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Förord
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handledare, Åke Grönlund. 
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var att hitta respondenter till vår undersökning. Därför vill vi tacka Anders på Företag X som 
tagit  sig  tid  att  hjälpa  oss  med  intervju  och  enkätundersökning,  Sofia  Max som låtit  sig 
intervjuats och även Ola Gustafsson som hjälpt  till  med att  hitta  tänkbara respondenter.   
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Sara Larsson och Ann-Sofie Nordling

 Örebro, Januari 2009
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Sammanfattning
Bevarande av kunskap är viktig på företag. På olika sätt dokumenteras denna kunskap, ofta 
med  hjälp  av  olika  IT-systemslösningar.  Mycket  kunskap  finns  också  lagrade  inom  de 
människor som finns på ett företag. Ett problem är att få denna kunskap tillgänglig för andra 
människor.

Hur  denna  lagrade  kunskap  delas  mellan  människor  har  vi  undersökt.  Vi  har  i  vår 
undersökning tagit reda på hur kunskapsdelning går till mellan människor på företag. Vi har 
genomfört en intervju och delat ut enkäter på ett företag som använder en wiki. Till vår hjälp 
för att utforma frågorna i undersökningen har vi använt oss av Nonaka och Takeuchis SECI- 
modell som förklarar hur kunskapsdelning sker.

Ett sätt att samla kunskap inom företag är att använda sig av en wiki. En wiki är en webbsida 
där flera personer kan vara delaktiga i att forma dess innehåll. Fördelar med att samla kunskap 
med en wiki är att de anställdas kunskaper blir tillgänglig för alla, wikin är lätt att uppdatera 
och sökfunktioner finns. Nackdelar med en wiki är att informationen inte säkert är korrekt 
eftersom informationen inte kontrolleras. Det kan också vara svårt att veta om det som söks 
finns på wikin och hur informationen hittas. Ett problem med en wiki är att människor inte 
alltid bidrar med sin kunskap till  den. I resultatet av undersökningen visade det sig att det 
finns flera olika anledningar för om en person bidrar/ej bidrar med information till wikin. En 
anledning  till  att  personer  bidrar  med  information  till  en  wiki  är  att  de  vill  hjälpa  sina 
kollegor.  De känner att wikin hjälper dem i deras arbete och vill  därför bidra till  den. En 
anledning till att personer inte bidrar är att de inte tycker sig ha någon kunskap att dela med 
sig av. Andra anledningar är att användarna anser att de inte har tid och tycker det är krångligt 
att bidra till wikin.
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Begreppslista

Begrepp Förklaring
Wiki En  webbsida  där  flera  personer  kan  vara 

delaktiga  i  att  lägga  upp,  ta  bort  och  ändra 
information på. (Spek, 2005)

Sociala mjukvaror IT- verktyg  som är designade för att  underlätta 
kommunikation och samarbete. (Ward, 2006)

Knowledge management Att  identifiera  och  ta  tillvara  människors  olika 
kunskaper inom ett företag. (Morey, Maybury, & 
Thuraisingham, 2002) Förkortas i uppsatsen som 
KM.

Information Definieras  som data  med  innebörd.  För  att  det 
ska  kunna  vara  information  måste  datat  ha  en 
mening  som  är  specifik  och  beroende  för 
respektive  system.  (Chini,  2005) Information 
behandlas  ofta  som ihopsamlad  och  behandlad 
data. (Kalling & Styhre, 2003)

Kunskap Kunskap ändras hela tiden och kan vara explicit 
eller  underförstådd.  (Chini,  2005) Kunskap 
uppkommer  från  en  komplicerad  process. 
Kunskap är det som uppstår när det finns tillgång 
till  viss  information  vars  validitet  testas  aktivt 
genom  experiment.  (Kalling  &  Styhre,  2003) 
Informationen  blir  kunskap  när  personen  gör 
informationen  till  sin  egen.  (Kalling  & Styhre, 
2003)

Kunskapsdelning Hur kunskap delas mellan människor. (Kalling & 
Styhre, 2003)

SECI- modellen En modell  för hur kunskapsdelning sker mellan 
människor  skapad  av  Nonaka  och  Takeuchi. 
Modellen förklarar överföringen mellan tyst och 
explicit kunskap. (Nonaka & Takeuchi, 1995)
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1 Inledande del 
I denna del beskrivs vad det är som undersöks. Frågeställningar, intressenter, disposition av 
uppsatsen, syfte och perspektiv är de delar som tas upp.

1.1 Inledning
Ett vanligt sätt att bevara kunskap på företag är att samla information i olika databaser och 
dokument.  (Heide,  Johansson,  & Simonsson,  2005) Ett  problem med  dessa  sätt  att  lagra 
information  på  är  att  de  upplevs  stela  och  hierarkiskt  uppbyggda.  De  är  också  ofta 
enkelriktade, en person skriver dokument som andra läser. (Mader, 2008)

Det finns många alternativa sätt för att lagra information på. Som hjälp för kunskapsdelning 
mellan människor finns olika typer av internetbaserade verktyg som t ex bloggar, forum och 
wikis.  (Deering,  Cook,  Jonk,  &  van  Hall,  2008;  Ward,  2006)  De  brukar  kallas  sociala 
mjukvaror.  (Ward,  2006) Dessa  verktyg  underlättar  för  samarbete  mellan  människor. 
(Deering, Cook, Jonk, & van Hall, 2008; Ward, 2006; Hester, 2008; Mader, 2008; Fichter & 
Wisniewski, 2008; Spek, 2005) Verktygen är lätta för människor att ta del av då de liknar vårt 
naturliga sätt att kommunicera och dela kunskap på, d.v.s. ansikte mot ansikte. (Ward, 2006) 

En wiki är ett exempel på ett sådant verktyg som underlättar för människor att samarbeta. En 
wiki är utformat så att den låter flera personer arbeta tillsammans med att skapa och dela 
kunskap på en gemensam webbplats. (Mader, 2008). Det är ett verktyg som börjat användas 
på företag för att underlätta för kunskapsdelning. En del anställda använder wikin och förstår 
dess möjligheter, medan andra inte gör det. Människor har olika förmåga att ta till sig nya sätt 
att arbeta på. Det kan vara svårt att ändra ett invant sätt att dela kunskap och kommunicera på. 
En del människor ser möjligheterna med dessa verktyg, medan andra endast ser svårigheter. 
(Walsham, 2001) En svårighet med en wiki är att få användarna att bidra med sin kunskap till 
wikin. 

1.2 Ämnesval
Från början ville vi inte bara göra en undersökning om wikis utan även om bloggar och hur 
de används på företag för kunskapsdelning. Vi fick kontakt med Sogeti som använder sig av 
bloggar.  De  har  bloggen  som  en  utåtriktad  reklamplats  för  företaget  där  några  utvalda 
anställda kan skriva inlägg. 

Vi fick även reda på att forskarna på Informatikinstitutionen använder sig av en intern blogg. 
Den används som en anslagstavla, där användarna ser vad de andra forskarna gjort. Detta var 
inte heller det vi var intresserade av att undersöka. Vi frågade även runt och sökte på internet 
efter företag som använder bloggar som kunskapsdelning, men inga företag som passade våra 
intresseområden hittades. Detta ledde till att vi beslöt att endast undersöka wikis. 
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1.3  Syfte
Syftet  är  att undersöka hur företag kan utnyttja  wikis  som kunskapsdelningsverktyg  inom 
företag.  En  svårighet  med  detta  verktyg  är  att  få  alla  användare  delaktiga  i 
kunskapsdelningsprocessen. Vi vill undersöka vad det är som gör att vissa användare bidrar, 
medan andra inte gör det. 

1.4 Frågeställning 
1. Hur delas kunskap mellan människor på företag?

2. Vilka  fördelar/nackdelar  finns  med  att  använda  en  wiki  i  jämförelse  med  andra 
kunskapsdelningssätt?

3. Vad påverkar en person till att bidra/ ej bidra med information till wikin?

Den första  frågan är övergripande för hur kunskapsdelning sker mellan människor. Vi vill 
undersöka vilka olika sätt  för kunskapsdelning som finns på företag och vilket människor 
föredrar. Den andra frågan har till syfte att ta reda på vilka fördelar och nackdelar det finns 
med  användandet  av en wiki.  Den tredje  frågan undersöker  varför  användandet  av wikin 
skiljer sig mellan olika användare. Vi vill ta reda på varför en del bidrar med information till 
wikin, medan andra inte gör det. 

En litteraturstudie ligger till grund för vår undersökning. Frågeställningarna besvaras genom 
både litteraturstudien och resultatet av en undersökning på en IT-avdelning som använder en 
wiki. 

Problematisering
Ett problem med en wiki är att alla användare inte bidrar med sin kunskap till den. Det är 
svårt att veta varför dessa användare inte bidrar till wikin. Det kan finnas många anledningar 
till detta. Dessa anledningar vill vi identifiera. När dessa är identifierade går det lättare att få 
förståelse för hur företaget ska få användarna att vilja bidra.

1.5 Avgränsning
Vår undersökning gäller bara den kunskapsdelning som sker mellan anställda internt inom ett 
företag med hjälp av dessa verktyg.  Den externa kunskapsdelningen  mellan olika företag 
ingår inte i undersökningen. I vår undersökning beskrivs inte hur en wiki fungerar tekniskt. Vi 
redogör inte heller för de på marknaden olika förekommande wikis.

1.6  Intressenter och kunskapsbidrag
Vår målgrupp för rapporten är företag som vill ta vara på de anställdas kunskaper. I rapporten 
redogörs för vilka möjligheter som finns för detta med hjälp av wikis. Även företag som redan 
använder wikis får genom vår rapport får förståelse för hur wikis uppfattas och används av 
användare. 

Vårt kunskapsbidrag är dels till företaget vi gjorde undersökningen hos och även ett allmänt 
bidrag.  Kunskapsbidraget  till  företaget  är  att  de  kan  se  hur  deras  wiki  uppfattas  av  de 
anställda. Utefter resultatet kan de förbättra wikin och se hur de ska få de anställda att bidra 
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mer. Det allmänna bidraget är att visa varför inte alla användare bidrar med sin kunskap till 
wikin, och hur man kan få dem att vilja bidra. 

1.7 Disposition
Uppsatsen är uppdelad i fyra olika delar; en inledande del,  en teoridel, en metoddel och en 
resultat och analysdel. I den inledande delen beskrivs ämnesområdet för uppsatsen. Efter det 
beskrivs  syftet,  frågeställning  och  perspektivet  på  undersökningen.  Teoridelen  presenterar 
befintliga teorier inom ämnesområdet. Dessa teorier ligger till grund för undersökningen och 
analysen. I metoddelen visar vi hur vi har gått tillväga med datainsamling, i form av både 
litteraturstudier  och  undersökningar.  Vi  förklarar  även  hur  vi  valt  respondenter  till  vår 
undersökning. I resultat och analysdelen presenteras först resultatet av vår undersökning utan 
att ha analyserats. Sedan görs en analys av resultatet. I slutet av uppsatsen dras slutsatser av 
det analyserade resultatet från undersökningen.

1.8 Perspektiv
Undersökningen och val av litteratur baseras på ett KM perspektiv.  I undersökningen styrs 
vårt  perspektiv  mot  att  fokusera  på  hur  wikis  används  som kunskapsdelningsverktyg  på 
företag. Vi studerar varför användandet av wikis skiljer sig åt mellan olika personer. Vi vill se 
vilka faktorer som påverkar att vissa personer använder verktyget mer än andra. Vår enkät och 
intervjufrågor är utformade efter SECI- modellens olika faser. 

Vår kunskap om wikis innan vi började denna undersökning var inte stor. Första gången vi 
kom i kontakt med begreppet wiki var under en temakurs som rörde KM. Det var under den 
kursen  vi  fick  upp  intresset  för  wikis  och  hur  det  verktyget  kan  hjälpa  företag  med 
kunskapsdelning.

Efter  att  vi  valt  vårt  ämne  och  börjat  studera  användandet  av  wikis  som  stöd  för 
kunskapsdelning inom företag fick vi åsikten om att wikis är ett bra verktyg för företag. Detta 
perspektiv  kan  komma  att  speglas  i  undersökningen  då  vi  inte  är  helt  objektiva  i  vårt 
tankesätt.

1.8.1 Alternativa perspektiv
Det perspektiv  vi  har  gör  att  vi  riktar  in  oss  på  hur  wikis  kan  användas  som 
kunskapsdelningsverktyg  indelat  efter  SECI-  modellen.  Ett  annat  sätt  att  se  på 
kunskapsdelning kan vara att utgå efter personliga, organisatoriska och tekniska aspekter. 
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2 Teoridel
Här  presenteras  teorin som  används  som  underlag  till undersökningen.  Olika 
begrepp inom området förklaras.

2.1 Knowledge Management
Kunskapsdelning är viktigt inom företag. (Nonaka & Toyama,  2003; Heide, Johansson, & 
Simonsson, 2005) Under 1990 och 2000-talet har användningen av KM på företag ökat. KM 
handlar om kunskapsdelning, att identifiera och ta tillvara människors olika kunskaper inom 
ett  företag.  (Morey,  Maybury  &  Thuraisingham,  2002)  Kunskap  delas  upp  av  Hirotaka 
Takeuchi och Ikujiro Nonaka (1995) i två olika typer, tyst kunskap och explicit kunskap. 

Explicit kunskap är en kunskap som finns uttryckt i form av språk eller skrift. Tyst kunskap är 
en personlig kunskap som finns  inneboende hos en person och den är svår att förmedla till 
andra.  Tyst  (tacit)  kunskap,  definierades  först  av Polanyi  (1966).  Polanyi  menar  ”we can 
know more than we can tell”. Ett exempel på tyst kunskap är att vi känner igen ett ansikte 
bland tusen andra, men vi har svårt att förklara för någon annan hur vi känner igen personen. 
(Polanyi, 1966) Kunskapsdelning mellan människor är viktigt då det handlar om hantering av 
den tysta kunskapen som finns hos människor. (Kalling & Styhre, 2003) Det finns olika sätt 
att  se på KM inom företag.  Skapande av kunskap kan klassificeras  i  två  olika strategier, 
”codification” och ”personalization”. (Inuzuka & Nakamori, 2004)

Enligt  strategin  ”codification”  handlar  KM  om  att  identifiera  och  ta  vara  på  kunskap, 
kodifiera  och  återanvända  den  inom  ett  företag.  (Inuzuka  &  Nakamori,  2004)  Kunskap 
separeras från personen, dess skapare.  (Desouza, 2003) Fokus ligger på att identifiera och 
samla in en persons kunskap och dokumentera den i t ex. databaser och i dokument. På så sätt 
blir kunskapen tillgänglig för fler personer. (Morey, Maybury, & Thuraisingham, 2002)

Strategin  ”Personalization”  handlar  om  den  kunskapsdelning  som  sker  mellan  personer 
genom dialog, ansikte- mot- ansikte. Kunskap finns kvar hos sin skapare och utbyts genom 
kommunikation med andra personer. (Desouza, 2003) Enligt denna strategi sker ett utbyte av 
tyst kunskap mellan människor i syfte att dela och skapa kunskap. Kunskapsdelningen sker 
genom  konversationer  i  möten  mellan  människor.  (Inuzuka  &  Nakamori,  2004)
Tanken med KM är att människor ska kunna ta del av varandras erfarenheter och bilda ny 
kunskap i företaget. Den tysta kunskapen som finns hos människor ska göras explicit och bli 
synlig för andra. (Nonaka & Takeuchi, 1995)

Kunskapsöverföring mellan människor sker dock inte så lätt  att  det  bara går att föra över 
kunskap  från  en  person  till  en  annan  via  någon  form  av  media.  (Heide, Johansson,  & 
Simonsson, 2005) KM handlar inte bara om att använda olika tekniska lösningar. Bara för att 
ett intranät eller en databas finns med information betyder det inte att kunskapsbevaringen 
säkerställs. För att KM ska fungera behövs en fungerande kommunikation mellan människor. 
(Morey, Maybury, & Thuraisingham, 2002)

2.1.1Kunskapsdelning
Kunskapsdelning är ett begrepp som beskriver hur kunskap delas mellan människor. För att 
kunskapsdelning  ska  fungera  krävs  kommunikation  och  samarbete  mellan  människorna. 
(Kalling  &  Styhre,  2003) Kommunikation  är  grunden  för  all  mänsklig  interaktion  och 
utveckling. (Sturmark & Brandén, 2001) Kommunikation är något som sker dagligen överallt. 
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Kommunikation är viktigt för att samarbete ska bli möjligt. (Heide, Johansson, & Simonsson, 
2005) 

Att arbeta tillsammans mot ett gemensamt mål kallas samarbete. Samarbete är en grund för att 
företag ska fungera. (Burns, 2008) För att samarbetsprocessen ska fungera fullt  ut har det 
uppkommit verktyg som ska hjälpa till. Dessa kan beskrivas som samarbetsmjukvaror som är 
designade  för  att  hjälpa  människor  att  uppnå sina  mål.  Samarbetsmjukvaror  är  basen  för 
databaserat samarbete. Exempel på dessa verktyg är e-post, chat och wikis. (Godbout, 2007) 
För att samarbete ska ske effektivt räcker det inte med endast ett bra verktyg, utan det krävs 
också att personer vill samarbeta. (Pereira & Soares, 2006)

Information och kunskap är två begrepp som är viktiga att hålla isär och veta skillnaden på 
när det handlar om kunskapsdelning. Vid en första anblick kan det verka som de beskriver 
samma  sak,  men  vid  en  närmre  jämförelse  är  det  stora  skillnader  mellan  dessa  begrepp. 
(Nonaka  &  Takeuchi,  1995;  Chini,  2005) Kunskap  bygger  på  information.  En  av  de 
elementära formerna av kunskap är information.  (Chini, 2005) Informationen bygger på en 
relation  mellan  saker  och  personer.  Informationen  blir  sedan  kunskap  när  personen  gör 
informationen till sin egen. (Kalling & Styhre, 2003)

SECI- modellen
Hur  kunskapsdelning  sker  mellan  människor  beskrivs  av  Hirotaka  Takeuchi  och  Ikujiro 
Nonaka (1995)  enligt  SECI-modellen.  Modellen  är  uppdelad  i  fyra  faser,  ”Socialization”, 
”Externalization”, ”Combination” och ”Internalization”. (Nonaka & Takeuchi,1995)

De  fyra  olika  faserna  kopplas  samman  med  interaktionen  mellan  tyst  (tacit)  och  explicit 
kunskap.  Kunskap skapas  i  interaktion  mellan  tyst  och explicit  kunskap likt  en spiral,  då 
kunskapen hela tiden byggs på av ny kunskap. Spiralen går inte bara ett varv genom faserna, 
utan itereras så att  förståelsen ökar för varje varv.  (Nonaka & Teece,  2001) Viktigt  är att 
påpeka att det är en process som inte sker  inom  individen utan den sociala processen sker 
mellan individer. (Nonaka & Takeuchi, 1995)

Figur 1 SECI-modellen av Nonaka och Takeuchi (1995)

10



Socialization tacit-tacit
En persons  tysta  kunskap överförs  direkt  till  en  annan  persons  tysta  kunskap.  Det  är  en 
process där ny kunskap delas mellan människor genom delade erfarenheter. Istället för att få 
kunskap från skrivna dokument sker kunskapsdelningen genom möten och praktisk utlärning, 
likt  en  lärlingsprocess.  (Nonaka  &  Teece,  2001)  Det  finns  en  stark  koppling  till 
kommunikation och samarbete i denna fas, och smidigast går denna överföring om personerna 
har samma kultur och arbetar effektivt tillsammans. (Marwick, 2001)

Externalization tacit-explicit
När tyst kunskap gjorts explicit får kunskapen en tydlig form som gör det möjligt för andra att 
ta del av den. Detta är en bas för ny kunskap och den bildas genom utformning av koncept, 
hypoteser och modeller. (Nonaka & Teece, 2001) Det är en svår överföringsprocess att få den 
tysta kunskapen till en explicit form. Den vanligaste formen för denna överföring är under en 
dialog mellan personer där frågor besvaras. (Marwick, 2001)

Combination explecit-explicit
 I denna fas konverteras den explicita kunskapen till  en mer komplicerad och systematisk 
variant av explicit kunskap. (Nonaka & Teece, 2001) Denna fas är den som stöds bäst av olika 
former  av  IT.  Kunskapsdelningsprocessen  sker  med  hjälp  av  t  ex  e-post,  dokument  och 
webbsidor. En typisk aktivitet är att lägga dokument i en delad databas. (Marwick, 2001)

Internalization explicit- tacit
Denna fas syftar till när en människa tar del av explicit kunskap som till exempel dokument, 
sätter  sig  in  i  informationen  och  skapar  sin  egen  tysta  kunskap.  (Marwick,  2001) 
Internalization är nära relaterat till ”learning by doing”. Genom att en person utövar något så 
får den en egen tyst kunskap om området. (Nonaka & Teece, 2001)

2.1.2 Hinder med kunskapsdelning 
Ett problem inom KM är att personer inte är villiga att lämna information om sin egen tysta 
kunskap. (Walsham, 2001; Morey, Maybury, & Thuraisingham, 2002) Personer som känner 
att de kan bidra med något viktigt inför en arbetsuppgift eller vara till hjälp för en kollega, är 
dock oftast villiga att bidra med sin kunskap. Förutsättningen för att en person ska bidra med 
sin  tysta  kunskap är  att  den  känner  sig  trygg,  respekterad  och  känner  tillit  till  företaget. 
(Morey, Maybury, & Thuraisingham, 2002) Ett sätt att få personer att vilja dela med sig av sin 
kunskap är att belöna dem. (Marwick, 2001)

En risk med dokumentering och att samla information med någon form av IT-stöd, är att det 
kan  bli  så  rikligt  med  information  att  det  blir  svårt  att  hitta  det  som  eftersöks.  (Heide, 
Johansson, & Simonsson, 2005) 

Ett hinder med dokumentering av information kan vara att människor tycker det är lättare att 
dela kunskap genom möten med andra människor, likt fasen Socialization. Människor väljer 
då att ta del av ny kunskap genom att fråga en kollega istället för att gå till dokumentationen. 
(Walsham, 2001) Det svåraste inom KM är att ändra människors beteende. Själva tekniken är 
inte problemet, utan att få människor att använda den. (Marwick, 2001)
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2.2 Wikis
En wiki  är  en  webbsida  där  flera  personer  kan  vara  delaktiga  i  att  forma  dess  innehåll. 
Grundidén med en wiki är att alla som kan se en sida i wikin också ska kunna ändra och lägga 
till information i den. De olika sidorna på wikin kopplas samman via länkar. (Mader, 2008) 
Många personer har använt sig av en wiki utan att reflektera över att det varit just en wiki. 
Den mest kända wikin är Wikipedia som fungerar som ett uppslagsverk där personer kan vara 
med och fylla på med information om något ämne. (Fichter & Wisniewski, 2008) En wiki kan 
underlätta för människor att kommunicera, samarbeta och dela kunskap. (Hester, 2008)

Utan egentlig kunskap om html eller andra tekniska kunskaper skapas en webbsida snabbt och 
lätt med hjälp av en wiki. Ordet ”wiki”, som är hawaiiska, betyder just snabb eller kvick. 
(Buffa, Gandon, Ereteo, Sander, & Faron, 2007) Wikisidorna redigeras i en inbyggd WYSI-
WYG-editor (What-You-See-Is-What -You-Get).  Editorn finns inbyggd i wikin, och gör så 
att användaren ser hur den färdiga webbsidan kommer att se ur medan den skapas.  I en del 
wikis  finns  också  möjlighet  för  användare  att  kommunicera  med  varandra  och  föra 
diskussioner i form av bloggar. (Mader, 2008)

En wiki är inte hierarkiskt uppbyggd som vissa andra system kan vara. T ex i ett filsystem ska 
en viss typ av dokument stoppas i en speciell mapp. I en wiki märks istället själva sidan upp 
med metadata som beskriver sidans innehåll. Denna uppmärkning, ”tagging” är ett effektivt 
sätt att organisera information på. (Mader, 2008)

Att införa en wiki som ett verktyg för kunskapsdelning förändrar ett företags sätt att arbeta på, 
de får ett nytt arbetsflöde. (Spek, 2005; Mader, 2008; Fichter & Wisniewski, 2008) Normalt 
sett på ett företag kanske det bara är ett fåtal personer på företaget som har ett informations- 
och dokumentationsansvar. Med hjälp av en wiki kan alla medarbetare ta del i processen och 
bidra med sin kunskap. Ett öppet och tillåtande klimat på företaget krävs för att personer ska 
kunna känna sig trygga med att använda en wiki. Ändringar som är gjorda loggas och det går 
att se när de är gjorda, och av vem. När någon gjort en ändring på wikin kan övriga personer 
få ett meddelande i form av ett e-mail att en ändring gjorts. (Fichter & Wisniewski, 2008) 

För att en wiki ska hållas levande krävs en person som underhåller wikin och uppmanar de 
andra att använda och bidra med information, en sk. ”wikigardner”. (Mader, 2008; Fichter & 
Wisniewski, 2008; Ward, 2006; Schaffert, Bry, Baumeister, & Kiesel, 2008)

2.3 ”Corporate Wiki Users” undersökning av wikis
En undersökning om publika wikis gjordes under 2005 av Ann Majchrzak, Christian Wagner 
och  Dave  Yates;  Corporate  Wiki  Users.  Sommaren  2005  utförde  de  intervjuer  med 
administratörer inom publika wikis, som de sedan baserade en enkät på. Enkäten lade de upp 
på tio  olika  servrar  som besöktes  av wikianvändare.  Enkäten  låg uppe på dessa servrar  i 
ungefär ett halvår, och 168 personer hade då svarat på enkäten. 

Enkäten baserades på fem huvudfrågor. Dessa var;  Är wikis hållbara?, Skapar wikis olika  
slags fördelar?, Vad påverkar fördelarna?, Finns det olika sorters användare av wikis? och 
Finns det olika faktorer som uppmuntrar olika typer av användare?
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Resultatet av enkäten visade att det fanns tre huvudsakliga fördelar med wikis. Den första 
fördelen är att wikin förstärker anseendet, den andra är att de gör arbetet lättare och det tredje 
är  att  hjälpa  organisationer  att  förbättra  sin  process.  Undersökningen  visade  att  en  wiki 
underlättade  för  personer  att  samarbeta  med  varandra  och  möjligheten  att  återanvända 
kunskap ökade. 

I undersökningen framgick också att det går att dela in användare av en wiki i tre olika typer. 
Dessa typer är ”Synthesizers”, ”Adders” och ”Commenting”. Synthesizers är mer intresserade 
av  att  påverka  och  skriva  om  redan  inskrivet  innehåll,  medan  Adders lägger  till  ny 
information på wikin. Typen  Commenting kommenterar endast andras inlägg och gör små 
justeringar.  
Vanligast  var  Synthesizers  och Adders.  Slutsatsen de  kom fram till  var  att  alla  dessa tre 
användartyper är viktiga för att wikin ska fungera. 
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3 Metoddel
Denna del syftar till att beskriva tillvägagångssättet för undersökningen. Datainsamling så  
väl som utformning av intervju- och enkätfrågor behandlas. 

I  vår  undersökning  har  vi  en  teoridel  som ligger  till  grund för  utformning  av  enkät  och 
intervju. Vi visar i en modell hur detta går till, där den stora pilen är teorin som hela tiden 
ligger som grund för vårt arbete. 

Figur 2

3.1 Datainsamling

Litteratur
För att hitta litteratur inom vårt område har vi sökt böcker i databasen Libris.  Vi har använt 
sökorden wiki, blogg, social software, web.2.0, enterprise 2.0, knowledge management, com-
munication,  business,  knowledge sharing  och  collaboration.  Vi  fick fram flera  intressanta 
böcker.  Urvalskriteriet  var  att  böckerna  skulle  finnas  på  Örebro  Universitets  bibliotek. 
Sammanlagt hittade vi sju böcker inom vårt intresseområde. 

Böckerna  vi  hittade  och  fann  intressanta  handlade  om  kommunikation,  knowledge 
management och wikis. Det var dock svårt  att  hitta information om wikis i litteratur  som 
handlar om hur företag använder dessa verktyg. 

Vid  intervjun  med  Sofia  Max blev  vi  tipsade  om två  böcker  om wikis,  Wikinomics och 
Wikipatterns. En av dessa lånade vi på universitetsbiblioteket och den andra beställde vi från 
webbshoppen Adlibris.se. 

Artiklar
Vi  har  sökt  efter  artiklar  i  databaserna  ACM  och  Elin@örebro.  Elin@Örebro  är  ett 
gemensamt  sökgränssnitt  på  Örebro  Universitet  som  innehåller  ABI/Inform,  Blackwell 
Synergy, Ebsco,  ScienceDirect, SpringerLink, Wiley med flera. Vi har använt sökorden wiki, 
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blogg,  social  software,  web.2.0,  enterprise  2.0,  knowledge  management,  communication, 
business, knowledge sharing och collaboration.

Vi fick fram 2000- till 35000 stycken artiklar när vi endast sökte på ett av sökorden. Sökordet 
wiki gav drygt 2000 träffar medan knowledge management gav 35000 träffar. För att inte få 
för många träffar sökte vi på kombinationer som t ex collaboration + wiki och knowledge 
management + wiki som gav mellan 600 och 1000 träffar. Sedan sorterade vi artiklarna efter 
datum och begränsade  oss  endast  till  2000-talet.  Ytterligare  sorterade  vi  fram intressanta 
artiklar  genom att  först  gå  efter  om  titlarna innehöll  ord  som stämde  överens  med  våra 
sökord. Vi gjorde sedan en vidare sortering där vi läste sammanfattningarna och valde de vi 
tyckte kunde vara relevanta i vår undersökning. Vi har även använt oss av artiklar som vi läst 
under en tidigare kurs om KM. Sammanlagt har vi använt oss av arton stycken artiklar. 

Tidsskrifter
Vi har hittat fakta till vår undersökning i tidskriften Computer Sweden. Tidningen är relevant 
för oss då det är en branschtidning med aktuella artiklar för vårt område. Vi har märkt att vårt 
ämne om sociala mjukvaror är aktuellt just nu, då vi hittat mycket information i Computer 
Sweden om dessa.

Urvalet av de artiklar vi använt oss av från tidskriften var om de handlade om antingen Web 
2.0 eller sociala medier. Vi har endast använt oss av artiklar som publicerats under de senaste 
sex månaderna, så att artiklarna ska vara så aktuella som möjligt. 

Då artiklar från tidsskrifter inte är granskade på liknande sätt som journalartiklar, har vi varit 
kritiska i vårt val av artiklar från Computer Sweden. Vi har kritiskt granskat och även jämfört 
med andra källor för att vara säkra på att informationen i artiklarna är trovärdiga. 

Webbsidor
Eftersom vårt ämne är aktuellt så ville vi även använda oss av så uppdaterad information som 
möjligt.  Det  finns  mycket  aktuell  information  på  olika  webbsidor  om wikis.  När  vi  letat 
information på webben har vi utgått från IDG:s hemsida (www.idg.se). IDG är en webbplats 
som samlar  information  och nyheter  inom IT.  Vi  har  valt  att  söka information  på IDG.s 
webbplats eftersom de har mycket aktuella artklar inom vårt område. Vi har dock tagit del av 
informationen från IDG med en kritisk syn. Vi har använt samma sökord som vi använde när 
vi sökte efter artiklar. 

Artiklarna som vi läst från IDG:s hemsida har vi inte använt som referenser. Dessa artiklar har 
vi endast läst för att själva sätta oss in i ämnesområdet.

3.2 Val av respondenter
Vår insamling av respondenter har skett enligt ”Snowball sampling”, där en kontakt har lett 
vidare till en ny kontakt och så vidare. (Oates, 2006) Kriteriet för val av urvalsgrupp var IT- 
företag som använder en wiki för kunskapsdelning. Genom egna kontakter fick vi reda på att 
två företags IT- avdelningar använde eller var i planeringsstadiet av att använda wikis. Dessa 
två IT- avdelningar ledde sedan vidare till att vi fick kontakt med flera andra företag. Denna 
process resulterade till att vi fick kontakt med totalt sex olika IT- företag.  

15

http://www.idg.se/


Denna process tog onödigt lång tid, motsvarande vad vi fick ut av den. Många  e-postbrev 
skickades  och  telefonsamtal  utfördes,  utan  att  det  sedan  ledde  till  något  användbart  till 
undersökningen.  På två företag användes  inte  någon wiki  för  kunskapsdelning  och på ett 
annat  företag  skickades  vi  bara  vidare  till  olika  personer  utan  att  någon  kunde ge  något 
konkret svar. På ett IT- företag fick vi besked om att de ville medverka alldeles för sent för att 
vi skulle hinna utföra en undersökning hos dem. 

Endast två av  våra kontakter  har i  slutändan varit  till  hjälp i vår undersökning i  form av 
intervjuer  och  enkäter.  Dessa  två  företag  är  Sogeti  och  Företag  X.  Företag  X  vill  vara 
anonyma, så företagsnamnet och kontaktpersoner är fingerade.

Ett alternativ hade varit att vi istället gjort ett massutskick, i form av e-post, till många företag 
och ställt frågan om de använde wikis i företaget. På detta vis hade vi direkt sett vilka företag 
som varit intressanta att kontakta. Oates (2006) kallar detta sätt att få tag i respondenter för 
”Self- selection sampling”. Vi kan dock inte vara säkra på att denna metod skulle ha resulterat 
till fler respondenter.

Företag X
Företag  X  är  ett  stort  industriföretag  i  Örebro.  På  Företag  X  finns  det  en 
konstruktionsavdelning som jobbar med utveckling. De använder sig av en wiki för att dela 
kunskap mellan de anställda. Efter att vi fått ett positivt svar av företaget via e-post ringde vi 
upp Anders, som är ansvarig för wikin på Företag X. Vi kom fram till  att vi ville dela ut 
enkäter till  användarna av wikin för att få in deras åsikter om den. Vi ville undersöka om 
användandet av wikin skiljer sig åt mellan olika personer, och i så fall varför. 

En första intervju via telefon gjordes för att stämma av om de använder wikin på det sätt som 
vi är intresserade av. Detta utfördes eftersom det är viktigt enligt Oates (2006) att ta reda på 
bakgrunden hos respondenten innan den riktiga intervjun utförs. För att enkäten skulle bli 
utformad på bästa möjliga sätt så utfördes en intervju med Anders. Intervjun genomfördes 
även  för  att  få  en  inblick  i  hur  wikin  används  på  Företag  X.  Efter  intervjun  gjordes  en 
omarbetning av enkäten för att frågorna skulle stämma överens med verkligheten.

3.3 Utformning av intervju
Vi har använt oss av en kvalitativ metod, där vi har använt oss av intervjuer som vi sedan har 
analyserat.  Undersökningen har  bl  a  genomförts  med  en  Semi-  strukturerad  intervju med 
personen  som  har  ansvaret  för  wikin  på  Företag  X.  Detta  innebar  att  frågeställningarna 
diskuterades tillsammans med respondenten.  (Oates, 2006) Vi har även valt att intervjua en 
person på ett konsultföretag, Sogeti,  som har ett övergripande ansvar för kunskapsdelning. 
Frågor var av allmän karaktär där vi frågade om kunskapsdelning och även mer specifika 
frågor om wikis. Vi har försökt att undvika att skriva frågor som bara har ja- och nej- svar då 
detta kan göra att frågorna kan leda till korta svar enligt Majchrzak, Wagner, & Yates (2006). 
I vissa fall har det varit svårt att undvika, men då har vi i stället utformat följdfrågor. 

Intervjun på Företag X utfördes på företaget. Anledningen till att vi ville åka till företaget och 
besöka dem var att vi ville se hur verktyget fungerar på företaget och att det är lättare att 
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utföra en intervju ansikte mot ansikte. Det är även lättare att följa upp med följdfrågor och 
tolka kroppsspråk. (Eriksson & Wiederheim- Paul, 2006)

Vi har valt att inte spela in intervjun eftersom det kan kännas stelt och inte som ett vanligt 
samtal. Vi antecknade istället svaren med papper och penna. 

3.4 Utformning av enkät
Vi har valt att utföra en kvantitativ metod i form av en enkät som delats ut till användarna av 
wikin på Företag X. Anledningen till att vi valde att utforma en enkät var att vi ville fråga alla 
användare av wikin hur de uppfattade den.

Enklast att nå ut till så många som möjligt är att skicka ut enkäter.  (Majchrzak, Wagner, & 
Yates,  2006;  Oates,  2006) Det  skulle  inte  finnas  tid  och  utrymme  till  att  intervjua  alla 
användare då de är ca 40 personer. Resultatet skulle också bli väldigt omfattande och svårt att 
sammanställa. 

Val av enkätrespondenter
På företag X är det en ungefär  40 personer som använder sig av wikin. Vår intention från 
början var att  alla användare skulle få svara på vår enkät,  men vi fick endast tio stycken 
respondenter tilldelade oss av Företag X. Vi lyckades dock dela ut tio stycken enkäter till, 
sammanlagt fick vi tjugo stycken respondenter till vår enkätundersökning. Det var mindre än 
vad vi tänkt från början, och vi är medvetna om att vi skulle behövt fler respondenter för att 
kunna dra några riktiga slutsatser av undersökningen. Vi tror ändå att vår undersökning kan 
visa vissa generella resultat. 

Utformning av enkätfrågor
I utformningen av enkätfrågorna har vi tagit inspiration från undersökningen ”Corporate Wiki 
Users” som gjorts inom samma område. Det är en undersökning som utfördes 2005 av Ann 
Majchrzak, Christian Wagner och Dave Yates. Vi har inte använt oss av deras enkätfrågor 
rakt av, utan har endast inspirerats av dem vid utformningen av våra egna frågor. (Se 2.3) 

Vi har också utformat enkätfrågorna enligt Oates (2006) riktlinjer. Vi har valt att använda oss 
av både öppna och stängda frågor på vår enkät. På de stängda frågorna har vi olika alternativ 
som respondenten  kan välja  mellan.  Vissa frågor har  utformats  så att  flera  alternativ  kan 
väljas. Svaren på de stängda frågorna har vi sammanställt i form av procent, medan de öppna 
frågorna analyserats och redogjorts i text. 

I  enkäten inleder  vi  med att  fråga om respondentens  ålder,  befattning  och anställningstid. 
Detta gör vi för att kunna se om dessa faktorer påverkar hur personerna använder wikin. Ålder 
frågar vi om därför att det finns anledning att  tro att yngre personer använder IT-resurser 
oftare.  Enligt Björn Jansson på Computer Sweden (2008) går det att dela upp användare i två 
grupper  där  gränsen är  35 år.  Den äldre  gruppen ingår  i  mailkulturen  och kommunicerar 
vertikalt,  och den yngre gruppen ingår i messengerkulturen och kommunicerar horisontellt 
med bloggar och sociala nätverk. (Jansson, 2008) De yngre är mer vana att fler kan läsa vad 
de skriver, i form av bloggar och wikis, medan äldre är mer vana vid att endast dela kunskap 
med vissa bestämda mottagare. Detta gör så att yngre personer har lättare att ta till sig sociala 
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verktyg som t ex wikis eftersom de även kan vara vana vid dessa verktyg privat. De vill inte 
bara läsa det någon annan har skrivit, utan de vill även aktivt ta del av, dela och bidra med 
information. (Myrén, 2008) Dessa teorier om hur ålder har betydelse för användandet av wikis 
har vi tittat kritiskt på och analyserat om det kan stödjas i vår undersökning. 

Anledningen till att vi vill ta reda på respondentens befattning och anställningstid är att det 
kan påverka i  vilken omfattning wikin används och även vilket  behov som finns av den. 
Behovet av att ta del av kunskap från wikin kan skilja sig åt beroende på personens befattning. 
Det kan även avgöra om de har någon kunskap att dela med sig av. Personens anställningstid 
på företaget kan påverka användandet av wikin. Är personen nyanställd kanske han/hon inte 
har någon kunskap att dela med sig av. De nyanställda kan dock ha behov av att ta del av 
kunskap på wikin. 

Det vi ville ta reda på med vår enkät var:

• Om de anställda tar del av informationen som finns på wikin, och i så fall vad de tar 
del av för slags information. 

• Var de oftast hämtar kunskap i olika situationer.

• Om de anställda bidrar med sin egen kunskap till wikin, vad de bidrar med och varför. 
Eller varför de inte bidrar. 

• Vad de har för åsikter om wikin.

• Om de anställda känner att de uppmuntras av ledningen att använda wikin.

Utefter dessa punkter utformade vi sexton stycken enkätfrågor. (Se Bilaga 1)
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Indelning av enkätfrågor
Hur  kunskap  delas  beskrivs  enligt  SECI-  modellen.  (Nonaka  &  Takeuchi,  1995) Denna 
modell att se hur kunskap överförs mellan människor har vi använt oss av när vi utformat vår 
enkät.  De  olika  faserna  vi  delat  in  frågorna  efter  är  Internalization,  Socialization, 
Externalization och Combination.

Vi har valt att använda SECI modellen för att den beskriver väl hur kunskap delas mellan 
människor och hur kunskap skapas hos personer. SECI modellen beskriver även hur tyst och 
explicit kunskap interageras med varandra. SECI- modellen är en välkänd modell och används 
ofta för att beskriva hur kunskap delas mellan människor.

En wiki är  ett  socialt  medieverktyg  där människor  kommunicerar  och delar  kunskap med 
varandra,  därför  passar  SECI modellen  in  på  hur  wikis  används för  kunskapsdelning.  En 
annan modell som också beskriver kunskapsdelning är Knowledge Management av Collison 
och  Parcell. (Collison,  2001) Modellen  beskriver  hur  människors  kunskap  delas,  och  att 
förutsättningen för att kunskapsdelning ska fungera är att skapa en bra miljö. Det är dock inte 
en välkänd modell för kunskapsdelning och den kändes därför inte lika pålitlig.

Figur 3 : Modell över kunskapsdelning efter Nonaka och Takeuchis SECI-modell

Internalization
En förutsättning för att wikin ska fungera är att personerna på företaget tar del av den 
explicita kunskap som finns lagrad och gör den till sin egen tysta kunskap. Den här fasen kan 
vara svår att genomföra eftersom det kan finnas mycket explicit kunskap lagrad i wikin. Det 
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blir då svårt för människor att avgöra vad som är användbar kunskap för dem. (Marwick, 
2001)

I  enkäten  kopplar  vi  dessa  frågor  till  fasen  Internalization  eftersom  det  handlar  om  att 
personen tar del av den explicita kunskapen på wikin och gör den till sin egen tysta (tacit) 
kunskap. 

• Tar du del av information på wikin?

• Om ja, vilken typ av information tar du del av?

• Om aldrig, varför tar du inte del av informationen på wikin?

• Uppmuntras du av företaget att ta del av information på wikin?

Socialization 
Det mest naturliga sättet för människor att kommunicera och dela kunskap på är genom möten 
mellan  människor.  Detta  sker  genom fasen  Socialization,  då  den tysta  kunskapen hos  en 
person direkt överförs till tyst kunskap hos någon annan. (Nonaka & Takeuchi, 1995)

I vår enkät frågar vi hur respondenterna oftast delar kunskap i olika situationer. Detta kopplas 
ihop med Socialization då det handlar om hur kunskap delas direkt mellan människor. Enligt 
Marwick (2001) kan det vara svårt att använda IT-stöd för detta. 

När du tror att du vet något men behöver bekräfta det, var letar du då oftast efter kunskap?

• När du inte har någon kunskap om något, var letar du då oftast efter kunskap?

• När du har kunskap om något men vill veta mer, var letar du då oftast efter kunskap?

Externalization
En förutsättning för att wikin ska fungera är att personerna på företaget har viljan att dela med 
sig av sin tysta (tacit)  kunskap till  wikin.  (Marwick,  2001) Detta  sker enligt  Nonaka och 
Takeuchi  (1995)  genom  fasen  Externalization då  den  tysta  kunskapen  hos  en  personen 
externaliseras när han skriver informationen på wikin. 

Externalization  kopplar  vi  i  vår  enkät  ihop  med  frågor  om  respondenterna  bidrar  med 
information till wikin eller inte.  

• Bidrar du själv med innehåll till wikin?

• Om ja, Vad bidrar du med?

• Varför bidrar du med information till wikin?

• Om aldrig, varför bidrar du inte med innehåll till wikin?

• Uppmuntras du av företaget att bidra med information på wikin?
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Combination
Den här fasen är den som oftast brukar stödjas av någon form av IT, eftersom den handlar om 
explicit kunskap.  (Marwick, 2001)

Wikis kan ses som databaser som innehåller  information från flera olika källor,  och olika 
personer har tillgång till denna information. Denna kunskapsdelning sker enligt Nonaka och 
Takeuchi (1995) likt Combination. 

Explicit  kunskap läggs upp på wikin så andra inom företaget  kan ta  del  av den explicita 
kunskapen. I enkäten undersöker vi hur detta uppfattas fungera. 

• Tycker du att er wiki innehåller information som du har användning av?

•  Hittar du den information som du söker efter?

• Vad ser du för fördelar med wikin i jämförelse med andra sätt att dela kunskap på?

• Vad ser du för nackdelar med wikin i jämförelse med andra sätt att dela kunskap på?

3.5 Metodkritik

Källkritik
De referenser vi valt att använda i vår undersökning kommer från trovärdiga källor. Detta 
motiveras genom vi valt granskade artiklar och litteratur som ligger till grund för granskade 
artiklar. Vi har även använt oss av litteratur från välkända författare inom området, som t ex 
Nonaka och Polanyi. 

Vi är medvetna om att alla källor vi valt inte är granskade, som artiklarna från Computer 
Sweden.  Därför  har  vi  kritiskt  tagit  del  av  informationen  från  icke-  granskade  källor.  I 
Janssons (2008) artikel indelas användare av IT-resurser i två grupper där gränsen går vid 35 
år. Denna indelning kan vi inte vara helt säkra på att den stämmer. 

Analys av bortfall
Tjugo anställda på Företag X blev tilldelade en enkät av oss. Av dessa var det sex personer 
som inte lämnade in sin enkät. Vi delade personligen ut enkäterna direkt till respondenterna. 
Tjugo respondenter till en enkät är inte tillräckligt för att kunna få en tydlig bild av hur en 
wiki  används  generellt.  Vårt  bortfall  på  sex  personer  gjorde  att  vi  endast  fick  fjorton 
respondenter,  vilket  inte  är  bra  för en enkätundersökning.  Detta  är  vi  medvetna om, men 
tycket ändå vi fått fram en del bra svar från de som svarat. 

Validitet 
Validitet handlar om systematiska fel som eventuellt visar sig i undersökningen. Det finns 
inre  och  yttre  validitet.  Inre  validitet  är  om  mätinstrumenten,  i  vårt  fall  enkäter  och 
intervjufrågor, är felkonstruerade och om de är relevanta för undersökningen. Yttre validitet 
är om resultaten av undersökningen stämmer överens med verkligheten. (Avdic, 2007)
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När vi tagit del av enkätresultatet insåg vi att det hade varit intressant om respondenterna hade 
kunnat rangordna svarsalternativen på frågorna om hur de oftast tar del av kunskap i olika 
situationer.  Oates (2006) föreslår detta  sätt kunna rangordna svarsalternativ,  istället  för att 
endast välja ett alternativ. Detta skulle öka den inre validiteten. 

På  enkätfrågan som  handlar  om  respondenten  hittar  information  på  wikin,  har  alla 
respondenter svarat ”Ja, ibland”. Ett bättre alternativ hade varit att ta bort alternativet ”Ja, 
ibland” och istället  använt alternativen  ”Ja,  alltid”,  ”Ja,  ofta”,  ”Nej,  sällan” och ”Aldrig”. 
Enligt  Oates  (2006)  så  tvingas  då  respondenten  att  välja  sida,  ja  eller  nej,  och  inte  vara 
neutral. Även detta skulle ha ökat den inre validiteten. Två respondenter hade inte uppgett 
ålder, befattning eller anställningstid. Vi anser att det kan finnas två orsaker till det. Det ena är 
att respondenterna vill vara anonyma, och den andra är att de glömt bort eller inte sett den 
delen av enkäten. 

Svaren vi fick under intervjuerna har vi valt att anteckna med papper och penna. Vi har sedan 
analyserat svaren och presenterat det i text. Risk fanns att vi skulle missat att anteckna något 
eller inte komma ihåg exakt vad som sades vid intervjun. (Oates, 2006) Vi var medvetna om 
detta  problem och vi  var  beredda att  behöva återkomma till  respondenten  och be  om ett 
förtydligande. För att vara säkra på att vi antecknat intervjuerna korrekt skickade vi e-post 
med sammanställningen av intervjuerna till intervjupersonerna för godkännande.

För att  öka validiteten på enkätundersökningen intervjuade vi Anders på Företag X innan 
enkäten fastställdes.  Han kontrollerade frågorna så att  de var relevanta.  I  enkäten ställdes 
följdfrågor, vilket ökar validiteten. Vi ställde frågan om de bidrog med sin kunskap till wikin, 
och följdfrågor som besvarade vad de bidrog med och varför de bidrog/inte bidrog. 

Vi anser att validiteten på vår enkät skulle kunna varit bättre, men känner ändå att den räcker 
till. Vi anser att den yttre validiteten är god då våra enkätsvar visade i stora drag samma sak 
som våra litteraturstudier. 

Reliabilitet
Reliabilitet handlar om slumpvisa fel. Det menas att om undersökningen skulle göras om, så 
ska det bli samma resultat. Det finns inre och yttre reliabilitet. Inre reliabilitet är om frågorna i 
undersökningen  är  relevanta.  Yttre  realibilitet  handlar  istället  om  val  av  urvalsgruppen. 
(Avdic, 2007)

Vår enkät är utformad för att stämma överens med hur wikin fungerar på Företag X. Vi utgick 
från  intervjun  med  den  ansvariga  för  wikin  när  vi  utformade  våra  frågor.  Detta  gör  att 
undersökningen får en inre reliabilitet.

Vi fick endast möjlighet att dela ut enkätundersökningen till ungefär hälften av alla användare 
av  wikin på Företag  X.  Detta  gör  att  den yttre  reliabiliteten  inte  är  så  god eftersom alla 
användare inte fick möjlighet att svara på enkäten. Däremot representerar urvalsgruppen de 
olika befattningar, anställningstid och åldrar bland användarna av wikin, då chefen på Företag 
X valde tio stycken respondenter han ansåg representerade dessa grupper. Detta ökar i sin tur 
den yttre reliabiliteten.
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Precision
Precision  handlar  om  vilka  statistiska  bearbetningsmöjligheter  som  finns  inom 
undersökningen. (Avdic, 2007) Vårt resultat kan ordnas efter en nominal skala. I enkäten har 
vi slutna alternativ som kan klassificeras enligt vilket svarsalternativ som valts. Dessa svar 
kan sedan sammanställas procentuellt. Vi har även två öppna frågor på enkäten som inte kan 
behandlas statistiskt. De kommer vi istället analysera fritt och diskutera kring. 

Objektivitet
Objektivitet handlar om på vilket sätt vi som undersökare kan stå utanför undersökningen och 
analysen av resultatet. (Avdic, 2007)

Resultaten av undersökningen analyseras utefter våra egna tankar och erfarenheter. Detta gör 
att vi inte är helt objektiva i vår analys. Vi ska dock inte vinkla uppsatsen för mycket, utan vi 
försöker vara så neutrala som möjligt och titta på både för- och nackdelar med wikis. 

Analysmetod
För  att  analysera  resultatet  av  undersökningen  har  vi  använt  oss  av  både  kvalitativ  och 
kvantitativ  analys.  (Avdic,  2007) Enkätresultatet  har  analyserats  enligt  en  kvantitativ 
analysmetod,  där vi  har  räknat alla  olika svarsalternativ.  Resultatet  redovisas i  en tabell  i 
procentform och  antal  svar.  Det  går  då  lätt  att  se  hur  respondenterna  svarat  på  enkäten. 
Litteraturstudierna  och  intervjuresultaten  har  analyserats  enligt  en  kvalitativ  analysmetod. 
Denna analys får en mer subjektiv karaktär, då vi själva tolkar texterna och intervjusvaren. 

För att analysera resultatet av enkäten delade vi först in respondenterna i två åldersgrupper, 
för att se om åldern hade betydelse för användandet. Vi valde att dela in åldersgrupperna efter 
Björn  Janssons  (2008)  indelning  av  internetanvändare  som  han  gjorde  i  en  artikel  till 
Computer Sweden. Han drog gränsen mellan den äldre och yngre gruppen vid 35 år.

 Vi  delade  även  in  respondenterna  enligt  deras  anställningstid,  för  att  se  om detta  hade 
betydelse för användandet. Vi valde att inte dela in respondenterna efter deras befattningar, 
eftersom en del svarat vad deras arbetsuppgifter var medan andra svarat på vilken utbildning 
de hade. Vi kunde då inte gruppera respondenterna i olika grupper. 
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4 Resultat och Analysdel
Nedan presenteras resultatet av undersökningen. Resultatet analyseras och slutsatser dras. 

4.1 Resultat av undersökning

Intervju med Anders på Företag X
Sedan 2006 har Företag X använt sig av en wiki för att samla information och dela kunskap 
på sin avdelning. De använder sig av wiki- programvaran MediaWiki. I dagsläget är det ca 
fyrtio personer som har tillgång till wikin. Vid start av wikin var det Anders som tog initiativ 
till att börja med att samla all information på avdelningen. Orsaken var att det fanns mycket 
kunskap ”i väggarna” på företaget. Wikins syfte var att göra denna information tillgänglig för 
alla anställda. Tidigare fick de anställda gå runt till sina kollegor och fråga om det var något 
de behövde veta. Wikin skapades för att de anställda skulle slippa detta och även för att de 
som satt  inne med information  skulle  slippa svara på samma frågor  flera  gånger.  Anders 
förklarar att det tar mycket tid att fylla wikin med information, men tycker att han vinner 
tillbaka den tiden på att slippa svara på samma frågor flera gånger.

Det är nu tre personer på avdelningen som är ansvariga för wikin. Wikin innehåller mycket 
information som de olika anställda på avdelningen har nytta av. Informationen på wikin består 
av bland annat checklistor, beskrivningar, koder, licenser, installationsanvisningar, guider och 
steg– för- steg anvisningar.

Fördelarna med att använda en wiki, anser Anders, är att allt är sökbart, går att editera och att 
det  går att  skapa länkar mellan olika sidor. Detta gör det lättare att  hitta det man söker.  
Ett problem kan dock vara att veta vad som finns på wikin. Vet man inte att det finns där, går 
man inte heller dit och letar efter det. Vanligast är att en person först frågar en kollega, och 
den i sin tur hänvisar till wikin. Anders hänvisar kollegor dagligen till wikin när de kommer 
till honom med frågor. Det beror på arbetsuppgiften vilket behov av wikin de anställda har för 
tillfället.  Vissa perioder  har de anställda mer  nytta  av wikin än under andra perioder.  De 
anställda uppmuntras av ledningen att ta del av och bidra med information till  wikin. När 
wikin startades upp anordnades en kurs om hur den fungerade. Ny personal har tillkommit 
sedan dess, så en utbildningsfilm planeras för att alla ska kunna lära sig använda wikin. 

Användandet  av  wikin  är  helt  frivilligt  och  ingen  tvingas  vara  aktiv  och  bidra  med 
information. Alla anställda på avdelningen har samma tillgång till allt på wikin. De anställda 
får under eget ansvar lägga till och ändra information på wikin. För att kunna utföra ändringar 
måste de vara inloggade. Händelser på wikin loggas, så alla kan se när något nytt lagts upp 
eller  ändrats.  Wikin  är  inte  styrd  av  någon enskild  person,  utan  strukturen  sköts  helt  av 
användarna.  Wikin  är  inte  det  enda  verktyget  för  kunskapsdelning  på  Företag  X. 
Informationen som finns på wikin är unik i det avseende att det är de anställdas kunskaper 
som samlas  på  samma  ställe.  Även om wikin  innehåller  mycket  information  är  den  inte 
komplett  utan  de  anställda  använder  ofta  webben  för  att  söka  information.  Andra 
kunskapsdelningsverktyg de använder sig av är till exempel ett ärendehanteringssytem, Lotus 
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Notes för projekt, nätverksmappar med dokument och kommentarer i kod. (Intervjufrågor, se 
Bilaga 2)

Enkät på Företag X
Av de  tjugo enkäter  som vi  lämnade  ut  på  Företag  X,  var  det  fjorton  respondenter  som 
svarade.  Bortfallet  vid  enkätundersökningen  blev  då  30  %.   Här  visas  resultatet  av 
enkätfrågorna i procentform och antal personer per svarsalternativ. 

Internalization
Tar du del av information på wikin?
Ja, ofta 7 % 1 st.
Ja, ibland 93 % 13 st.
Aldrig 0 % 0 st.
..

Om ja, vilken typ av information tar du del av? (flervalsfråga)
Tar del av ny information jag inte 
hade kunskap om innan

71 % 10 st.

Kompletterar  min kunskap om ett 
ämne med information från wikin

79 % 11 st.

Bekräftar  min  egen  kunskap  med 
information från wikin

7 % 1 st.

Uppmuntras du av företaget att ta del av information på wikin?
Ja 100 % 14 st.
Nej 0 % 0 st.

Socialization
När du tror att du vet något men behöver bekräfta det, var letar du oftast efter kunskap?
På wikin 0 % 0 st.
På webben 37 % 5 st.
I uppslagsbok/ manual 0 % 0 st.
Frågar en kollega 63 % 9 st.
Annat 0 % 0 st.

När du inte har någon kunskap om något, var letar du då oftast efter kunskap?
På wikin 7 % 1 st.
På webben 57 % 8 st.
I uppslagsbok/ manual 0 % 0 st.
Frågar en kollega 29 % 4 st.
Annat 7 % 1 st.

När du har kunskap om något men vill veta mer, var letar du då oftast efter kunskap?
På wikin 22 % 3 st.
På webben 64 % 9 st.
I uppslagsbok/ manual 7 % 1 st.
Frågar en kollega 7 % 1 st.
Annat 0 % 0 st.
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Externalization
Bidrar du själv med innehåll till wikin?
Ja, ofta 0 % 0 st.
Ja, ibland 43 % 6 st.
Aldrig 57 % 8 st.

Om ja, vad bidrar du med? (flervalsfråga)
Helt ny information på ny sida 17 % 1 st.
Kompletterar  med  information  på 
existerande sida

83 % 5 st.

Tar bort felaktig information 17 % 1 st.
Kommenterar felaktig information 17 % 1 st.
Ändrar  andras  stavning  och 
grammatik

0 % 0 st.

Annat 0 % 0 st.

Varför bidrar du men information till wikin? (flervalsfråga) 
Jag tycker wikin hjälper mig i mitt 
arbete

50 % 3 st.

Jag vill hjälpa mina kollegor 50 % 3 st.
Jag känner mig som en i gruppen 0 % 0 st.
Jag tycker wikin är till  fördel för 
företaget

33 % 2 st.

Jag  känner  att  jag  växer  som 
person

0 % 0 st.

Jag  känner  mig  tvingad  av  mitt 
företag

17 % 1 st.

Jag  vill  bli  respekterad  för  min 
kunskap

0 % 0 st.

Annat 0 % 0 st.

Om aldrig, varför bidrar du inte med innehåll till wikin? (flervalsfråga)
Jag har ingen kunskap att dela med 
mig av

37, 5 % 3 st.

Jag har svårt att förstå hur jag ska 
göra

0 % 0 st.

Det känns omständigt 25 % 2 st.
Jag har inte tid 37, 5 % 3 st.
Jag känner mig inte trygg med att 
bidra med min kunskap

0 % 0 st.

Jag vill inte dela med mig av min 
kunskap

0 % 0 st.

Annat 25 % 2 st.

Uppmuntras du av företaget att bidra med information till wikin?
Ja 100 % 14 st.
Nej 0 % 0 st.
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Combination
Tycker du att er wiki innehåller information som du har användning av?
Ja, mycket är användbart 50 % 7 st.
Ja, en del är användbart 50 % 7 st.
Nej, inget är användbart 0 % 0 st.

Hittar du information som du söker efter?
Ja, alltid 0 % 0 st.
Ja, ibland 100 % 14 st.
Aldrig 0 % 0 st.

Vad ser du för fördelar med wikin i jämförelse med andra sätt att dela kunskap på?
Till skillnad ifrån webben kan man lita på wikiinformationen i större utsträckning. 
Smidig att söka i, enkelt att dela med sig av kunskap. Alla får samma kunskap. 
Alltid tillgänglig, lätta att hitta.
Företagets  wiki  har  mer  specifik  info  om  våra  arbetsuppgifter.  Snabb  infospridning  till 
jobbarkompisar. 
Inga, huvudsaker är att informationen finns att nå från datorn och att det är lätt att söka och leta. Om 
det heter wiki eller något annat spelar ingen roll. 
Informationen finns alltid tillgänglig. Uppdateras kontinuerligt. 
Bra tillgänglighet. Sökfunktioner. Alla kan lämna bidrag.
Den finns tillgänglig för alla inom avdelningen, och man behöver inte störa kollegor.
Lättillgängligt
Enkelt och enhetligt sätt att sprida information på.
Det är lätt att hålla materialet uppdaterat. 
Snabbt, går att alltid komma åt.
Det är lätt att snabbt införskaffa sig en överblick.
Snabbheten, enbart nyttig information. 

Vad ser du för nackdelar med wikin i jämförelse med andra sätt att dela kunskap på?
Då man kontaktar en kollega får man samtidigt social stimulans och en micropaus från arbetet. 
Inga.
Huvudsaker är att informationen finns att nå från datorn och att det är lätt att söka och leta. Om det 
heter wiki eller något annat spelar ingen roll.
All information finns inte på wikin
Svårt att hitta. Svårt att veta om det finns kunskap.
Inga. 
Ser ingen nackdel
Ibland lite stelt, svårsökt. (som vanligt kan man ju inte bara skriva in  ”mat”, för då får man ju alla 
världens rätter…) 
Informationen  måste  inte  vara  sann  bara  för  att  det  står  i  wikin.  Jämförelse  med  andra  källor 
nödvändigt. 
Inloggning krävs.
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4.2 Analys

4.2.1 Kunskapsdelning

Tar del av kunskap
I  vår  enkätundersökning  kom  det  fram  att  alla  respondenter  tar  del  av  wikins  explicita 
kunskap. Denna kunskapsdelningsfas kopplas enligt Nonaka och Takeuchi (1995) till fasen 
Internalization. Enligt Mader (2008) använder personer wikis när de känner att de har nytta av 
informationen och att wikin som verktyg är enkel att använda. Detta är en anledning till att 
alla tar del av informationen som finns på wikin. I vår undersökning framkom det nämligen 
att respondenterna tyckte att wikin innehöll relevant information för deras arbete och att de 
tyckte det var enkelt att hitta information.  

I en wiki byggs strukturen upp av de som använder den. Den fyller på detta sätt de behov som 
användarna har.  (Mader,  2008; Tapscott  & Williams,  2006) Enkätresultatet  visade att  alla 
respondenterna tyckte de hittade information ibland på wikin. En del angav även att de tyckte 
det var enkelt att hitta informationen de sökte efter.  Orsaken till att respondenterna tyckte det 
var enkelt att hitta information på wikin  kan vara att de själva varit med och skapat strukturen 
på wikin. Enligt Mader (2008) är detta en orsak till att personer lätt kan hitta det de söker efter 
på wikin.

Anders  på  Företag  X förklarar  att  syftet  med  deras  wiki  är  att  samla  all  information  på 
avdelningen på samma ställe. Mycket kunskap finns ”i väggarna”, och med wikin görs denna 
kunskap tillgänglig  för  alla  anställda.  Anders  tycker  en wiki  är  ett  bra  verktyg  för  detta. 
Respondenterna i undersökningen håller med om att det är bra att ha en plats där företagets 
kunskap samlas.  De tycker  att  wikin  hjälper  dem i  deras  arbetsprocess  då  den innehåller 
relevant information. I undersökningen ”Corporate Wiki Users” fick de också fram att en wiki 
hjälper organisationer att förbättra sin arbetsprocess, gör arbetet lättare och möjliggör för att 
återanvända kunskap. Deras slutsatser stämmer väl överens med det vi kommit fram till i vår 
undersökning, vilket styrker dessa fördelar med en wiki. 

Wikin är inte det kunskapsdelningsverkyg som används oftast på Företag X. I de flesta fall då 
de anställda behöver ta del av ny information eller veta mer om något går de till  webben. 
Anledningen är att det finns mycket mer information att ta del av på webben än på wikin. På 
wikin finns däremot relevant information för företaget. I enkätundersökningen kom det fram 
att  en del tyckte att  de kunde lita på wikin i större utsträckning än webben, medan andra 
menade att bara för det stod på wikin behövde det inte vara sant. 

Vill respondenterna endast bekräfta sin kunskap frågar de oftast en kollega. Anledningen till 
att  de  helst  frågar  en  kollega  om  bekräftelse  är  att  det  är  det  naturligaste  sättet  att 
kommunicera på.  (Ward,  2006) Detta sätt  att  dela kunskap på kopplas enligt  Nonaka och 
Takeuchi (1995) till fasen Sozialization. Anders på Företag X upplever att även om de har en 
wiki, så går de anställda i första hand och frågar honom för bekräftelse. Anledningen till detta 
är att de anställda tycker det är enklare att fråga en kollega direkt, än att behöva söka på wikin 
efter information. I enkätundersökningen kom det fram att de anställda inte heller riktigt vet 
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om den information de söker finns på wikin. Detta bekräftas även av Anders. Det här är en 
möjlig anledning till varför de anställda hellre går till kollegor än till wikin för att bekräfta sin 
kunskap. 

Wikin är däremot ett komplement till att kunskap delas direkt mellan människor på Företag X, 
likt Nonaka och Takeuchis (1995) fas Combination. Mader (2008) menar att en del människor 
har lättare att uttrycka sig textuellt, än muntligt. Han menar att en wiki är ett alternativ till 
kommunikation ansikte – mot- ansikte.

Bidrar med kunskap
Alla respondenterna på Företag X  tar del av informationen som finns på wikin. En tydlig 
skillnad  på  användandet  kan  ses  då  endast  43  %  av  respondenterna  bidrar  själva med 
information.  Denna fas kan kopplas till  fasen Externalization enligt  Nonaka och Takeuchi 
(1995).

En analys av om respondenternas ålder har betydelse för om de bidrar till wikin kunde inte 
göras. Åldersgruppen på Företag X är för snäv för att analysera då åldern på respondenterna 
ligger runt 30- 40 år. 

Respondenterna i vår enkätundersökning uppgav att de oftast kompletterar med information 
på existerande sida på wikin. Olika sätt att bidra med information på wikin har identifierats i 
undersökningen ”Corporate Wiki Users”. De identifierades tre olika typer av wikianvändare, 
Synthesizers, Adders och Commenting. (Se 2.4) Dessa typer stämmer överens med de olika 
typer av användare vi hittat. I undersökningen ”Corporate Wiki Users” har de likt oss kommit 
fram  till  att  Synthesizers  är  den  vanligaste  typen,  dvs.  när  användare  kompletterar  med 
information  till  redan  existerande  sidor  på wikin.  Däremot  såg  de  i  sin  undersökning att 
Adders nästan var lika vanligt, dvs. att lägga till existerande sidor. Detta stämmer inte med 
vår enkätundersökning då endast en respondent uppgav att han lade till nya sidor på wikin. I 
vår enkätundersökning uppgav respondenterna att de inte kommenterade eller rättade stavning 
ofta. Endast en respondent uppgav att han kommenterat felaktig information. Detta stämmer 
med det som undersökningen ”Corporate Wiki Users” kom fram till.  Anledningen till detta 
förklarar Max (2008) kan vara att användare har svårt att redigera andras texter, då de har 
inställningen att den som skrivit en text ”äger” den. 

I undersökningen ”Corporate Wiki Users” framkommer även att en wiki underlättar för 
personer att samarbeta. Detta styrks av Hester (2008), Deering, Cook, Jonk, & van Hall 
( 2008), Ward (2006), Mader (2008), Fichter & Wisniewski (2008) som också menar att en 
wiki är till hjälp för samarbete. I vår enkätundersökning framkom det att hälften av de som 
bidrar anger orsaken att till att de bidrar är att de vill hjälpa sina kollegor, dvs. samarbeta.

För att en wiki ska hållas levande krävs en person som underhåller wikin och uppmanar de 
andra  att  använda och  bidra med  information,  en  så  kallad  ”wikigardner”.  (Mader,  2008; 
Fichter & Wisniewski, 2008; Ward, 2006; Schaffert,  Bry,  Baumeister, & Kiesel, 2008) På 
Företag  X är  det  Anders  som är  ”wikigardner”  tillsammans  med  två  andra  anställda.  De 
påminner de anställda om att wikin finns och uppmanar dem att bidra till wikin. De hänvisar 
dem till dagligen till wikin för att söka information. Även om Företag X har ”wikigardners”, 
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bidrar  inte  alla  användare  med  information  till  wikin.  Av  det  drar  vi  slutsatsen  att 
”wikigardners” inte är det enda som krävs för att underhålla en fungerande wiki. Människor 
måste enligt  Walsham (2001) vilja dela med sig av sin kunskap. Det hjälper inte med en 
”wikigardner” om användarna ändå inte har någon kunskap att dela med sig av, tycker det är 
krångligt eller känner sig otrygga.

På Företag X uppmuntras alla anställda till att bidra med sin kunskap till wikin. Även fast de 
anställda uppmuntras bidrar inte alla med sin kunskap. Ett sätt att få dem att vilja bidra kan 
enligt Walsham (2001) och Spek (2005) vara att belöna dem. En belöning kan fungera som en 
morot för de anställda till att bidra med sin kunskap till wikin. Spek (2005) menar dock att en 
belöning även kan ha en negativ effekt på wikin. Belöningen kan resultera till att de anställda 
bidrar med kunskap som inte är relevant för företaget, bara för att få en belöning. Risken är då 
att wikin växer kvantitativt, medan kvaliten blir sämre. (Spek, 2005)

4.2.2 Hinder med kunskapsdelning
Ett hinder med att få anställda att bidra med information till wikin kan vara att de inte vill 
lämna ifrån sig sin kunskap. (Walsham, 2001; Morey, Maybury, & Thuraisingham, 2002) För 
att personer ska vilja bidra med sin kunskap krävs att de känner sig trygg, respekterad och 
känner tillit till företaget. (Morey, Maybury, & Thuraisingham, 2002) Att inte vilja dela med 
sig av sin kunskap kan bero på det rådande klimatet på arbetsplatsen. Känner sig en anställd 
inte trygg med ledningen eller kollegorna kan det leda till att han känner sig osäker på sin 
kunskap och vågar inte dela med sig av den. (Walsham, 2001; Fichter & Wisniewski, 2008) I 
vår enkätundersökning har vi respondenter som är nyanställda på Företag X. De uppger att de 
inte bidrar med sin kunskap till wikin. Anledningen till detta tror vi är att de inte känner sig 
trygga ännu i sin position på företaget. 

Den information som finns lagrad i t ex en wiki kan bli så riklig att det blir svårt att hitta det 
som söks. (Heide, Johansson, & Simonsson, 2005) Det är viktigt med en bra struktur på wikin 
för att användarna ska hitta det de söker, menar Anders på Företag X. Endast en respondent i 
vår enkätundersökning uppger att han tycker strukturen på wikin är stel och svårsökt. Samma 
person uppger även att han inte bidrar med information till wikin. Detta kan vara en orsak till 
att han tycker wikin är svårsökt, då han själv inte varit med och byggt upp strukturen. 

Respondenterna i den äldre åldersgruppen som uppgav att de inte bidrog med information till 
wikin gav anledningen att de inte hade tid och att det var omständigt. Även Anders på Företag 
X  uppgav  att  det  är  tidskrävande  att  bidra  med  information  till  wikin.  Anders  ser  ändå 
fördelarna att han får tillbaka den tiden när han slipper förklara samma sak flera gånger för 
sina kollegor. 

Även om det finns en fungerande wiki så innebär inte det att de anställda använder den. För 
att de anställda ska kunna samarbeta effektivt räcker det inte med en wiki, utan de anställda 
måste ha viljan att samarbeta. (Pereira & Soares, 2006)
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4.3 Slutsatser

Hur delas kunskap mellan människor på företag?
Kunskap kan delas på olika sätt mellan människor. Antingen så delas kunskap direkt mellan 
människor, eller så används olika typer av hjälpmedel som t ex manualer, webben eller wikis. 
Vilket sätt personer väljer att ta del av kunskap på beror på vad det är för typ av kunskap de 
vill få. Är det ny kunskap personen vill ta del av går han först och främst till webben. Om 
personen istället vill bekräfta sin kunskap frågar han oftast en kollega. Wikin fungerar som ett 
komplement till dessa sätt att dela kunskap på, då wikin innehåller mer specifik information 
för företaget än webben. 

Vilka fördelar/nackdelar finns med att använda en wiki i jämförelse med 
andra kunskapsdelningssätt?
Fördelar med en wiki är att det är ett verktyg som främjar samarbete på ett företag. Där kan de 
anställdas kunskaper samlas på samma ställe, och vara lättillgängligt för alla. På wikin finns 
relevant information nerskrivet, och de anställda slipper hela tiden fråga varandra om hjälp. 
Informationen på wikin är lätt att uppdatera och hålla aktuell. Det finns sökfunktioner som 
underlättar sökning efter information.

Nackdelar med en wiki är att det inte är helt säkert att informationen på wikin är korrekt. Alla 
kan dela med sig av kunskap, men det finns ingen kontroll av vad som publiceras förutom av 
användarna  själva.  Det  är  upp till  användarna att  avgöra om informationen är  trovärdig.  
En annan nackdel är att det är svårt att veta vad som finns på wikin. Det är lättare att gå direkt 
till webben och söka där ett större utbud av information finns. Vissa kan även tycka det är 
svårt att söka efter information. 

En wiki har förutsättningarna för att få kunskapsdelning att fungera på ett företag. Hur bra 
wikin än är för kunskapsdelning kommer den inte att fungera om inte användarna är villiga att 
samarbeta och använda wikin.  

Vad påverkar en person till att bidra/ ej bidra med information till  
wikin?
Olika personer bidrar olika mycket med information till en wiki. En del personer bidrar inte 
alls,  utan tar  endast  del  av den information som redan finns tillgänglig.  De personer som 
bidrar till  wikin, bidrar antingen med helt ny information eller  så ändrar de den befintliga 
informationen på wikin. Båda dessa bidragsformer är viktiga för att wikin ska fungera. Ny 
information måste tillkomma, och befintlig information måste kontrolleras så den stämmer.  
Anledningen till att personer vill bidra är att de vill hjälpa sina kollegor och de finner wikin 
meningsfull för sitt arbete. Anledningen till att vissa personer inte vill bidra med sin kunskap 
till wikin kan dels vara att de inte känner sig trygga med att dela sin kunskap öppet till andra. 
Andra anledningar kan vara att personerna tycker det är omständigt eller svårt att förstå hur de 
ska göra, att de inte har tid eller att de upplever att de inte har någon kunskap att dela med sig 
av till företaget. 
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4.4 Diskussion
Det har  varit roligt och intressant att utföra denna undersökning direkt mot ett företag, och 
inte bara läsa i litteratur om hur wikis fungerar. Vi har lärt oss mycket nytt om både wikis och 
kunskapsdelning. Vi har lärt oss att kunskapsdelning handlar mycket om människor. Hur bra 
verktyg för kunskapsdelning man än har så fungerar det inte om människorna inte är villiga 
att använda verktyget.  

Det som varit svårast  i vår undersökning var att hitta respondenter till. Vi har endast fått 14 
stycken respondenter till vår enkät, vilket är i minsta laget. Det hade varit bättre om vi fått en 
större urvalsgrupp och kunnat dra mer generella slutsatser. 

I de artiklar vi läst står det att wikis används mycket på företag. Det skulle varit intressant att 
göra en undersökning om hur många företag i Sverige som använder sig av wikis. Av de 
företag vi kontaktat var det endast ett som använde en wiki. 

Användandet av wikis på företag stämde inte helt överens med vad vi trodde innan. Vi trodde 
att det skulle vara fler respondenter som bidrog med information till wikin, än vad resultatet 
visade. Vi trodde även att de personerna närmast 30 år skulle vara de som bidrog mest. Så var 
inte fallet, utan inga sådana slutsatser kunde dras. 

Vi har uppfattningen att wikis är ett bra verktyg för kunskapsdelning på företag. Det är ett 
enkelt sätt att samla alla anställdas kunskaper på samma ställe. Vi tror dock att inställningen 
till  kunskapsdelning  måste  ändras  hos  användare  för  att  en  wiki  ska  fungera  optimalt. 
Fortfarande finns inställningen att endast ett fåtal personer ska dela med sig av sin kunskap, 
och att denna information sedan inte får ändras av andra. Den inställningen måste ändras till 
att  alla  ska känna att  de kan bidra med sin kunskap och har mod till  att  ändra det andra 
personer skrivit. 
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Bilaga 1: Enkät

Enkät

Användning av wikis på Företag X

Vi är två informatikstuderande vid Örebro Universitet som skriver en c-uppsats om 
användningen av wikis och bloggar inom företag. 

I vår uppsats ska vi utföra en undersökning på företag för att se hur dessa verktyg används. 
Enkäten behandlar frågor om hur er wiki används på er avdelning på Företag X. Vi vill se om 
användandet av wikin skiljer sig åt mellan olika personer, och i så fall varför. 

Undersökningen är frivillig att delta i, men vi skulle vara tacksamma om ni ville hjälpa oss i 
vår undersökning. Enkätsvaren kommer att behandlas helt anonymt. 

Tack för din medverkan!

Sara Larsson & Ann-Sofie Nordling
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Ålder:_____

Befattning:____________________      Anställningstid:____________

1. Tar du del av informationen på wikin?

o Ja, ofta. (Gå till fråga 1a)
o Ja, ibland. (Gå till fråga 1a)
o Aldrig (Gå till fråga 1b)

1a. Om ja, vilken typ av information tar du del av? (fler alternativ kan väljas)

o Tar del av ny information jag inte hade kunskap om innan. 
o Kompletterar min kunskap inom ett ämne med information från wikin.
o Bekräftar min egen kunskap med information från wikin.

1b. Om aldrig, varför tar du inte del av informationen på wikin? (fler alternativ kan väljas)

o Förstår inte hur jag ska göra.
o Tycker inte wikin innehåller användbar information.
o Tar del av kunskap på annat sätt.
o Annat……………………………………………………………

2. Uppmuntras du av företaget att ta del av information på wikin?

o Ja
o Nej

3. När du tror att du vet något men behöver bekräfta det, var letar du då oftast efter kunskap?

o På wikin
o På webben
o I uppslagsbok/manual
o Frågar en kollega
o Annat……………………………………………………….

4. När du inte har någon kunskap om något, var letar du då oftast efter kunskap?

o På wikin
o På webben
o I uppslagsbok/manual
o Frågar en kollega
o Annat……………………………………………………….
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5. När du har kunskap om något men vill veta mer, var letar du då oftast efter kunskap?

o På wikin
o På webben
o I uppslagsbok/manual
o Frågar en kollega
o Annat……………………………………………………….

6. Bidrar du själv med innehåll till wikin?

o Ja, ofta. (Gå till fråga 6a)
o Ja, ibland. (Gå till fråga 6a)
o Aldrig (Gå till fråga 6b)

6a. Om ja, Vad bidrar du med? (fler alternativ kan väljas)

o Helt ny information på ny sida.
o Kompletterar med information på existerande sida. 
o Tar bort felaktig information
o Kommenterar andras information.
o Ändrar andras stavning och grammatik. 
o Annat………………………………..

6aa Varför bidrar du med information till wikin? (fler alternativ kan väljas)

o Jag tycker wikin hjälper mig i mitt arbete.
o Jag vill hjälpa kollegor. 
o Jag känner mig som en i gruppen. 
o Jag tycker wikin är till fördel för företaget.
o Jag känner att jag växer som person. 
o Jag känner mig tvingad av mitt företag. 
o Jag vill bli respekterad för min kunskap.
o Annat…………………………………

6b. Om aldrig, varför bidrar du inte med innehåll till wikin? (fler alternativ kan väljas)

o Jag har ingen kunskap att dela med mig av.
o Jag har svårt att förstå hur jag ska göra.
o Det känns omständigt.
o Jag har inte tid. 
o Jag känner mig inte trygg med att bidra med min kunskap. 
o Jag vill inte dela med mig av min kunskap.
o Annat……………………………….

7. Uppmuntras du av företaget att bidra med information på wikin?

o Ja
o Nej

iii



8. Tycker du att er wiki innehåller information som du har användning av?

o Ja, mycket är användbart
o Ja, en del är användbart
o Nej, inget är användbart

9. Hittar du den information som du söker efter?

o Ja, alltid
o Ja, ibland
o Aldrig 

10. Vad ser du för fördelar med wikin i jämförelse med andra sätt att dela kunskap på?

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

11. Vad ser du för nackdelar med wikin i jämförelse med andra sätt att dela kunskap på?

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
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Bilaga 2: Intervjufrågor

Företag X

Internalization

Uppmuntrar ni de anställda att ta del av information på wikin? På vilket sätt?

Socialization

Hur har wikin påverkat kunskapsdelningen/kommunikationen på företaget?

Hur delades kunskap/kommunicerade företaget innan användningen av wikin?

På vilket sätt har kunskapsdelningen/kommunikationen förändrats på företaget?

Använder ni andra verktyg för att dela kunskap med?(som t ex databaser, dokumentationer)

Använder ni andra verktyg för att kommunicera med?(som t ex e-mail)

Vad ser du för fördelar med wikin i jämförelse med andra sätt att dela kunskap och 
kommunicera?

Vad ser du för nackdelar med wikin i jämförelse med andra sätt att dela kunskap och 
kommunicera??

Hur uppfattar ni att användarna tycker att wikin fungerar?

Är användarna styrda att använda wikin för att hitta viss information? 

Externalization

Uppmuntrar ni de anställda att bidra med information på wikin? På vilket sätt?

Combination

Vad används wikin till?

Vilka använder wikin?

Varför har ni valt en wiki att dela kunskap med?

Hur var wikin tänkt att fungera från början?

Fungerar wikin nu som den var tänkt att fungera från början?
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Anser företaget att wikin innehåller korrekt information?

Hur upprätthålls strukturen på wikin? 

Har olika användare olika access till wikin? Vilka olika access finns?
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