, beroende på respondentens primära roll i kommunikationsprocessen vid 
användningen av applikationen.  

Presentationen av varje intervju är i sin tur uppdelat i fem mindre delar. Till att börja med 
presenteras generell och sammanfattande information om organisationens interna 
kommunikation och spridning av information. Därefter redovisas de kommunikationskanaler 
som respondenten ifråga nämnde att denne använder sig av på arbetsplatsen. Detta följs av en 
presentat ion av respondentens upplevelse av hur kommunikat ionen och 
informationsspridningen fungerat inom organisationen innan Infoping introducerades som 
kommunikationskanal; vad som fungerat bra samt vilka problem som funnits. Därefter 
presenteras respondentens upplevelse gällande implementation och användning av 
applikationen, innan en slutlig sammanfattning av informationen från intervjun sker. Den 
information som presenteras i detta kapitel är sådant som respektive respondent återgett under 
intervjutillfället. 

5.1 Organisation A 
Organisation A är ett anläggningsföretag i mellansverige med totalt ca 180 anställda. 
Organisationen är uppdelad på tre olika geografiska affärsområden med ungefär lika många 
anställda på varje område.  

5.1.1 Presentation av respondenten 
Sändare 
Anställd på organisation A och agerar primärt som sändare i kommunikationsprocessen med 
applikationen. I dagsläget arbetar sändaren främst som kommunikatör inom organisationen, 
men ansvarar även för andra delar av verksamheten. Sändaren har det övergripande ansvaret 
för det som innefattar intern samt extern kommunikation och informationsspridning såsom 
ansvar för hemsida, intranät och SMS-utskick. Sändaren är ansvarig för implementationen av 
applikationen inom organisationen. 
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5.1.2 Sändarperspektiv 
Kommunikationen ansågs i nuläget fungera bra inom organisation A. För intern spridning av 
information användes ett flertal olika kommunikationskanaler, där i huvudsak e-post var den 
vanligast förekommande kanalen. De olika kommunikationskanalerna användes generellt sett 
för förmedling av olika typer av information. Organisationens anställda delades enligt 
respondenten upp i två olika kategorier; tjänstearbetare samt yrkesarbetare. Tjänstearbetarna 
är de som dagligen arbetar på huvudkontoret och yrkesarbetare är de som arbetar med 
anläggningsarbeten ute på fält. 

Kommunikationskanaler 
● E-post – Används för allmän kommunikation och kollas dagligen av de anställda, dock 

inte alltid regelbundet. E-post är förstahandsvalet när kritisk information, information 
som måste ut snabbt, ska spridas eftersom att de anställda läser e-postmeddelanden 
dagligen. 

● Hemsida – På hemsidan finns en låst del som används som ett intranät, vilket främst är 
riktat till yrkesarbetarna. Ett brev från VD:n läggs även upp på intranätet en gång i 
månaden. Även personalhandböcker och dylikt finns på intranätet. Det finns även en 
kommentarsfunktion, men enligt respondenten fyller den ingen större funktion och är 
framför allt ingen bra funktion för återkoppling. 

● Intranät – Intranätet används av tjänstearbetarna, och innehåller bland annat 
dokumenthantering samt en gemensam kalender. Intranätet öppnas varje dag när den 
anställde loggar in på sin dator, men liksom e-post så är intranätet inte ett forum som 
kollas regelbundet under dagen. För att logga in på intranätet krävs tillgång till dator. 

● SMS-tjänst – Används för att koppla ihop de olika kommunikationskanalerna och 
riktar sig främst till yrkesarbetarna. Exempelvis skickas SMS ut till yrkesarbetarna för 
att berätta att det finns ny information på hemsidan, framför allt om det publicerats 
viktig information. 

Bland tjänstearbetarna används mestadels e-post och intranät. Yrkesarbetarna använder sig 
nästan enbart av intranätet på organisationens hemsida samt SMS och telefonkontakt, 
eftersom yrkesarbetarna inte har tillgång till datorer på arbetsplatsen. 

Fördelar med kommunikationen 
Respondenten ansåg att organisationen ligger relativt långt fram gällande den interna 
kommunikationen, mycket tack vare SMS-tjänsten som respondenten ansåg vara en bra kanal 
där det går att skicka ut information snabbt till en stor massa. De ansåg att det är en bra 
strategi att komplettera informationsspridningen med SMS, exempelvis genom att skicka ut 
SMS för att hänvisa till mer information på intranätet. 
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Problem med kommunikationen 
I dagsläget är det endast en person, respondenten, som ansvarar för alla SMS-utskick, vilket 
anses vara ineffektivt. Största problemet gällande SMS-utskicken var att veta vem som 
egentligen har fått och tagit del av den information som skickas ut. Sändaren, i detta fall 
respondenten, brukar be mottagarna bekräfta att de tagit del av informationen genom att 
skicka tillbaka ett SMS med texten “OK”. Detta är dock ineffektivt och tidskrävande, då det 
kräver att sändaren i princip måste sitta och pricka av en lista på vilka som har återkopplat 
med “OK”. Största problemet idag är bristen på återkoppling, särskilt när det gäller de 
yrkesanställda ute på fältet. Om och när återkoppling väl sker, är den inte heller särskild snabb 
eller så pass enkel som den skulle kunna vara.  

Inställning till applikationen 
Respondenten var positivt inställd till applikationen, och uttryckte att det största hindret inför 
implementationen av applikationen är att vissa av yrkesarbetarna inte äger en smart telefon. 
Därför hade ingen fullskalig implementation av applikation skett inom organisationen ännu, 
samt att respondenten var mån om att applikationen ska kunna användas av alla direkt. Att 
vissa yrkesarbetare inte har en smart telefon anses dock inte vara ett olösligt problem. Om 
organisationen väljer att implementera applikationen fullskaligt är tanken att smarta telefoner 
ska köpas in som arbetstelefon till de som inte har det i dagsläget samt att internutbildning i 
handhavande av applikationen ska genomföras. 

Respondenten var positiv till att applikationen kan visa huruvida de anställda faktiskt tagit del 
av utskickad information, genom återkopplingen som sker genom läsbekräftelse och andra 
funktioner. Möjligheten till snabb återkoppling, som dessutom endast är en knapptryckning 
bort, uppskattades också. Respondenten var även väldigt positiv till att kunna skapa olika 
grupper i applikationen, då det möjliggör skapande av en bra struktur för vem som sänder 
respektive tar emot information. Detta ansågs kunna leda till ökad effektivitet, då inte endast 
en person behöver ansvara för informationsspridning genom SMS-utskick för hela 
organisationen. Genom applikationen kan information förmedlas till slutna grupper istället för 
att skickas ut till alla inom organisationen. Respondenten trodde även att applikationen skulle 
kunna leda till ökad direkt kommunikation inom organisationen, då fler blir behöriga att sända 
information, vilket nu sker mestadels verbalt eller genom telefonsamtal.  

Tanken var att applikationen ska användas av alla inom organisationen, på alla nivåer; av 
tjänstearbetare liksom yrkesarbetare. Vid intervjutillfället hade endast en testfas med en 
mindre testgrupp, bestående av ledningsgruppen på 8 personer, precis påbörjats. Av dessa åtta 
personer hade endast fyra stycken installerat applikationen. Respondenten menar på att detta 
förmodligen beror på att ingen tydligt förklaring getts gällande varför de skulle installera och 
börja använda applikationen. 

Respondenten nämnde att införandet av en mobilappikation som kommunikationskanal 
eventuellt kan innebära vissa problem. Det finns en risk att motstånd uppstår bland anställda, 
exempelvis bland de som föredrar knapptelefon samt de som inte är särskilt tekniskt kunniga. 
Detta anses dock kunna lösas genom internutbildning. Implementationen kommer kräva att 
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organisationen investerar tid och pengar, trots att tjänsten i sig inte är någon direkt större 
kostnad. Respondenten strävade efter att få de anställda att börja använda applikationen 
framöver, där själva implementationen sågs som ett större problem än själva användandet i 
sig. 180 personer ska förstå sig på hur applikationen fungerar, dessutom kommer ett fåtal 
anställda behöva lära sig hantera en smart telefon. 

Sammanfattning 
Applikationen användes än så länge endast i en liten skala på åtta personer, varav hälften inte 
hade applikationen installerad. Ett fåtal framtida användare av applikationen saknade smart 
telefon i nuläget och vissa anställda förmodades dessutom inte vara särskilt tekniskt kunniga, 
vilket gav skäl till internutbildning för de anställda framöver. Trots detta var respondenten 
positivt inställd till applikationen och dess funktioner då den skulle kunna säkerställa  att 
information faktiskt når ut samt att den når ut till rätt mottagare. Applikationen ansågs ha god 
potential för att öka effektiviteten gällande informationsspridningen inom organisationen,  
samt bättre återkoppling och struktur för behörighet gällande informationsutskick.  

5.2 Organisation B 
Organisation B är en förening och ett aktiebolag som bedriver en idrottsverksamhet. Totalt är 
de ca 25 heltids- och deltidsanställda och antalet spelande kunder är ca 4000. Som anställd 
räknas både administrativ personal samt tränare. 

5.2.1 Presentation av respondenter 
Sändare 
Anställd på organisation B och agerar primärt som sändare i kommunikationsprocessen med 
applikationen. Sändaren är operativt arbetande styrelseordförande och verksamhetsansvarig 
för hela verksamheten; det vill säga högst ansvarig för allt som berör både föreningen och 
aktiebolaget. Sändaren är ansvarig för implementationen av applikationen inom 
organisationen. 

Mottagare 1 

Anställd på organisation B och agerar primärt som mottagare i kommunikationsprocessen 
med applikationen. Arbetar i huvudsak som projektledare men även som tränare för barn och 
ungdomar på grundnivå samt elitnivå. Som projektledare driver mottagare 1 olika projekt från 
start till mål, vilket innebär mycket kontakt med personal och andra ungdomsledare samt med 
barn och ungdomar. 
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Mottagare 2 

Anställd på organisation B och agerar primärt som mottagare i kommunikationsprocessen 
med applikationen. Arbetar som marknadsansvarig, vilket innebär mycket kontakt med 
samarbetspartners och andra kunder, men utför samtidigt mycket arbete i hallen. Arbetetet 
innebär bland annat värvande av nya medlemmar, receptionsarbete, marknadsfrågor, hantera 
banor och bantider. Detta innebär mycket direktkontakt med kunder i olika sammanhang. 

5.2.2 Sändarperspektiv 
Enligt respondenten delades den interna kommunikationen i organisation B upp i inåtvänd 
respektive utåtvänd kommunikation. Det förstnämda syftade på kommunikationen bland 
organisationens anställda medan det senare syftade på kommunikationen gentemot 
organisationens kunder. Dessa kunder var i sin tur uppdelade i olika  grupper, vilket bland 
annat var ungdomsgrupper och elitgrupper inom idrotten som organisationen är verksam 
inom. I huvudsak kommunicerade organisationen via e-post samt muntligt gentemot kunder. 
Detsamma gällde den inåtvända kommunikationen, där den muntliga kommunikationen 
skedde genom avstämningsmöten i början av varje vecka samt i form av regelbundna 
tränarmöten och ledningsmöten. 

Kommunikationskanaler 
● E-post – En av de mest använda kommunikationskanalerna för inåtvänd samt utåtvänd 

kommunikation. Det skrevs ofta massutskick via e-post utåt till kunder, vilket inte 
alltid uppskattades av dem då informationen ofta ansågs överflödig eller irrelevant.  

● Muntlig kommunikation – För inåtvänd kommunikation och informationsspridning 
skedde muntlig kommunikation främst på de tidigare nämnda mötena. För det 
utåtvända ditot användes muntlig kommunikationen när kunden befinner sig i 
organisationens lokaler samt vid andra tillfällen utanför lokalerna, exempelvis i ett 
tävlingssammanhang. 

● Papper – Kommunikation via tryckta papper förekom ibland gentemot organisationens 
kunder.  

● SMS – Användes främst som påminnelser för de som inte har svarat på meddelanden 
som skickats ut via e-post, samt för att påminna om att ladda ner applikationen.  

● Sociala medier – För den inåtvända kommunikationen användes några facebook-
grupper. Organisationen hade även hemsida, facebook-sida, instagram och twitter som 
riktades mot nuvarande samt potentiella kunder.  

● Intranät – Organisationen använde boxningssystemet MyCourt, där det bland annat 
går att boka träningpass och banor samt se aktuella bokningar. Detta system var nytt, 
kunderna hade tidigare bokat via telefon.  

● Telefonsamtal – Mycket av den muntliga kommunikationen gentemot kund görs 
genom telefonsamtal. 
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Fördelar med kommunikationen 
Den inåtvända kommunikationen fungerar i dagsläget bra, mycket tack vare de regelbundna 
muntliga mötena vilket är något som organisationen kommer att fortsätta med framöver. 
Gällande den utåtvända kommunikationen anser dock respondenten att det finns i princip 
endast finns utrymme för förbättringar. 

Problem med kommunikationen 
Organisationen använde sig av det som respondenten kallade för traditionell kommunikation; 
det vill säga e-post, muntlig kommunikation, SMS-utskick och skriftlig kommunikationen på 
papper, vilket medför vissa problem. Ett exempel på dessa problem är de massutskick av e-
post till kunder och anställda som ofta inte berörs av informationen som skickas ut. Ofta 
missar även kunder den information som skickats via e-post eller SMS.    

Inställning till applikationen 
En av anledningarna till att applikationen implementerats inom organisationen var att de vill 
vara i framkant när det gäller tekniken, samt för att underlätta för kunden eftersom 
organisationsledningen tror att mobilen är det kommunikationsmedel som är mest användbart 
gentemot kunderna. Med applikationen anser sig organisationen ha möjlighet att 
kommunicera med sina grupper direkt och dessutom i mobilen. Detta sattes på försök under 
ett sommarläger för ungdomar under 2015. Under denna period skickades information både 
via applikationen och SMS. Dessa kanaler användes för att skicka ut påminnelser till 
ungdomarnas föräldrar om exempelvis att inte glömma packa med handdukar till badet. 
Respondenten mötes av positiv respons från föräldrarna som tyckte att det var bra att få 
information direkt i mobilen. 

Efter succén med sommarlägret ombads ett av elitlagen som huserar i organisationens lokaler 
att börja använda applikationen. Detta lag bestod av 12-14 unga individer, cirka 22 år gamla, 
som alla hade en smart telefon vilket möjliggjorde en 100% lyckad implementation av 
applikationen inom laget. För att lyckas med detta krävdes endast två SMS med instruktioner 
om att ladda ner och börja använda applikationen. Syftet med att elitlaget skulle använda 
applikationen var för att bland annat tränare skulle kunna skicka ut viktig information till 
dem, exempelvis om att lagmedlemmarna ska komma i tid till en match eller att de ska ses på 
en specifik plats innan en match. Informationen kunde skickas ut snabbt och ersätta e-post 
eftersom många av lagmedlemmarna till stor del endast kommunicerar via sociala medier och 
dylikt, då vissa av dem inte ens har en e-postadress. Att införa applikationen i laget blev 
samtidigt ett sätt att kontrollera vilka som har läst och mottagit meddelanden genom 
applikationens inbyggda funktioner. Det hade nämligen förekommit tillfällen då 
lagmedlemmarna påstått att de inte fått viss information trots att deras tränare hade skickat ut 
ett flertal meddelanden. Även om detta var den mest lyckade implementationen av 
applikationen, var det samtidigt en relativt snäv implementation då elitlaget var en relativt 
liten grupp. 
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När det gällde organisationens kunder hade endast 3% av 4830 kunder applikationen 
installerad, vilket var ett nederlag eftersom organisationen vill att kunderna ska använda 
applikationen. Syftet är att kunden ska erhålla exklusiv information om bland annat matcher 
och annat rörande organisationen via applikationen. För att få kunderna att ladda ner och 
använda applikationen lät organisationen skicka ut tre SMS med kortfattat information till 
samtliga kunder. Enligt respondenten var en av anledningarna till det låga användarantalet 
bland kunder att många föräldrar inte är tekniskt kunniga samt vissa rent av teknikföraktiga, 
förmodligen på grund av deras höga ålder. Många föräldrar undrade vad de skulle med 
applikationen till, när de lika väl kunde få informationen via SMS. Respondenten spekulerade 
dock i att även SMS kan vara känsligt då en del kunder kanske inte vill få meddelanden till 
sin privata mobil av etiska skäl. Det verkade även råda en viss skepsis gentemot att installera 
applikation på grund av oförståelse för syftet med den.  

Användningen av applikationen för den inåtvända kommunikationen har ännu inte 
strukturerats upp, men arbetet med detta hade påbörjats. Det handlade främst om hur de olika 
grupperingarna av organisationens anställda, tränare, olika träningsgrupper och föräldrar ska 
struktureras upp. Grupperingarna var även tvungna att samköras med varandra samtidigt som 
applikationen måste samköras med organisationens bokningssystem. När nya kunder läggs till 
i bokningsystemet så måste de, som det såg ut då, läggas till i applikationen manuellt; det 
saknas en önskvärd integration mellan organisationens internsystem och applikationen.  

Sammanfattning 
Tanken med applikationen var att den ska understödja organisationens arbete kring 
kommunikation genom att förse kunder och anställda med korta meddelanden, exempelvis om 
inställda matcher och erbjudanden, eller längre meddelanden med information om exempelvis 
en experts kommentarer gällande en elitseriematch. Applikationen, som införskaffades för att 
bryta alla mönster av traditionell kommunikation, har även nackdelar, framför allt gällande 
implementationen. Dels krävs ett relativt stort arbete för att skapa en bra struktur för hur 
användadet av applikationen ska se ut, dels måste organisationen få både anställda och kunder 
att förstå varför de ska använda applikationen. Många saknade förståelse för varför 
applikationen ska användas och det rådde även bristande teknikkunskap bland vissa, vilket 
gjorde att implementationen inte gått som önskvärt. De få kunder som använt sig av 
applikationen var dock positivt inställda till att använda den. Organisationen ville att fler ska  
börja använda applikationen, kunder som anställda, men insåg samtidigt att 100% inte 
kommer använda applikationen. Trots det ville organisationen få kunder och anställda att 
förstå att applikationen kan gynna dem; det är första steget.  

5.2.3 Mottagarperspektiv 1 

Den interna kommunikationen består till största del av e-post och SMS för anställda. SMS 
används framför allt för att nå ut med viktig information till en mindre skara personer eller när 
allmän information behöver förmedlas snabbt. För kommunikation med kunder används e-
post mestadels.  
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Kommunikationskanaler 
● E-post – Den huvudsakliga kommunikationskanalen, både för anställda och kunder. 

Används för att förmedla allmän information av olika slag. 
● SMS – Används främst mellan anställda, eftersom SMS till skillnad från e-post läses 

oftare och eliminierar risken för att informationen missas av mottagaren, enligt 
responentens upplevelse. Används även när sändaren skickat e-post och behöver svar 
eller återkoppling från mottagaren, men inte fått detta. 

● Sociala medier – Facebook och instagram, har olika grupper för olika syften. Används 
främst utåt mot medlemmar samt potentiella medlemmar. Exempelvis för att 
marknadsföring kring elitmatcher eller andra evenemang.  

Fördelar med kommunikationen 
Samtidigt som e-post har sina nackdelar, är det ett smidigt kommunikationsmedel som gör det 
enkelt att nå ut med mycket information till ett stor massa. En annan fördel med e-post anses 
även vara att allt från en konversation finns tillgänglig i en och samma tråd, vilket gör 
kommunikationen enkel att följa. 

Problem med kommunikationen 
Det används mycket e-post vilket gör att mycket som skickas kan missas, glömmas bort eller 
struntas i. Detta brukar märkas tydligt när informationen som skickas är jobbig eller obekväm, 
exempelvis när någon av de anställda ber sin kollegor att hoppa in för ett pass. Det resulterar 
ofta i att ingen svarar.  

Inställning till applikationen 
Repsondenten var positivt inställd till idén med applikationen, så länge den används på rätt 
sätt och det finns en bra struktur för de olika grupper som kan skapas i applikationen. 
Respondenten syftar på att det ibland har skickats ut väldigt långa meddelanden, till exempel 
ett pressmeddelande, och inte enbart korta och koncisa meddelanden. Om applikationen ska 
användas för att skicka långa meddelanden kan organisationen lika gärna använda e-post. Ett 
alternativ som respondenten skulle föredra framför dessa långa meddelanden var att skicka ett 
kort meddelande med en länk till det långa meddelandet, där mottagaren kan läsa mer om 
denne finner ämnet intressant. Korta meddelanden som snabbt går att läsa var mest önskvärt. 

Under sommaren 2015 testades applikationen under ett läger, där föräldrarna till 
lägerdeltagarna uppmanades att ladda ner applikationen. Meddelanden som skickades via 
applikationen var korta och innehöll information såsom att exempelvis inte glömma 
handduken när bad stod på dagens schema. Applikationen är en bra kommunikationslösning  
om den huvudsakligen används för sådana korta och koncisa meddelanden, enligt 
respondenten. Ska längre meddelanden skickas ut, kan återigen e-post lika gärna användas.  
Respondenten agerade under sommarens testfas som sändare, och ansåg att applikationens 
funktion att se hur många som har läst ett meddelande är en bra funktion. Dock lades ingen 
större vikt på att kolla på detta under testfasen då all information även skickades ut via e-post.  
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I dagsläget agerar dock respondenten primärt som mottagare och finns med i alla nuvarande 
grupper som organisationen skapat i applikationen. Detta har inneburit ett konstant flöde av 
meddelanden via applikationen, där mycket av informationen upplevts som irrelevant då 
respondenten redan vet om det mesta i och med sin position som anställd i organisationen. 
Det var därmed önskvärt att gruppindelningarna i applikationen skapas med eftertanke, för att 
undvika överflödig information som i slutändan kan leda till att mottagaren struntar i att läsa 
den utskickade informationen. Behovet av applikationen ansågs inte vara lika stort anställda 
emellan, utan ansågs främst vara användbart för utåtriktad kommunikation. 

Respondenten trodde att det kommer ta väldigt lång tid innan implementationen av 
applikationen har någon större påverkan på organisationens arbete kring spridning av 
information, då det gäller att få personer att inse varför dom ska börja använda applikationen 
och därefter få dom att faktiskt börja använda den. Problem kan exempelvis vara att 
människor har sina vanor, exempelvis att kommunicera vi e-post, och det tar tid innan dessa 
vanor ändras. 

Applikationen sågs som ett komplement till nuvarande kommunikationskanaler, även om den 
i viss mån ansågs kunna ersätta en del e-postutskick. Det verkar  framför allt vara en väldigt 
bra lösning för att enkelt nå ut till kunder, då informationen når ut snabbt och hamnar direkt i 
fickan, vilket är betydligt smidigare än att behöva sitta vid en dator för att ta del av 
information. Den är även ett perfekt för kommunikation med tränare och ledare, eftersom 
applikation gör det möjligt att skicka information till specifika tränargrupper och dylikt. 
Visserligen är det även möjligt att läsa e-post på sin smarta telefon, men det kan vara alla 
möjliga typer av e-post som tas emot. I applikationen vet man däremot att den information 
som sprids via applikationen uteslutande är arbetetsrelaterad, vilket är smart.  

Sammanfattning 
Information sprids främst via e-post, SMS samt muntlig kommunikation genom telefonsamtal 
och direktkontakt. Respondenten var av många anledningar positivt inställd till använda 
applikationen som en kompletterande kommunikationskanal inom organisationen, men trodde 
samtidigt att det kommer ta lång tid innan den har någon nämnvärd effekt på den interna 
kommunikationen. Applikationen verkar kunna fylla en större funktion för utåtvänd 
kommunikation snarare än inåtvänd kommunikation. Det är även viktigt att det finns en tydlig 
plan för hur applikationen ska användas så att informationsspridningen genom applikationen 
sker på ett effektivt sätt. Gruppfunktionen var även uppskattad av respondenten, så länge 
grupperna skapas med eftertanke så att rätt information når rätt mottagare samt risken för 
överflödig eller irrelevant information blir så liten som möjligt.  
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5.2.3 Mottagarperspektiv 2 
Det har tidigare funnits stora brister i kommunikationen, men efter en omstrukturering inom 
organisationen har kommunikationen blivit betydligt bättre. Kommunikationen fungerar 
således bra, framför allt den inåtvända kommunikationen, men den utåtvända kommunikation 
skulle däremot kunna förbättras. Det största problemet handlar om framförhållning när det 
gäller spridning av information; ofta skickas meddelande ut sent, vilket innebär att 
informationen når fram i “sista sekund”. Respondenten har på grund av sin roll inom 
organisationen ofta direktkontakt med kunder, vilket innebär mycket muntlig kommunikation.  

Kommunikationskanaler 
● E-post – En av de kommunikationskanaler som används mest gentemot både anställda 

och kunder, och används i princip alltid när det gäller när information som ska nå en 
bred massa. E-post används dock sparsamt för att undvika att anställda och kunder inte 
får onödigt mycket information. Respondenten skickar därför ett eller två e-
postmeddelanden med viktiga punkter varannan eller var tredje vecka, snarare än att 
skicka fler e-postmeddelanden ofta men med mindre information.  

● Telefon – Används för kontakt med kunder så länge antalet individer som ska 
informeras inte är för stort; då används istället e-post.  

● Muntlig kommunikation – Den bästa kommunikationskanalen enligt respondenten, 
som föredrar personlig kontakt. Används bland annat för att locka kunder till 
evenemang samt i vardagssammanhang när kunder kommer till anläggningen. Sker 
även genom möten som äger rum varje vecka. 

● Sociala medier – Används för att skicka ut information om evenemang av olika slag. 
Används främst gentemot kunder. 

Fördelar med kommunikationen 
Den inåtvända kommunikationen  har fungerat bra, särskilt sedan införandet av regelbundna 
veckomöten. Tack vare mötena hölls de anställda ständigt uppdaterade, vilket har gjort det 
enklare att planera framåt. Eftersom de är relativt få anställda i organisationen samt att de 
arbetar nära varandra under samma tak, har det även varit enkelt att kommunicera direkt med 
varandra. 

Problem med kommunikationen 
Den utåtvända kommunikationen har inte fungerat optimalt, därmed finns det behov av 
förbättring på den punkten. Kunderna har ofta fått massutskick via e-post vilket skapat 
irritation bland vissa av dem. Det har inte heller varit möjligt att se vilka som läst de  e-
postmeddelanden som skickats ut; således finns det rum för förbättring även gällande 
återkoppling inom hela organisationen. Organisationen har även i viss mån dålig 
framförhållning; information har ibland gått ut i sista sekund vilket inte varit särskilt bra.   
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Inställning till applikationen 
Applikationen är en smidig lösning för att snabbt nå ut med informationen till en bred massa. 
De enkla svarsfunktionerna samt statistikfunktionen som visar hur många som har läst eller 
tagit emot ett meddelande uppskattas. Trots att respondenten själv inte anser sig vara teknisk 
kunnig, tycker denne att applikationen är en bra kommunikationskanal samt att det är bra att 
meddelandena dyker upp på mobilen, liksom SMS och telefonsamtal. Det blir då svårare att 
missa information i jämförelse med exempelvis e-postmeddelanden som lätt försvinner in i 
mängden bland andra meddelanden. Dock föredrog respondenten att kommunicera muntligt; 
att prata direkt till både kunder och anställda. Att prata med kunder och exempelvis upplysa 
dem om matcher eller andra evenemang ansåg respondenten vara en betydligt bättre 
marknadsföringsstrategi jämfört med digital marknadsföring.  

Applikationen användes inte i någon större omfattning för inåtvänd kommunikation. I de fall 
den använts har det främst rört sig om akut information eller information om events och 
evenemang. Respondenten ansåg att applikationen kan fylla en större funktion för utåtvänd 
snarare än inåtvänd kommunikation, men poängterar att det inte är särskilt många kunder som 
installerat applikationen ännu. Kunderna har svårt att förstå syftet med applikationen, varför 
de ska använda den eller exakt vilken information som ges via den. Organisationens 
marknadsföring kring applikationen är svag och når inte ut till alla kunder. Respondenten 
önskade även att applikationen skulle börja användas i kommunikationen gentemot 
organisationens sponsorer. 

Kommunikationen för anställda kommer troligtvis inte ändras av applikationen, då alla sitter i 
samma byggnad vilket gör att de enkelt kan gå och prata med varandra om det är något som 
behöver tas upp. Alternativt används e-post eller SMS. Skillanden mellan SMS och 
meddelanden via applikationen är hårfin, menade respondenten. Applikationen används 
ibland för att skicka ut väldigt långa meddelanden, vilket resulterar i långa tjog av text, något 
respondenten tyckte motsatte det som applikationen ska leverea; korta, snabba och koncisa 
meddelanden.  

Sammanfattning 
Den inåtvända kommunikationen fungerar bra medan den utåtvända kommunikationen 
gentemot kund bör förbättras. Applikationen är ett bra tillskott och har bra funktioner, men 
når inte ut till kund eftersom de inte förstår syftet med applikationen, då de endast ombeds 
ladda ner den utan att få någon tydlig förklaring om varför de ska göra det. Om 
organisationen lyckas få kunden att förstå syftet med applikationen är det möjligt att den 
utåtvända kommunikationen kommer att förbättras. Dock ansågs muntlig kommunikation 
vara en oslagbar kommunikationskanal. 
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5.3 Organisation C  
Organisation C är ett privat vård- och omsorgsföretag som består av många geografiskt 
utspridda mottagningar. Den mottagning som deltagit i uppsatsens undersökning har 30 
heltidsanställda och ca 5 timanställda. 

5.3.1 Presentation av respondenten 
Sändare 
Anställd på organisation C och agerar primärt som sändare i kommunikationsprocessen med 
applikationen. Arbetar som enhetschef på mottagningen och har det övergripande ansvaret för 
personal samt det dagliga verksamhetsarbetet. Sändaren är ansvarig för implementationen av 
applikationen inom organisationen. 

5.3.2 Sändarperspektiv 
Den interna kommunikationen inom organisationen anses i dagsläget fungera i princip så pass 
bra och effektivt som den skulle kunna göra. Det är inget som saknas, inga behov som 
behöver uppfyllas gällande kommunikationen, utan applikationen fyllde de behov och det 
tomrum som tidigare fanns. Sedan implementationen av applikationen har kommunikationen 
förbättrats nämnvärt. 

Kommunikationskanaler 
● E-post – Det skickas ut veckobrev varje vecka med allmän information, dock ingen 

patientrelaterad information utan endast allmän information som rör verksamheten. De 
anställda öppnar sin e-post varje dag men kollar inte regelbundet, utan kollar kanske 
enbart på morgonen ena dagen och enbart på eftermiddagen dagen efter. Detta innebär 
att information lätt missas och att de anställda tar del av information för sent, samt att  
det är svårt för sändaren att veta om och i så fall vem som faktiskt tagit del av 
informationen.  

● Infoping – Applikationen används för viktig information, eller något som man som 
sändare vill att alla ska få reda på på en gång. Det är enkelt att se vilka som tagit emot 
och tagit del av informationen, vilket innebär bra återkoppling. 

● Messenger – En meddelandefunktion i Cosmic, organisationens journalsystem, som 
används hela tiden då de anställda måste vara inloggade i Cosmic under arbetstid. Det 
går att prioritera meddelanden så att de dyker upp i en ruta på mottagarens datorskärm. 
Används för allt som rör det dagliga arbetet med patienter och patientärenden. Det är 
ett säkert system gällande patientuppgifter. Messenger är det som används mest av de 
olika kanalerna, men kräver tillgång till dator. 

● Morgonmöten – Förekommer dagligen, där allmän information kommuniceras. Det 
kan exempelvis vara information om eventuell frånvaro på grund av sjukdom, 
kommande informationsföreläsning eller annan allmän information gällande 
arbetsdagen.  
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Fördelar med kommunikationen 
Messenger är bra då det är möjligt prioritera meddelanden, att det dyker upp på mottagarens 
skärm, samt att det är ett säkert system för att hantera patientinformation.  

Problem med kommunikationen 
Ett stort problem var att det inte gick att veta vem som tagit del av informationen som 
skickats ut; har personen fått meddelandet och har denne läst det? Detta gäller särskilt 
personer som varit på hembesök, tjänsteärende eller dylikt och kommer tillbaka till 
arbetsplatsen dagen efter. Då finns det inte en chans att personen läst meddelandet, menade 
respondenten. De anställda ska öppna sin e-post varje dag, men detta är något som inte sker 
vilket medför att de anställda ofta måste påminnas om att göra detta. De anställda arbetar så 
mycket med patienter och journalsystemet att e-post glöms bort eller inte priotiteras, vilket 
medför att de missar information eller tar del informationen för sent.  

Inställning till applikationen 
Organisationen valde att implementera applikationen eftersom information kan nå ut snabbt. 
Varje anställd har sin mobiltelefon hela tiden och när ett meddelande mottages syns det direkt 
på skärmen. Applikationen har gett mycket bra återkoppling i form statistik över vilka som 
tagit emot och läsbekräftat meddelandet. Alla anställda använder applikationen, utom de 
timanställda. De former av meddelanden som skickats ut är bland annat påminnelser om saker 
som ska hända och all information som ska nå alla oavsett om de har slutat för dagen eller 
inte. Respondenten var väldigt positivt inställd till applikationen som kommunikationskanal 
och såg ingen nackdel med att använda en mobilapplikation som kommunikationskanal inom 
organisationen, eftersom alla anställda alltid har mobiltelefonen med sig och kollar den ofta. 
Applikationen fungerade väldigt bra, information nås ut till alla och ger perfekt återkoppling. 
Applikationen har inte ersatt någon annan kommunikationskanal, utan är snarare ett 
komplement som bidragit till stor förbättring gällande den interna kommunikationen och 
informationsspridningen. Majoriteten av de meddelanden som skickats har varit korta. Dock 
skrivs det varje fredag ett veckobrev när det är något särskilt som alla behöver veta inför 
måndagen, som skickas via applikationen och e-post.  

De anställdas inställning har enligt respondenten varit enbart positiv, både när denne gick ut 
och frågade vad de anställda tyckte innan, under samt efter implementationen av 
applikationen. Alla anställda med smart telefon hade installerat applikationen inom ett par 
dagar efter att de ombetts att göra det. Endast två av de anställda hade ingen smart telefon och 
får därför informationen via SMS istället. Respondenten var den enda som skickade ut 
information via applikationen till olika grupper av mottagare som skapats i applikation. En 
grupp består av alla anställda på avdelningen, därtill finns även olika undergrupper, 
exempelvis för sjuksköterskor, sjukgymnaster och läkare. Det fanns även planer på att skapa 
grupp för timanställda i framtiden. 
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Applikationen uppfyller de önskemål som tidigare fanns om att snabbt kunna nå ut med kort 
och tydlig information till berörda individer, samt behovet av bättre återkoppling. Det saknas 
ingen funktion alls i dagsläget, utan det var applikationen som saknades i organisationen. En 
av de största fördelarna med applikationen var just att kunna se vilka som tagit emot samt 
tagit del av informationen. 

Sammanfattning 
Organisationen var mycket nöjd med applikationen som kommunikationskanal och nämnde 
inga nackdelar med den. Implementationen genomfördes utan problem och gick snabbt och 
smidigt. Det problem som fanns, som att e-post inte lästes och att information ofta missades, 
har till stor del åtgärdats tack vare applikationen.  
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6. Analys 
I detta avsnitt presenteras analysen av den insamlade datan samt de centrala teman som 
identifierats genom den fenomenologiska dataanalysen. Varje organisation analyserades för 
sig med koppling till den teori och tidigare forskning som presenterades i avsnitt 2. 

6.1 Organisation A 
Inställningen och responsen från organisationen var positiv och en strategi för implementation 
och användning av applikationen höll på att arbetas fram. I dagsläget är det dock inte möjligt 
att avgöra om applikationen har påverkat organisationens interna kommunikation då 
applikationen ännu inte implementerats fullskaligt inom organisationen.  

Identifierade teman som analyseras nedan: 
● Implementationen är det största hindret 
● Sändarbehörighet 
● Återkoppling 
● Teknisk begränsning 
● Rätt information till rätt mottagare 
● Bra funktioner 
● Olika bakgrund bland användare 

Som tidigare nämnts menar Pitichat (2013) att användning av smarta telefoner kan leda till 
ökad effektivitet på arbetsplatsen, så länge organisationen har en bra strategi för detta. I 
enlighet med Pitichats (2013) uttalande verkar applikationen kunna leda till ökad effektivitet, 
till stor del tack vare applikationens gruppfunktioner och fördelning av sändarbehörigheter. 
Vid tiden för intervjun var det enbart en person som ansvarar för SMS-utskick inom 
organisationen vilket de själva ansåg vara väldigt ineffektivt. Därför tyckte organisationen att 
funktionen att kunna skapa olika grupper och sändarbehörigheter var en av de största 
fördelarna med applikationen. 

Den största tröskeln ansågs vara själva implementationen, framför allt när det gällde att få de 
anställda att förstå syftet med applikationen. En annan problematik gällande 
implementationen var den tekniska begränsningen bland vissa anställda; ett visst antal antogs 
vara tekniskt ovana och ett fåtal ägde inte heller en smart telefon. Den tekniska begränsningen 
tenderade att skapa ett motstånd gentemot införandet av applikationen som 
kommunikationskanal. Men detta är tänkt att hanteras genom inköp av smarta telefoner till de 
anställda som i dagsläget inte äger en sådan. Inköpet är ett bra drag då både Yun, Kettinger 
och Lee (2012) samt Pitichat (2014) menar att smarta telefoner möjliggör enkel tillgång till 
information och att de kan vara effektiva som kommunikationskanal. Dessutom ska 
internutbildningar genomföras för att skapa förståelse för syftet med applikationen och hur 
den ska användas, vilket kan förbättra bilden av den nya tekniken.  
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Vi tolkar motståndet mot applikationen som en kollision mellan de anställdas uppfattningar 
och erfarenheter. Orlikowski (2000) menar att en individs bakgrund kan spela in i hur denne 
upplever ny teknik, vilket kan betyda att det är mer än okunskap som skapar motstånd. 
Motståndet kan bidra till att mottagarna och sändaren inte får samma syn på den nya formen 
av kommunikation som applikationen innebär. Detta stämmer överens med Welchs (2013) 
påståenden om att det finns olika preferenser för att sprida och ta del av information.  

6.2 Organisation B 
Generellt sett var både sändare och mottagare positivt inställda till applikationen som 
kommunikationskanal, där både statistik- och svarsfunktionerna sågs som väldigt bra 
funktioner. De delade även tron om att applikationen kan förbättra vissa aspekter av 
informationsspridningen inom organisationen. Organisationen hade både inåtvänd och 
utåtvänd kommunikation; inåtvänd för de anställda och utåtvänd för kunder. Det var märkbart 
att det ofta missades information, både vid inåtvänd samt utåtvänd kommunikation. Detta 
visade sig exempelvis genom att kollegor inte svarade på meddelanden eller att kunder inte 
dök upp på träning efter ändrad tid. Detta tyder på att det finns rum för förbättring gällande 
kommunikation och spridning av information, något vi nämner mer om senare. 

Identifierade teman som analyseras nedan:  
● Förståelse för syftet med applikationen 
● Extern kommunikation 
● Missad information 
● Rätt information till rätt mottagare 
● Implementationen är det största hindret 
● Teknisk okunskap 
● Olika bakgrund bland användare 
● Olika syn på kommunikation 
● Delad uppfattning om användning 
● Bra funktioner i applikationen 
● Kommunikationsstrategi 
● Komplement 

Både sändare och mottagare verkade överens om att det krävs en välarbetad struktur gällande 
grupperna i applikationen så att rätt information når rätt mottagare samt att mottagare inte får 
onödig information som inte berör denne. Om en mottagare fanns med i många olika grupper 
samtidigt medförde det en risk att denne fick för mycket information. Detta menade mottagare 
ur organisationen skulle kunna bidra till att mottagaren till slut struntar i att ta del av den 
utsända informationen eftersom den känns överflödig. Inställningen till hur applikationen 
borde användas verkade dock till viss del skilja sig åt mellan sändare och mottagare. Dessa 
skillnader berörde främst vilken typ av meddelanden och information applikationen ska 
användas för samt vilka mottagare den främst lämpar sig för. Detta tyder på att det behövs en 
bättre kommunikation och diskussion inom organisationen gällande användandet av 
applikationen. Utifrån mottagarperspektiv var det önskvärt att applikationen används för korta 
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och koncisa meddelanden som snabbt går att läsa. Dock hade det uppkommit tillfällen då 
mottagarna har fått långa meddelanden vilket inte alltid verkade uppskattas av dem. Olika 
kommunikationskanaler lämpar sig för olika typer av information och valet av kanal kan 
påverka hur en mottagare tar del av och uppfattar information, menar Jacobsen och Thorsvik 
(2013). Detta bör organisation C tänka på när det bland annat gäller längd på meddelanden, i 
enlighet med Jacobsen och Thorsviks (2013) påstående om vilken kommunikationskanal som 
är lämplig att använda. Vilken kanal som är lämplig beror enligt dem på situation samt på 
vilken typ av information och vilket budskap som ska förmedlas.  

Sändaren var mycket positiv inställd till applikationen och tror att applikationen kommer slå 
igenom i organisationen, trots att enbart 3% av organisationens kunder hittills installerat 
applikationen. Samtidigt menade sändaren att det låga antalet beror på att den större delen av 
mottagarna är tekniskt okunniga. Dock behöver det inte enbart vara teknisk okunnighet som 
gör att enbart 3% har installerat applikationen. Orlikowski (2000) menar, som tidigare 
nämnts, att en individs förmågor, bakgrund och tidigare upplevelser spelar roll när ny teknik 
införs. Detta bör sändaren ta i beaktning så det inte enbart sker åtgärder för att motverka 
tekniskt okunnighet när det eventuellt finns andra aspekter att ta hänsyn till. Att få kunder att 
börja använda applikationen hade inte lyckats i någon större utsträckning, detta då 
organisationen inte hade lagt någon större kraft på att marknadsföra applikationen. Kunderna 
förstod därför  inte syftet med applikationen, vilket delvis kan tänkas bero på att organisation 
enbart skickat ut SMS och bett kunder att ladda ner applikationen utan att tydligt förklara 
varför.  

Precis som för organisation A är det farligt att anta att synen på kommunikation delas av alla i 
organisationen om den upplevs på olika sätt, menar Welch (2012). Sändaren hade sin syn på 
kommunikation, men verkade bortse från att mottagarna eventuellt har en annorlunda syn på 
kommunikationen, och talar enkom om okunnighet. Dessa olika synsätt kan skapa problem, 
speciellt då intern kommunikation är viktig för att skapa goda relationer som i sin tur ökar 
chanserna för framgång (Kitchen, 1997). Relationerna tror vi kan brista om sändaren 
okunnigförklarar de som inte delar synen på sättet att kommunicera. Welch (2012) menar 
även att olika individer eller grupper inom en organisation kan ha olika preferenser för att 
sprida och ta del av information. Det låga implementationssantalet kan således bero på att en 
del av mottagarna inte har samma syn på applikationen som sändaren, snarare än att 
mottagarna enbart är teknisk okunniga. 

Mottagarna var positivt inställda till applikationens funktioner och ansåg att det är en smart 
lösning att använda en mobilapplikation som kommunikationskanal. Detta då mobiltelefonen 
var något de allra flesta alltid hade med sig samt att det var smidigt att inte behöva använda 
sig av en dator för att få tillgång till information. Att många har sin smarta telefon med sig är 
positivt, i enlighet med Pitichats (2013) uttalande, eftersom den då kan användas som en 
effektiv kommunikationskanal. Dock ansågs applikation inte gynna den inåtvända 
kommunikationen märkbart utan främst utåt mot kunden. Gentemot kunder verkade 
applikationen dock inte slå fysisk kontakt, vilket ansågs vara ett väldigt bra sätt att 
upprätthålla en god relation till kunden. Applikationen ansågs dock kunna effektivisera 
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spridningen av information i vissa aspekter, även om skillnaden mellan SMS och 
meddelanden via applikationen uppfattades som hårfin. De anställda hade olika sätt att 
kommunicera med kunden; verbalt, via e-post eller SMS. Det rådde således ingen konsensus 
om vilket sätt som är bäst.  

Applikationen ansågs ur mottagarperspektiv vara bra att använda gentemot kund, men mindre 
användbar bland de anställda. En stor fördel med applikationen ansågs vara att mottagaren 
visste exakt varifrån informationen kom, till skillnad från e-post där det kan komma en mängd 
olika meddelanden från olika källor. Risken att information som skickas via applikationen 
försvinner in i mängden bland annan information, ansågs därmed även vara minimal. Som 
tidigare nämnts kan valet av kommunikationskanal avgöra om mottagaren lägger märke till 
information eller om den försvinner i mängden av annan information (Jacobsen & Thorsvik, 
2013). Påståendet stämmer dock inte riktigt i detta fall då en del av de anställda och kunderna 
såg informationen, men ändå lät den försvinna in i mängden bland annan erhållen 
information. Det handlar således inte enbart om valet av kommunikationskanal utan även om 
valet av vilken slags information som ska förmedlas genom kommunikationskanalen.  

Applikationen sågs som ett komplement till nuvarande kommunikationskanaler; ett smart och 
effektivt sätt för att enkelt nå ut med information till berörda individer. Kommunikationen för 
de anställda kommer troligtvis inte ändras av applikationen, då de sitter i samma byggnad och 
är relativt få till antalet. Efter viss omstrukturering inom organisationen hade antalet fysiska 
möten ökat markant, vilket ytterligare kan medföra att behovet av applikationen för den 
inåtvända kommunikationen inte var särskilt stort. Omstruktureringens effekt på sättet att 
kommunicera var något som uppskattats mycket av de mottagare som intervjuats eftersom 
det, såsom Kitchen (1997) påstår, ledde till en mer positiv anda på arbetsplatsen. 

En anledning till att implementationen inte har fungerat som önskvärt inom organisationen 
kan vara att organisationen är en anledning till varför den börjat användas är därför att de vill 
ligga i framkant med tekniken. Sändarens strategi verkar vara att ligga i framkant gällande 
kommunikationskanaler, något som egentligen är en bra strategi vilket går ihop med Kalla 
(2005) och Kitchen (1997), vilka båda menar att organisationer bör se till att ha en tydlig 
strategi för intern kommunikation inom en organisation. Men trots att det finns en strategi 
faller det hela på valet av kommunikationskanal. Jacobsen & Thorsvik (2013) menar att en 
kommunikationskanal påverkar hur mottagaren uppfattar informationen samt att alla kanaler 
inte fungerar för all kommunikation, vilket till viss har visat sig i organisation B vid 
användning av applikationen.  

Det är tydligt att applikationen främst verkar kunna påverka den utåtvända kommunikationen 
på ett väldigt positivt, snarare än den inåtvända kommunikationen. Ur sändarperspektiv 
liksom mottagarpespektiv tros det dock ta lång tid innan applikationen har någon större 
påverkan på organisationens kommunikation, delvis på grund av att det finns olika åsikter, 
tidigare erfarenheter eller bakgrund hos människan när det gäller förändring (Orlikowski, 
2000) men framför allt därför att själva implementationen kräver en hel del arbete.  
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6.3 Organisation C  
Sedan implementationen av applikationen hade den interna kommunikationen i princip 
fungerat problemfritt. Applikationen sågs som ett komplement till organisationens övriga 
kommunikationskanaler vilket Eriksson (2011) menar är bra, då ett visst sätt att kommunicera 
inte bör utesluta något annat sätt eftersom en kombination av olika sätt att kommunicera ökar 
chansen att uppnå effektiv kommunikation (Eriksson, 2013). Applikationen uppfyllde de 
behov som tidigare fanns, exempelvis som att kunna nå ut med information snabbt samt 
behovet av ökad återkoppling från mottagare till sändare. Tack vare applikationens enkla och 
tydliga statistikfunktion hade återkopplingen förbättrats nämnvärt, då sändaren kunde se vilka 
mottagare som har tagit emot samt tagit del av utskickad information.  

Identifierade teman som analyseras nedan:  
● Återkoppling  
● Missad information 
● Tillgänglighet till information 
● Positiv påverkan 
● Applikationens funktioner 
● Lyckad implementation 
● Komplement 

Implementationen av applikationen blev mycket lyckad inom organisationen och 
inställningen bland de anställda har varit enbart positiv. Alla uppskattade att applikationen 
möjliggjorde åtkomst till information oberoende av plats vilket medförde en stor fördel, då de 
anställda ofta träffar patienter eller är ute på hembesök. Yun, Kettinger & Lees (2012) 
uttalande om att användning av smarta telefoner telefoner på arbetsplatsen kan resultera i 
positiv påverkan på organisationer, verkar vara i enlighet med organisation C:s fall. Även 
gruppfunktionen var mycket uppskattad av sändaren, då det underlättade möjligheten att nå ut 
till specifika mottagare.  

Med all positiv kritik och total frånvaro av negativa tankar och inställningar kan vi konstatera 
att den interna kommunikationen, spridningen av information samt återkopplingen förbättrats 
märkbart tack vare applikationen. Orlikowski (2000) talar om tre kategorier av hur ny teknik 
påverkar organisationen där den används där Organisation C hamnar under den tredje 
kategorin; stora positiva förändringar sker. Den positiva inställningen som erhålls via god 
intern kommunikation kan leda till att en organisation blir mer framgångsrik Kitchen (1997) 
och detta anser vi har skett i organisation C. Den positivismen vi möte under intervjun talar 
mycket för att applikationen har underlättat för organisationen att uppnå sina mål och syften 
på ett smidigare sätt. Utifrån detta kan vi konstatera att applikationen i detta fall har uppfyllt 
sitt syfte. 
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7. Diskussion och slutsats 
7.1 Diskussion 
Vi kan konstatera att inställningen till att använda en mobilapplikation som 
kommunikationskanal är väldigt positiv och att organisationerna ser många fördelar med 
detta. Det verkar som att applikationen med dess funktioner kan påverka intern 
kommunikation och spridning av information positivt, så länge det finns en tydlig struktur för 
hur applikationen ska användas samt i vilka sammanhang och gentemot vilka 
mottagargrupper den ska användas. Med positiv påverkan menas att informationsspridningen 
sker på ett enkelt sätt där de med sändarbehörighet kan nå ut med rätt information till rätt 
mottagare. För att detta ska vara möjligt är det dock viktigt att de olika grupperna som skapas 
i applikationen struktureras upp och skapas på ett bra sätt, så att ingen mottagare ligger med i 
fel grupp eller i onödigt många grupper. 

Det är även viktigt att en organisation tydligt kommunicerar strukturen till alla berörda 
individer, för att skapa förståelse för syftet med att använda applikationen som 
kommunikationskanal. Om detta inte sker finns en stor risk att det råder olika åsikter gällande 
den interna kommunikationen och vilka kommunikationskanaler som ska användas, vilket 
kan skapa förvirring och otydlighet inom organisationen. Bristen på kommunikation av hur 
och till vad applikationen ska användas är en faktor som bidrar till svårigheter gällande 
implementationen av applikationen inom en organisation. Detta då få individer kommer 
installera och börja använda applikationen om de inte förstår varför de ska göra detta. En 
annan faktor som verkar bidra till motstånd mot att använda applikationen är den tekniska 
okunskap som kan finnas bland en del potentiella användare. För att lösa detta kan 
internutbildning och tydlig kommunikation gällande applikationen vara en bra strategi. 

Applikationen är således ett bra verktyg för positiv påverkan på intern kommunikation, vilket 
framför allt märks tydligt hos en av de organisationer som undersökts samt genom den 
positiva respons som applikationen har fått från samtliga organisationer. Statistikfunktionen 
och svarsalternativen är uppskattade av sändare samt mottagare, till och med av de som själva 
inte anser sig vara tekniskt kunniga. Applikationens funktion för återkoppling mellan sändare 
och mottagare är en viktig aspekt som uppskattas väldigt mycket, då det inom alla tre 
organisationerna finns stora brister gällande återkoppling. Det är en väldigt bra funktion då 
den tydligt visar vem som tagit emot samt tagit del av utskickad information. Ingen av de 
undersökta organisationerna motsätter sig heller att använda en mobilapplikation på 
arbetsplatsen utan välkomnar det snarare.  

Det måste dock belysas att organisationerna som undersökts i denna uppsats är olika. Dels har 
de olika huvudsakliga sysselsättningar, dels olika storlekar. Det tror vi kan påverka hur 
applikationen, eller en mobilapplikation generellt, används för intern kommunikation. 
Storleken på de olika organisationerna tror vi spelar stor roll under implementationen av 
applikation samt för vilken påverkan applikationen får på den interna kommunikationen och 
informationsspridningen. Detta grundar vi på att framgången gällande implementationen har 
skiljt sig åt för de olika organisationerna, samt att respondenterna hade olika syn på vilken 
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målgrupp applikationen lämpar sig bäst för. Det är även tydligt att en av organisationerna, 
organisation B, främst verkar kunna gynnas av applikationen för utåtvänd snarare än inåtvänd 
kommunikation. Detta skulle kunna ha med organisationens storlek att göra, att de är relativt 
få till antalet, samt det faktum att de flesta av de anställda inom organisationen sitter nära 
varandra under samma tak. 

7.2 Slutsats och reflektion 
Vår frågeställning inför denna uppsats var hur en kommunikationsapplikation för smarta 
telefoner påverkar intern kommunikation och informationsspridning inom en organisation. Vi 
studerade tre organisationer som nyligen implementerat applikationen för att ta reda på hur 
applikationen fungerar som kommunikationskanal i praktiken. Intervjuer genomfördes med en 
eller flera individer från respektive organisation i syfte att ta reda på deras upplevelser av 
applikationen och vilken eventuell påverkan den haft på den interna kommunikationen. Vi kan 
konstatera att applikationen har en positiv påverkan på den interna kommunikationen och 
informationsspridningen. Denna positiva påverkan grundar vi bland annat på det faktum att 
återkopplingen har förbättrats, simplifierats och effektiviserats med hjälp av 
statistikfunktionen. Det är en kanal som är bra för att snabbt nå ut med information till en bred 
massa och öka tillgängligheten, vilket enkelt sker då de flesta äger och har med sin smarta 
telefon överallt. Dessutom missas inte utsänd information i samma utsträckning som tidigare, 
vilket är ännu ett tecken på applikationens positiva påverkan. Dock kan vi konstatera att 
positiv påverkan enbart är möjlig att uppnå om organisationen en struktur för vilken 
information som ska förmedlas genom applikationen. Lyckas organisationen hantera de 
problem som kan uppstå ökar möjligheten för att applikationen ska påverka den interna 
kommunikationen och informationsspridningen positivt.  

Vi anser att en mobilapplikation generellt sett kan användas inom organisationer som en bra 
och effektiv kommunikationskanal för att påverka den interna kommunikationen och 
informationsspridningen positivt. Än en gång vill vi dock belysa det faktum att applikationen 
främst verkar lämpa sig för utåtvänd kommunikation för en av organisationerna. Det är dock 
viktigt att applikationen används på ett sätt som passar i det organisatoriska sammanhanget. 
Används mobilapplikationen emellertid på ett felaktigt sätt, exempelvis genom att det inte 
råder någon konsensus kring hur den ska användas inom organisationen eller vilken typ av 
information den ska användas för, kan det resultera i att kommunikationen blir ineffektiv. En 
mobilapplikation är även bra då många både äger en smart telefon och dessutom ofta har med 
sig den, vilket medför att det går att erhålla information oavsett på vilken plats man befinner 
sig; man är inte bunden till någon fast teknisk artefakt. Nackdelen med detta är dock att en del 
berörda individer eventuellt inte är tillräckligt tekniskt kunniga för att använda en 
mobilapplikation och även om man är det kan det ändå finnas en oförståelse för syftet med 
applikationen.  
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7.3 Framtida forskning  
Utifrån denna studie uppfyller applikationen sitt syfte, där den stora problematiken och 
utmaningen är själva implementationen. Det är dock nödvändigt att göra en ny undersökning i 
större skala för att med större säkerhet kunna fastställa applikationens påverkan. Likaså är det 
även nödvändigt att en ny undersökning görs i ett senare skede, när organisationerna 
implementerat applikationen i hela organisationen samt använt applikationen under en längre 
tidsperiod. Antalet respondenter bör även höjas för att kunna erhålla en bredare och klarare 
bild av eventuell påverkan. Ett ämne för framtida studier är även att att utföra en 
undersökning av hur applikationen kan påverka extern kommunikation. 
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9. Bilagor 
9.1 Bilaga 1 – Intervjumall: Sändare 

1. Introduktion: Berätta om uppsatsen 

2. Allmänt om respondenten: Position samt arbetsuppgifter och ansvar inom 
organisationen 

3. Frågor om intern kommunikation, informationsspridning och applikationen 

a. Allmänt om intern kommunikation inom organisationen 
i. Hur sprids information inom organisationen idag? Vilka 

kommunikationskanaler används? 
ii. Används olika kommunikationskanaler för spridning av olika typer av 

information? 

b. Hur den interna kommunikationen fungerar (bortsett från applikationen) 
i. Vilka problem/nackdelar upplever du gällande den interna 

kommunikationen?  
ii. Vilka fördelar upplever du gällande den interna kommunikationen? 

c. Mobilapplikation som kommunikationskanal – Infoping 
i. Varför har ni valt att använda er av applikationen inom organisationen? 
ii. Vilken typ av information är applikationen tänkt att användas för? 
iii. Hur tänker du generellt kring att använda en mobilapplikation för intern 

informationsspridning/kommunikation? 
iv. Vad upplever du att det finns för nackdelar med applikationen? 

1. Vad har ni för strategi för eventuella nackdelar/problem? 
v. Vad upplever du att det finns för fördelar med applikationen? 

1. Hur kan/har det påverka(t) den interna kommunikationen inom 
er organisation? 

vi. Ersätter applikationen i ert fall någon annan kanal för spridning av 
information? Eller ses applikationen mer som ett komplement? 

d. Övrigt 
i. Är något annat du vill tillägga; tankar eller funderingar kring det vi 

pratat om? 
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9.2 Bilaga 2 – Intervjumall: Mottagare 

1. Introduktion: Berätta om uppsatsen 

2. Allmänt om respondenten: Position samt arbetsuppgifter och ansvar inom 
organisationen 

3. Frågor om intern kommunikation, informationsspridning och applikationen 

a. Allmänt om intern kommunikation inom organisationen 
i. Hur sprids information inom organisationen idag? Vilken/vilka 

kommunikationskanal(er) använder du mest? 
ii. Används olika kommunikationskanaler för spridning av olika typer av 

information? 

b. Hur den interna kommunikationen fungerar 
i. Vilka problem/nackdelar upplever du gällande den interna 

kommunikationen? 
ii. Vad fungerar bra/vilka fördelar upplever du gällande den interna 

kommunikationen idag? 

c. Mobilapplikation som kommunikationskanal – Infoping 
i. Hur tänker du generellt kring tanken på att använda en 

mobilapplikation för intern informationsspridning/kommunikation? 
ii. Vad upplever/tror du att det finns för nackdelar med applikationen?  
iii. Vad upplever/tror du att det finns för fördelar med applikationen? 
iv. Hur t ro r du a t t implementa t ionen av app l ika t ionen i 

kommunikationssyfte kan påverka den interna kommunikationen? 

d. Övrigt 
i. Något annat du vill tillägga; tankar eller funderingar kring det vi pratat 

om? 
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