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Sammanfattning  

 

Denna studie är en fallstudie i syfte att visa på vilka faktorer som påverkar användande av 

kunskapshanteringssystem på en arbetsplats med speciella förutsättningar. Det studerade fallet 

är en arbetsplats med endast deltidsarbetande studenter som oftast arbetar på egen hand vid 

olika tider. Intervjuer med medarbetarna visar på att användande av andra system är en viktig 

faktor som kan förhindra både delande av kunskap och sökande av information via 

kunskapshanteringssystem. Studien har jämförts med tre tidigare studier för att visa på 

likheter och skillnader mellan arbetsplatser med olika förutsättningar. 

 

 

Abstract 

 

This study is a case study with the purpose of showing which factors that influence the use of 

knowledge management systems in a workplace with special conditions. This case studies a 

workplace with only part-time working students who usually work on their own at different 

times. Interviews with the staff indicated that the use of other systems is an important factor 

that can prevent both the sharing of knowledge and the search for information through 

knowledge management systems. The study has been compared with three previous studies to 

show the similarities and differences between workplaces operating under different 

conditions. 

 

 

Nyckelord 

 

Kunskapshantering, kunskapshanteringssystem, deltid, sociala utbyten, socialt kapital. 

  



 

Ordlista 

 

Belöningsfaktorer: Faktorer som påverkar användande av kunskapshanteringssystem positivt 

(Kankanhalli m.fl. 2006). 

 

Data: Fakta och statistik vilken har samlats ihop för referens eller analys (Davenport & 

Prusak 1998). 

 

Elektroniskt kunskapsarkiv: Ett formellt lager där strukturerad kunskap samlas för att kunna 

återanvändas (Markus 2001). 

 

Explicit kunskap: Kunskap om något som har blivit fångat och kan artikuleras vilket medför 

att det lätt kan kommuniceras (Nonaka 2007). 

 

Information: Det som förmedlas eller representeras av en viss ordning eller sekvens av saker 

(Oxford Dictionaries). 

 

Kodifierad kunskapsstrategi: Kunskapshantering sker mellan personer och dokument (Hansen 

m.fl. 1999). 

 

Kompetens: En individs potentiella handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, situation 

eller kontext (Nilsson, Wallo, Rönnqvist och Davidsson 2011). 

 

Kostnadsfaktorer: Faktorer som påverkar användande av kunskapshanteringssystem negativt 

(Kankanhalli m.fl. 2006). 

 

Kunskap: Fakta, information och färdigheter som har förvärvats av en person genom 

erfarenhet eller utbildning, d.v.s. en persons teoretiska eller praktiska förståelse av ett ämne 

(Oxford Dictionaries). 

 

Kunskapshantering: En systematiskt och organisatoriskt specificerad process för att förvärva, 

organisera och kommunicera både tacit och explicit kunskap av anställda så att andra 

anställda kan använda den (Alavi och Leidner 1999). 

 

Kunskapshanteringssystem: Tillåter en organisation att dela, spara och använda kunskap. Är 

en viktigt beståndsdel av kunskapshantering. Återanvändandet stöds genom att expertis lagras 

eller att systemet ger tillgång till experter (Markus, 2001, Lee & Choi 2003).  

 

Medarbetarportalen: Ett kunskapshanteringssystem som hanterar både personifierad och 

kodifierad kunskap på Upnet. 

 

Personifierad kunskapsstrategi: Kunskapshantering sker mellan personer (Hansen m.fl. 

1999). 



 

 

Sammanhangsbetonade faktorer: Faktorer som förutom att påverka användande av 

kunskapshanteringssystem även styr kostnad- och belöningsfaktorer (Kankanhalli m.fl. 2006). 

 

Skype: Tjänst för att Ringa, visa, meddela och dela med andra var de än är (skype.se) 

 

Tacit kunskap: Personligt anknuten kunskap (Nonaka 2007). 
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1 Inledning 
 

Kulkarni, Ravindran och Freeze (2007) skriver att kunskapshantering utvecklats till ett 

strategiskt viktigt område för de flesta organisationer. De beskriver kunskapshantering som 

processen genom vilken organisationer utnyttjar och utvinner värde från dess intellektuella 

tillgångar och kunskapstillgångar. Markus (2001) benämner IT-system som en av 

huvuddelarna i kunskapshantering, där kunskap överförs mellan de som har och de som inte 

har kunskap. Vidare skriver han att kunskap har två dimensioner. Dels explicit kunskap som 

har blivit fångad och kan artikuleras men också tacit kunskap finns i personers huvuden eller 

muskelminnen. Markus poängterar att bara explicit kunskap hanteras i 

kunskapshanteringssystem. Hansen, Nohira och Tierney (1999) påstår att varje 

kunskapsdimension har en strategi kopplad till sig. När kunskap är noggrant kodifierad och 

lagrad i databaser, där den blir tillgänglig och kan användas enkelt av vem som helst i 

företaget kallas det för kodifierad strategi. När kunskap istället är nära kopplad till den person 

som utvecklade den och huvudsakligen delas genom personliga kontakter blir datoriseringens 

syfte istället att hjälpa personer att kommunicera med varandra. Det kallas för den 

personifierade strategin. Kankanhalli, Tan och Wei (2005) och Bock, Kankanhalli och 

Sharma (2006) framlägger att teorier om sociala utbyten och socialt kapital kan användas för 

att undersöka vilka faktorer som påverkar användande av kunskapshanteringssystem. Heide 

(2002) bidrar med ytterligare hinder för både delande och sökande av information. Han drar 

även slutsatsen att organisationsmedlemmar tenderar att utveckla egna lösningar om de 

upplever att de formella lösningarna inte är tillfredställande. Det finns incitament att 

undersöka vilka faktorer som påverkar användandet på en arbetsplats med mer speciella 

förhållanden.  

 

 

1.2 Bakgrund 
 

En av de många arbetsplatser som använder kunskapshanteringssystem är UpUnet-S (Upnet). 

Upnet är en IT-support för studenter vid Uppsala universitet och är en del av Avdelningen för 

IT och inköp. Supporten innebär att svara på frågor och hjälpa till vid problem med 

studentkonton, övervaka och felanmäla störningar på den Internetanslutning som universitetet 

tillhandahåller till stadens studentbostäder. På arbetsplatsen arbetar 11 studenter vid sidan av 

sina studier. De arbetar mindre än 30 procent av full arbetstid. Vid varje arbetspass finns 

oftast bara en medarbetare på plats. Medarbetarna stannar oftast inte mer än några år eftersom 

de endast jobbar där under studietiden. Arbetet kräver att medarbetaren känner till många 

rutiner och regler för vilka svar som ska ges till de som ringer in. Medarbetarna behöver t.ex. 

veta vad ska göras vid specifika ärenden, när ett ärende urskiljer sig på ett sådant sätt att det 

behöver särbehandlas och hur felsökning går till. Ärendena som kommer till supporten tillhör 

ingen specifik handläggare utan alla medarbetare hjälps åt att följa upp varje ärende. 
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Upnet samlar information om gällande rutiner, regler och särskilda ärenden från flera håll. 

Den mesta informationen kommer från Helpdesk som delvis har samma arbetsuppgifter som 

Upnet men består av heltidsanställda medarbetare. Information kommer även från andra håll 

på IT-avdelningen samt andra delar av universitetet, till exempel institutionerna. Även helt 

externa parter bidrar med information vilket kräver att Upnet behöver ha kontinuerlig kontakt 

med t.ex. hyresvärdarna för studentbostäderna och de bolag de skrivit avtal med för tekniskt 

underhåll. All den samlade informationen behöver nå alla medarbetare. 

 

Eftersom arbetsplatsen oftast är bemannad med endast en medarbetare åt gången är tillfällena 

för fysisk kontakt begränsade. Därför saknas det som Psychology Today (2013-05-02 19:44) 

kallar för “water cooler effect”, vilket innebär att ett kontors medarbetare upplever ökat 

sammanhang då de samlas kring vattenautomaten för att samtala. I Sverige kan det jämföras 

med fikapauser. Det personliga mötet mellan medarbetarna anses ge ökad effektivitet då 

informella möten främjar ett naturligt spridande av kunskap mellan medarbetarna. 

 

Avdelningen för IT och inköp började nyligen använda ett nytt kunskapshanteringssystem 

som heter Medarbetarportalen (MP) vars syfte är att underlätta och förbättra arbetet för hela 

avdelningen. Innan studien genomförts är det oklart i vilken utsträckning tjänsten används av 

medarbetarna på Upnet. 

 

 

1.3 Problemformulering 
 

Efter genomförd litteraturstudie framkom att teorin endast täckte typiska arbetsplatser där 

personalen arbetar minst 50 procent av full arbetstid och mestadels under samma tid på 

dygnet. Därför är det intressant att undersöka arbetsplatser med annorlunda förhållanden. 

Upnet är med sina speciella arbetsförhållanden ett bra exempel. Det finns incitament att 

undersöka om faktorer som påverkar användandet på Upnet skiljer sig från faktorer på 

arbetsplatser med de mer typiska förutsättningarna. På så sätt går det att veta om teorier 

framtagna i sådana studier är applicerabara i fall som Upnet.  

 

 

1.4 Syfte 
 

Studien ska behandla vilken problematik som finns med användandet av 

kunskapshanteringssystem på en arbetsplats som Upnet. Den ska också reda ut vilka som är 

de viktigaste sociala faktorerna som påverkar användandet av det tillhandahållna systemet, 

MP. Faktorerna som påverkar ska sedan jämföras med tidigare studier gjorda på arbetsplatser 

med mer typiska förutsättningar. Som nämns ovan är syftet att skapa förståelse för om det 

finns faktorer som skapar problem vid användandet av kunskapshanteringssystem på en 

arbetsplats med knapp arbetstid kombinerat med ensamt arbete. 
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1.5 Forskningsfrågor 
 

Det finns två viktiga förutsättningar som kan påverka arbetsgruppen Upnet:s användande av 

kunskapshanteringssystemet MP, vilka är: 

- Att medarbetarna jobbar mindre än 30 procent av full arbetstid  

- Arbetesuppgifterna kräver samarbete oberoende av tid och rum. 

 

Detta leder till följande forskningsfrågor:  

1. Vilka är de faktorer som påverkar användandet av kunskapshanteringssystem på en 

arbetsplats med sådana förutsättningar som Upnet? 

2. På vilket sätt skiljer sig dessa från faktorer på en arbetsplats med mer typiska 

förutsättningar? 

 

 

1.6 Avgränsningar  
 

Det kan finnas många faktorer som påverkar användande av kunskapshanteringssystem. 

Eftersom studien har en begränsad tidsram kan inte alla möjliga faktorer undersökas. Därför 

avgränsas studien till att undersöka en kombination av de faktorer som tas upp i teorier från 

tre tidigare studier. Dessa studier presenteras närmare i teorikapitlet. 

 

För att svara på forskningsfråga 2 kommer resultatet från undersökningen att jämföras med 

resultaten från de ovan nämnda studierna. De har studerat arbetsplatser med mer typiska 

förutsättningar. Därför kommer empiri från sådana arbetsplatser ej samlas in.  

 

Eftersom studien ämnar ta reda på vilka faktorer som påverkar användandet av 

kunskapshanteringssystem på en arbetsplats med sådana förutsättningar som Upnet och inte 

Upnet specifikt kommer studien inte innehålla en noggrann genomgång av det installerade 

kunskapshanteringssystem som används på arbetsplatsen. Den kommer inte heller beröra de 

andra arbetsgrupperna som finns på avdelningen eftersom deras förutsättningar är annorlunda. 

Studien kommer endast täcka in arbetsplatsen Upnet, ingen annan arbetsplats kommer 

undersökas då tidsramen inte tillåter det. 
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1.7 Kunskapsintressenter 
 

Resultat framställs med hjälp av medarbetare som arbetar på Upnet. Resultatet kommer vara 

användbart vid en utvärdering av användningen av kunskapshanteringssystem på arbetsplatser 

där de två ovan nämnda förutsättningarna gäller. Även liknande arbetsplatser där ett 

kunskapshanteringssystem ska införas kan dra nytta av resultatet. Vidare går också resultatet 

att jämföra med Kankanhalli m.fl. (2005), Bock m.fl. (2006) och Heide (2002) eftersom deras 

teorier har använts. Kontrasten kommer belysa kvaliteter som är speciella för respektive fall, 

men också visa vilka faktorer som gäller för samtliga och därför är generellt viktiga att 

beakta. 

 

1.8 Disposition 
 

I kapitel 2, metod, ges en beskrivning av vilka tillvägagångssätt som kommer användas och 

de metodval som gjorts i studien för att läsaren ska få en god förståelse för hur den har 

bedrivits. Kapitel 3, teori, innehåller kunskapsinventering, bakgrundsteori, teoretiska begrepp 

och teorier från tidigare studier. Empirin presenteras i kapitel 4 och består av de svar som 

respondenterna gav under de nio intervjuerna som hölls. I analysdelen, kapitel 5, analyseras, 

diskuteras och jämförs det insamlade empiriska materialet från fallstudien på Upnet med 

resultaten från de tre tidigare studierna Kankanhalli m.fl. (2005), Bock m.fl. (2006) och Heide 

(2002). Analysen diskuteras sedan i resultatdelen, kapitel 6, för att ge svar på studiens 

forskningsfrågor. Vidare diskuteras brister i studien och ämnen som kan vara intressant för 

framtida forskning. I kapitel 7 återfinns fullständig källförteckning och i kapitel 8 finns 

bilagor bestående av de intervjufrågor som användes i intervjuerna med medarbetarna och 

intervjun med arbetsledaren. 
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2 Forskningsansats och Metod 
 

I detta kapitel ges en beskrivning av vilka tillvägagångssätt som kommer användas och 

metodval som gjorts i studien för att läsaren ska få en god förståelse för hur den har bedrivits. 

Här styrks även studiens trovärdighet genom att ange vilka negativa aspekter som finns i val 

av tillvägagångssätt och metod. 

 

 

2.1 Forskningsansats 
 

I studien kommer det användas teorier och frågor som har utvecklats efter tre teorier från 

tidigare studier där medarbetarna arbetar heltid. Dessa teorier och frågor är hämtade från 

Contributing knowledge to electronic knowledge repositories: An empirical investigation, 

gjord av Kankanhalli, Tan och Wei (2005) samt Are norms enough? The role of collaborative 

norms in promoting organizational knowledge sharing gjord av Bock, Kankanhalli och 

Sharma (2006) Utöver det tillförs teorier från Intranät: en ny arena för kommunikation och 

lärande av Heide (2002). Eftersom författarna till denna uppsats själva arbetar på 

arbetsplatsen som ska undersökas och inte vill låta sin egen förförståelse missleda den 

vetenskapliga studien är det passande att utgå ifrån den tidigare utförda forskningen, deras 

teorier och intervjufrågor. 

 

 

2.1.1 Deduktiv ansats 

 

Enligt Jacobsen (2002) innebär en deduktiv ansats att man först skaffar sig förväntningar om 

hur världen ser ut för att sedan ge sig ut i den för att samla in empiri. Därefter går det att 

jämföra om förväntningarna stämmer överens med verkligheten eller inte. Dessa 

förväntningar bygger på tidigare empiriska rön och teorier. Det kan kallas “från teori till 

empiri”. Vanligen kopplas en deduktiv ansats samman med kvantitativa 

datainsamlingsmetoder men i denna studie passar kvalitativ insamlingsmetod bättre eftersom 

medarbetarna på Upnet är för få för att en kvantitativ ansats ska vara lyckad. Deduktiv ansats 

kan kritiseras för att oundvikligt leda till att forskaren enbart letar efter information som 

denne finner relevant och som därmed tenderar att ge stöd åt dennes förväntningar, på så sätt 

kan viktig information eventuellt förbises. Författarna kommer ta hänsyn till kritiken mot 

deduktiv ansats och ha den i åtanke. 

 

Induktiv ansats har valts bort därför att den, till skillnad från deduktiv ansats, handlar om att 

gå från empiri till teori. I denna ansats är det viktigt att inte börja med teori eller ha för 

mycket förkunskap utan helst vara ny på det området som undersöks (Johannessen & Tufte, 

2002). Eftersom författarna själva är anställda på arbetsplatsen där studien ska genomföras är 

detta en omöjlighet då förkunskapen hos författarna är alldeles för omfattande.  
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2.1.2 Holistisk och individualistisk ansats 

 

Jacobsen (2002) definierar holistisk ansats som studier av det sociala samspelet mellan 

personer. Han skriver också att individualistisk ansats är studier av enskilda individers motiv 

och beteenden. Denna studies syfte är att undersöka vilka faktorer som påverkar användandet 

av kunskapshanteringssystem. Då faktorerna kan vara både beroende på individens 

uppfattning samtidigt som sociala sammanhanget inverkar, räcker ingen av ansatserna till att 

besvara frågeställningen ensam.  Därför används kombination av holistisk och individualistisk 

ansats i denna studie. Jacobsen skriver att holism och individualism inte är varandras raka 

motsatser utan snarare befinner sig på olika platser på en skala. 

 

 

2.1.3 Interpretativt paradigm 

 

Studien hamnar under det interpretativa paradigmet. Det bygger på tron att det finns multipla 

subjektiva världar och söker ta reda på dynamiska, socialt konstruerade meningar (Oates 

2006) vilket studien ämnar göra. Enligt Lundahl och Skärvad (1999) ligger det interpretativa 

paradigmet till grund för den kvalitativa metodteorin vilket även stärker valet av kvalitativ 

ansats. Johannessen & Tufte (2002) skriver att all mänsklig handling har en 

meningsdimension, vilket innebär att människor har egna uppfattningar och tolkningar av det 

som sker runt dem. För att förstå det som sker måste forskaren ha insikt i den 

meningsdimension som ligger bakom människors handlingar och samverkan och sådan kan 

man bara få genom att samtala med människor. 

 

Lundahl och Skärvad (1999) skriver att det positivistiska paradigmet strävar efter en 

åtskillnad mellan fakta och värderingar och bygger på tanken att det finns en objektiv 

verklighet som är värderingsfri och av faktamässig karaktär som finns oberoende av vem som 

studerar den. I och med att författarna bakom uppsatsen själva är anställda på arbetsplatsen 

Upnet vore det enfaldigt att tro att studien kommer kunna utföras helt utan inverkan av deras 

tidigare erfarenheter och åsikter. Detta är något som både författarna och läsaren måste ha i 

åtanke. Vidare stämmer inte tron på den värderingsfria verkligheten överens med studiens 

syfte då det bland annat är värderingar kring kunskapsdelning som ska undersökas. 

 

 

2.1.4 Bias 

 

Problem kan uppstå då författarna själva är medarbetare på arbetsplatsen Upnet. Författarna är 

således en del av det som ska undersökas vilket kan leda till bias som på engelska betyder 

fördom och av Nationalencyklopedin beskrivs som “Snedvridning. Allmänt: felaktigheter i 

vetenskapliga resultat p.g.a. något systematiskt fel i forskningsprocessen vad gäller t.ex. 

insamling av data, bearbetning eller analys av resultat”. Författarna måste medvetet och 

noggrant genom hela studien undvika att bias uppstår. Eftersom att teman och frågor är tagna 
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från tidigare studier undviks att bias skapas innan empiri har börjat samlas in. Genom att göra 

noga övervägda och genomtänkta metodval kommer bias motverkas i den resterande 

studieprocessen.  

 

 

2.2 Metodval 
 

Nedan presenteras de metodval som gjorts i studien samt en diskussion om för och nackdelar 

med dessa. 

 

 

2.2.1 Forskningsstrategi 

 

För denna studie finns två tänkbara strategier, fallstudie och aktionsforskning. Oates (2006) 

skriver att aktionsforskning oftast handlar om att göra någonting i en verklig situation för att 

sedan reflektera över resultatet. De som arbetar i den situationen som studeras är aktiva 

delatagare i forskningen. Han skriver också att fallstudier går ut på att undersöka ett fall av 

någonting, det kan vara en organisation, en avdelning, ett informationssystem, ett 

diskussionsforum osv. Syftet skriver han är att få en rik, detaljerad inblick i "livet" i det 

studerade fallet och dess komplexa relationer och processer. Detta gör att fallstudie är den 

bäst passande forskningsstrategin för denna studie då syftet inte är att förändra något i 

verksamheten på Upnet utan endast att studera faktorer. 

 

Eftersom målet med studien är att finna vilka faktorer som påverkar kunskapsdelning på 

Upnet och på så vis förklara varför delandet av kunskap ser ut som det gör blir studien 

förklarande och även samtida eftersom fallet undersöks just nu (Oates 2006). Förklarande 

kunskap talar om varför något är på ett visst sätt genom att ge orsaker, grunder, skäl eller 

förutsättningar för ett resulterande förhållande (Goldkuhl 2011). Studien är också en 

blandning av extremt exempel- och bekvämlighetval eftersom Upnet inte är ett typiskt fall 

men bidrar med en kontrast mot normen, samtidigt är valet av fall ett bekvämt val då 

författarna själva arbetar där (Oates 2006). 

 

Enligt Oates (2006) kritiseras ibland fallstudier för att de enbart producerar kunskap som 

endast relateras till det studerade fallet. Men han skriver att genom generalisering kan man 

dra bredare slutsatser och den generaliseringstyp som tillämpas i studien är rik insikt vilket 

ger en viktig ny förståelse för en viss situation. 
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2.2.2 Kvalitativ datainsamling 

 

Valet av insamlingsmetod är kvalitativ vilket inbjuder forskaren att fortlöpande tolka 

informationen för att ändra och forma teorier under datainsamlingens gång (Johannessen & 

Tufte, 2002). Ansatsen lämpar sig väl då analysen kan ske löpande i takt med 

datainsamlingen vilket är motiverat på grund av den korta perioden för studien. 

Insamlingsmetoden i de två tidigare studierna har varit kvantitativ men detta bör inte ge stora 

problem eftersom det går att göra kvantitativ analys på kvalitativ data om så skulle behövas 

(Oates 2006). 

 

Enligt Silverman (2000) innebär kvalitativ forskning att dataanalysen är mer integrerad i 

datainsamlingen än vid kvantitativa ansatser och allt eftersom respondenter förmedlar sin 

uppfattning av situationen kan teorin omvandlas så att den bättre speglar situationen i det 

unika fallet. Teori och forskarens tidiga förståelse är en viktig utgångspunkt för dataanalysen. 

Vidare skriver han att teoretiska perspektiv och tolkningar måste vidareutvecklas i harmoni 

och ändras efter meningsinnehållet i data som samlas in. Analysen måste därför vara både 

teoretiskt upplyst och grundad i empirin. 

 

Oates (2006) skriver att det är viktigt att ge läsarna tillräckligt med detaljer om studien så att 

de kan skapa en egen uppfattning om ifall resultaten är applicerbara på en annan situation. Det 

är nödvändigt att påpeka att studiens kvalitativa natur leder till ett fokus på djup istället för 

generaliserbarhet och att fallet Upnet har mycket specifika förutsättningar vilket också gör det 

intressant att undersöka. 

 

 

2.2.3 Intervju 

 

Studien kommer utföras genom individuella intervjuer med medarbetarna på Upnet. 

Gruppintervjuer anses olämpliga för studien då varje respondent inte ges samma betydelse 

samt relationer i arbetsgruppen kan skapa speciella resultat (Jacobsen 2002). Det sistnämnda 

är inte önskvärt på grund av att den fysiska gruppdynamiken är starkt begränsad på 

arbetsplatsen. 

 

Oates (2006) beskriver tre olika sätt att göra intervjuer,  

1. Strukturerade intervjuer som liknar enkäter där intervjuaren har ett antal förbestämda frågor 

som ställs i en förbestämd ordning  

2. Semi-strukturerade intervjuer där intervjuaren har ett antal förbestämda frågor och teman 

men kan ändra ordningen på dessa efter samtalets gång, man kan även ställa följdfrågor 

3. Ostrukturerade intervjuer där intervjuaren presenterar ett tema och försöker sen att inte 

avbryta utan låter respondenten prata fritt om upplevelsen och händelser. 
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Att använda strukturerad intervju kommer inte ge tillräckligt uttömande svar för studien. 

Ostrukturerade intervjuer ger för stort utrymme för författarnas förkunskaper att påverka 

intervjuns innehåll på grund av avsaknaden av struktur. Det finns också en risk för att studien 

inte går att jämföra med de två tidigare studierna då respondenterna inte har frågor att förhålla 

sig till. Därför kommer denna studie genomföras med semi-strukturerade intervjuer 

tillsammans med en intervjuguide som bl.a. bygger på ett urval av de frågor som använts i de 

tidigare studierna. På så sätt minskar risken för att författarnas förkunskaper i ämnet påverkar 

frågeframställningen på ett sätt som kan ge bias. Resultaten blir även lättare att jämföra med 

de tidigare gjorda studierna. Dock kommer urvalet inte kunna omfatta alla frågor från båda 

studierna då man enligt Trost (1997) inte bör besvära den intervjuade med allt för många 

frågor. Han skriver också att en intervju som pågår i flera timmar visar på dålig respekt för 

den intervjuade. Oates (2006) skriver att en intervju inte bör överstiga två timmar eftersom 

den intervjuade annars blir trött eller otålig. Studiens intervjuer planeras ta högst en timme per 

tillfälle då medarbetarna inte får någon ersättning för sin tid. 

 

För att undvika bias i urvalet av frågor ska detta göras med noggrannhet och stor eftertanke. I 

det fall där frågor är snarlika eller i viss mån återkommer från den ena studien till den andra 

väljs en av frågorna. Vissa frågor är tydligt svåra eller rent av omöjliga att tillämpa i 

intervjuerna med de anställda på Upnet eftersom de berör omständigheter som inte 

förekommer på arbetsplatsen. Sådana frågor kommer också uteslutas. Det faktum att 

intervjuarna är respondenternas egna kollegor kan vara en faktor som kan inverka negativs på 

svaren. Exempelvis kan respondenterna svara jakande fastän det är felaktigt. Vissa frågor 

bedömds olämpliga att använda av den anledningen och undviks därför. 

 

 

2.2.4 Etik i forskningsprocessen 

 

Det är viktigt att identifiera eventuella etiska felsteg innan de begås (Johannessen & Tufte, 

2002). Under förarbetet och genomförandet av studien kommer de principer som 

Vetenskapsrådet har utarbetat att beaktas. Dessa principer kan sammanfattas som fyra 

forskningsetiska huvudkrav som ställs på all forskning som genomförs: Informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 

Johannessen & Tufte (2002) beskriver de fyra huvudkraven som följer. 

1. Informationskravet syftar till att forskarna ska informera de av forskningen berörda om 

forskningsuppgiftens syfte. Deltagandet är frivilligt och de medverkande har rätt att när som 

helst avbryta sitt deltagande. 

2. Samtyckeskravet innebär att deltagare själv har rätt att bestämma över sin medverkan. 

Forskaren måste inhämta uppgiftlämnarens samtycke. Den som väljer att inte delta ska inte 

drabbas av någon negativ effekt. 
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3. Konfidentialitetskravet karaktäriseras av att alla deltagare i en undersökning ska ges största 

möjliga konfidentialitet. Det ska inte kunna gå att urskilja vem som har uppgett känsliga 

uppgifter. 

4. Nyttjandekravet betyder att uppgifter insamlade om enskilda personer endast får nyttjas för 

forskningsändamål. 

 

Då studien kommer beröra de anställdas åsikter och inställning till sin arbetsplats är 

konfidentialitetskravet speciellt viktigt. De uppgifter som kan röja en respondents identitet 

kommer maskeras. Inga onödiga uppgifter om deltagarna som skulle kunna bidra till 

identifiering kommer samlas in eller presenteras i studien. 

 

 

2.2.5 Validitet och Reliabilitet 

 

Jacobsen (2002) skriver att empirin bör uppfylla två krav 

1. Den måste vara giltig och relevant, valid. 

2. Den måste vara tillförlitlig och trovärdig, reliabel. 

Med validitet menas att det som önskas mätas är det som faktiskt mäts, att det är relevant och 

att det som mäts i urvalsgruppen också gäller för alla. Med reliabilitet menas att 

undersökningen måste gå att lita på, att den måste vara genomförd på ett trovärdigt sätt som 

väcker tillit. Jacobsen skriver att man måste tänka på att olika metoder mäter olika resultat. 

Detta har författarna haft i åtanke vid val av datainsamlingsmetod vilket går att se i avsnittet 

om forskningsprocess. 

 

 

2.3 Forskningsprocess 
 

Dalen (2007) skriver att den kvalitativa intervjun bygger på allmänna principer för 

genomförande av kvalitativ undersökning. Den som forskar följer en projektplan som explicit 

kan beskrivas som ett sätt att göra det möjligt för andra att följa processen och efter hand 

ställa kritiska frågor. Därefter beskriver hon en forskningsprocess som gäller för kvalitativa 

studier, bestående av 7 steg vilka beskrivs nedan. Studien följer den föreslagna 

forskningsprocessen från Dalen. 

 

 

2.3.1 Val av tema och utformning av forskningsfrågor 

 

Enligt Dalen måste det valda temat sättas i en teoretisk referensram. Hon skriver att forskaren 

behöver söka i litteraturen, detta för att kartlägga miljön innan själva projektet startar. Därför 

genomförs en litteraturstudie med mål att finna teoretiska begrepp och teorier att använda i 

fallstudien. Dessutom kommer en intervju hållas med en samordnare på Upnet. Frågorna till 

denna intervju återfinns i bilaga 2. 
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2.3.2 Val av respondenter 

 

Kvalitativa undersökningar kan kallas intensiva i det anseendet att de ska åstadkomma mycket 

information på ett begränsat antal respondenter. Det är mindre viktigt att ett urval av 

respondenter ska representera en större grupp och det är i regel inte aktuellt att rekrytera 

respondenter slumpmässigt. Syftet är att generera överförbar kunskap och inte att göra 

statistiska generaliseringar (Johannessen & Tufte, 2002). Alla som jobbar på arbetsplatsen 

kommer bli tillfrågade. Om de väljer att delta kommer det ske en totalundersökning som i 

Nationalencyklopedin definieras som en undersökning där hela populationen undersöks och 

inte enbart ett urval. Dessutom kommer en kortare intervju hållas med samordnaren för att få 

bakgrundsinformation till de övriga intervjuernas intervjuguide. Den fulla intervjuguiden för 

intervjuerna med medarbetarna återfinns i bilaga 1. 

 

 

2.3.3 Utarbetande av intervjuguide 

 

Dalen (2007) skriver att i alla projekt som använder intervju som metod kommer det finnas ett 

behov av att utarbeta en intervjuguide. Hon påpekar att det är speciellt viktigt när det rör sig 

om semistrukturerade intervjuer. En intervjuguide innehåller centrala teman och frågor som 

tillsammans ska täcka de viktigaste områdena för studien (Jacobssen 1993). Denna studie 

ämnar hämta teman och frågor ifrån de tidigare nämnda artiklarna Kankanhalli m.fl. (2005) 

och Bock m.fl. (2006). Dessutom hämtas teorier från Heide (2002).  

 

Intervjuguider måste systematiseras och planeras på ett grundligt sätt för att andra kolleger 

ska kunna granska arbetet och de resultat man kommit fram till (Jacobssen 1993). Det innebär 

att den som forskar måste kunna visa eller göra trovärdigt att data är insamlat på ett sådant 

sätt att de är relevanta och seriösa för forskningsfrågorna (Trost, 1997). En stor del av de 

frågor som förekommer i intervjuguiden berör åsikter. Dessa frågor är till för att ta reda på 

hur respondenten tror att verkligheten hänger samman, utifrån vilka normer, värderingar, 

ideologier, samband mellan orsak och verkan som denne uppfattar och betraktar som 

förklaringar till olika saker (Jacobssen 1993).  

 

Frågorna kommer vara en blandning mellan öppna och stängda. Jacobsen (1993) skriver att i 

hur öppen eller stängd en fråga är avgörs av vilket utrymme som ges för svaret. Fler 

svarsmöjligheter resulterar i en mer öppen fråga. Eftersom öppna frågor leder till att 

författarna får stort tolkningsutrymme kan studiens intervjufrågor inte vara helt öppna. Trost 

(1997) presenterar kritik mot stängda frågor och skriver att de leder in respondenten på svaret. 

Alltför stängda frågor resulterar i att svaren saknar det djup som denna studie kräver. Han 

skriver också att sådana frågor även kan leda till att respondenten svarar jakande då det är det 

enklaste svaret. Valet för denna studie blir halvöppna frågor eftersom författarna inte vill ge 

sig själva för stort tolkningsutrymme samtidigt som de inte vill leda in respondenterna på 

förväntade svar eller uppmana dem till att svara jakande. 
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Trost (1997) menar att påståenden ska undvikas därför att det kan leda till att respondenten 

lätt håller med påståendet även om svaret egentligen inte överensstämmer med den egna 

åsikten. Frågorna hämtade från Kankanhalli m.fl. (2005) och Bock m.fl. (2006) var 

formulerade som påståenden som besvarades genom en 7 steg skala. För att de ska kunna 

återanvändas i denna studies intervjuguide behöver påståendena omformuleras till halvöppna 

frågor. 

 

 

2.3.4 Genomförande av intervjuerna 

 

Som tidigare nämndes i avsnittet om etik kommer respondenterna informeras om studiens 

syfte och deras rättigheter innan intervjun påbörjas Om respondenterna tillåter spelas allt de 

säger in. Intervjuerna kommer även att transkriberas under intervjun eller så fort som möjligt 

efter. Enligt Dalen (2007) är det en fördel eftersom att det möjliggör bästa möjliga återgivning 

av hur respondenten faktiskt uttalade sig. 

 

Enligt Trost (1997) ska inga åhörare finnas i närheten och miljön ska vara så ostörd som 

möjligt. Han skriver dessutom att respondenten ska känna sig trygg i miljön, därför är 

intervjuarens bostad utesluten, då den intervjuade där lätt kan hamna i ett underläge gentemot 

intervjuaren. Studiens intervjuer genomförs därför i avskilda rum i universitetets lokaler.  

 

 

2.3.5 Organisering och bearbetning av det insamlade materialet 

 

Dalen (2007) skriver att det är viktigt att grundligt kontrollera utskrifterna av 

intervjumaterialet mot banden. Därefter går det att använda transkriberingen som råmaterial 

för analysen. Hon anser även att en datareduktion sker mellan inspelat material och utskrift. 

Därför är det viktigt att varje intervjus transkription kontrolleras så fort som det är möjligt 

mot det inspelade materialet.  

 

 

2.3.6 Analys av intervjumaterialet 

 

Analysfasen startar redan under intervjufasen i kvalitativa studier. Det är därför viktigt att 

anteckna intressanta iakttagelser och funderingar (Dalen 2007). Detta kommer göras löpande i 

samband med transkriberingen och kontrollen av intervjuerna. Dalen anser att analysfasen ska 

ge de konkreta yttrandena teoretisk anknytning, vilket i denna studie sker genom att 

författarna tolkar yttrandena och sätter in dem i en teoretisk ram. 
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Studien kommer använda den analysprocess som beskrivs i Oates (2006). Varje enhet av data 

ska kategoriseras till det tema den representerar. Teman kan väljas från antingen de teorier 

som har kommit fram i litteraturstudien eller det som växer fram ur den empiri som har 

inhämtats under studiens gång (Ibid). I studien på Upnet kategoriseras data in i de teman som 

utformades efter litteraturstudien, dessa teman presenteras i teorikapitlet. 

 

Nästa steg, enligt Oates (2006) process, är att försöka hitta teman och kopplingar mellan de 

tidigare nämnda temana. Kopplingarna kan sedan länkas till den teori som ingår i studiens 

ramverk. Dalen (2007) påpekar att när man utgår från en etablerad teori och sedan tillämpar 

denna på egen empiri kan detta leda till att den existerande teorin utvecklas. Vid sådana 

tillfällen sker en teorigenerering vilket är ett av målen för kvalitativa metoder. 

 

Bell (2006) skriver att det ofta uppstår skevhet i datanalysen då forskaren lägger för stor 

tygnd på fakta som de tror på samtidigt som de glömmer bort empiri som inte bekräftar deras 

egen teori. Det är en speciellt stor risk om författaren är engagerad i det ämne som den 

undersöker. En kritisk inställing under tolkningen av datan hjälper till att upptäcka den 

skevhet som kan uppstå. Eftersom att båda författarna kommer delta på samtliga intervjuer 

kan de kontrollera och jämföra varandras tolkningar av den insamlade empirin. Det leder till 

en kritisk diskussion vilken motverkar skevhet. Till studien kommer det även genomföras så 

många intervjuer som möjligt med syfte att resultera i en så omfattande empiri som möjligt. 

Detta för att minska författarnas möjlighet att tolka fel.  

 

 

2.3.7 Redovisning av de viktigaste resultaten 

 

Dalen (2007) skriver att redovisningen av egna resultat alltid kommer vara kopplad till de 

överordnade forskningsfrågorna som ska belysas. Det handlar om att hitta en 

presentationsform som resulterar i bra tillståndsbilder och förståelsemodeller. Vidare berättar 

hon att tematisering är en välanvänd form som utgår ifrån intervjuguiden och de områden som 

behandlas där. Författarna har valt att presentera resultatet av studien genom tematisering. 
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3 Teoridel 
 

I detta kapitel presenteras kunskapsinventering, bakgrundsteori, teoretiska begrepp och teorier 

från tidigare studier. 

 

 

3.1 Kunskapsinventering 
 

Kulkarni, Ravindran och Freeze (2007) skriver att kunskapshantering utvecklats till ett 

strategiskt viktigt område för de flesta organisationer. Det återspeglats inom 

forskningsområdet. Kankanhalli m.fl. (2005) hävdade att användandet av elektroniska 

kunskapsarkiv, (eng. electronic repositories), kräver införande av kunskap och fokuserade 

därför på att undersöka bidragande av just detta till sådana system. Elektroniska 

kunskapsarkiv är formella databaser där strukturerad kunskap samlas för att kunna 

återanvändas (Markus, 2001). Därefter följde Bock m.fl. (2006) som skriver att tidigare 

forskning har fokuserat allt för mycket på insamlandet av kunskap och att användandet av 

kunskapen också måste undersökas. Gemensamt för dessa är att de använder teorier om 

sociala utbyten och socialt kapital för att utvärdera de underliggande faktorerna för 

användande av samarbetsteknologi så som elektroniska kunskapsarkiv. Vidare framställer 

Heide (2002) fler skäl till att interna system inte används. Han påtalar att det ofta behövs 

delning av personifierad kunskap mellan organisationsmedlemmar för att lösa problem. 

Avslutningsvis menar Heide att organisationsmedlemmar tenderar till att utveckla egna 

lösningar om de upplever att de formella lösningarna inte är tillfredställande.  Forskningsläget 

visar att det utförts många studier med hög kvalitet men att de flesta har varit inriktade mot 

mer typiska arbetsplatser. 

 

För att kunna undersöka en annorlunda arbetsplats och jämföra den mot mer vanliga 

arbetsplatser krävs tidigare studier utförda på många arbetsplatser. Detta för att kunna påvisa 

vad som är det normala och sedan belysa vilka kvaliteter den speciella platsen har. 

Kankanhalli m.fl. (2005) och Bock m.fl. (2006) är erkända kvalitativa undersökningar med 

empiri från många respondenter. Heide (2002) är endast utförd på en arbetsplats, men 

genomförd på att kvalitativt sätt vilket ger ett djup och kompletterar bredden i Kankanhalli 

m.fl. och Bock m.fl. Heide beskriver vad som händer i en organisation då de befintliga och 

erbjudna systemen inte anses tillräckliga. De tre studierna valdes ut då de ansågs intressanta 

och relevanta i fallet. 
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3.2 Teoretiska begrepp 
 

Här presenteras de teoretiska begrepp som förekommer i studien. 

 

 

3.2.1 Data, Information och Kunskap 

 

Data, information och kunskap är inte kompatibla uttryck. En organisations framgång eller 

misslyckande kan ofta bero på om det finns kännedom om vilken av dessa som behövs i 

vilken situation. För att utföra kunskapshantering på ett lyckat sätt är det livsviktigt att förstå 

vad de tre begreppen är och hur man transformerar data, information och kunskap mellan 

varandra (Davenport & Prusak, 1998). 

 

Oxford Dictionaries definierar data som fakta och statistik vilken har samlats ihop för 

referens eller analys. Davenport & Prusak (1998) skriver att när en person hyr en DVD, kan 

transaktionen beskrivas med data om vilken film som hyrdes, hur mycket det kostade och när 

den måste lämnas tillbaka. Inga fakta som nämns är meningsfull ensam. Om de samlas under 

temat videouthyrning så förstår vi vad det handlar om och data blir meningsfull. Data är 

viktigt för organisationer eftersom att det är råmaterialet för informationsskapande (Ibid).  

 

Vidare definierar Oxford Dictionaries information som det som förmedlas eller representeras 

av en viss ordning eller sekvens av saker. Information är ett meddelande, vanligtvis i form av 

ett dokument, ljud- eller videomaterial. Syftet med information är att påverka mottagarens 

bedömning och beteende. Det är därför mottagaren som bestämmer om något är information 

beroende på om den blir informerad eller inte. Data kan omvandlas till information genom att 

värde läggs till på något sätt (Davenport & Prusak 1998). 

 

Kunskap är enligt Oxford Dictionaries fakta, information och färdigheter som har förvärvats 

av en person genom erfarenhet eller utbildning, d.v.s. en persons teoretiska eller praktiska 

förståelse av ett ämne. En fördel med kunskap jämfört med data och information är att det är 

närmare kopplat till handling vilket gör det mer värdefullt för organisationer (Davenport & 

Prusak 1998). Kunskap har också beskrivits som information kombinerad med erfarenhet, 

sammanhang, tolkning och reflektion (Kulkarni, Ravindran, Freeze 2009). Kunskap är något 

djupare och bredare än data och information, en samling av många olika element. 

Omvandlingen från information till kunskap kan inte göras av en dator utan det måste ske 

genom mänsklig interaktion. 
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3.2.2 Kompetens 

 

Kompetens är en individs potentiella handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, situation 

eller kontext. Alltså förmågan att framgångsrikt, enligt egna eller andras kriterier, utföra ett 

arbete, inklusive förmågan att identifiera, utnyttja och, om möjligt, utvidga det tolknings-, 

handlings- och värderingsutrymme som arbetet erbjuder (Nilsson, Wallo, Rönnqvist och 

Davidsson 2011). 

 

 

3.2.3 Explicit och Tacit kunskap 

 

Markus (2001) beskriver explicit kunskap som något som har blivit fångat och kan artikuleras, 

idealt också blivit kodifierat. Den är formell och systematisk. Därför kan den väldigt lätt 

kommuniceras och delas inom en organisation (Nonaka 2007). 

 

Tacit kunskap är personligt anknuten kunskap. Kunskapen är djupt rotad i handling och en 

individs förståelse av ett specifikt sammanhang. Den är väldigt svår att formulera vilket gör 

den problematisk att kommunicera till andra. (Nonaka 2007). 

 

 

3.2.3 Kunskapshantering och Kunskapshanteringssystem 

 

Kunskapshantering definieras av Alavi och Leidner (1999) som en systematiskt och 

organisatoriskt specificerad process för att förvärva, organisera och kommunicera både tacit 

och explicit kunskap av anställda så att andra anställda kan använda den. Kulkarni m.fl. 

(2007) ger en bredare förklaring där kunskapshantering är process genom vilken 

organisationer utnyttjar och extraherar värde från deras intellektuella- eller 

kunskapstillgångar. De skriver att det ultimata delandet och återanvändandet av kunskap först 

kan ske när kunskapsrelaterade aktiviteter är inbäddade i organisatoriska processer där 

kunskapsarbetare arbetar. 

 

Kunskapshanteringssystem tillåter en organisation att dela, spara och använda kunskap. Av 

den anledningen är IT-stöd en viktig del av kunskapshantering (Lee & Choi 2003). Kulkarni 

m.fl. (2007) skriver att det är tydligt att kunskapshanteringssystemet, som är en del av en 

satsning i kunskapshantering, måste kompletteras av ett antal organisatoriska mekanismer 

som uppmuntrar och främjar delande och återanvändande av organisationens kunskap. 

Återanvändandet stöds genom att expertis lagras eller att systemet ger tillgång till experter 

(Markus, 2001). 
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3.2.4 Kodifierad eller personifierad kunskapsstrategi 

 

Beroende på vilket sätt ett företag tjänar sina kunder, den ekonomiska situationen i företagets 

bransch och vilka de anställer så kan de välja två olika strategier för att stödja 

kunskapshantering. För det första kan de centrera sig kring datorn och samla sin kunskap som 

kunskapsobjekt i kodifierade databaser där den enkelt kan kommas åt och användas när som 

helst. För det andra kan de när kunskap är nära bunden till den som utvecklade den låta den 

förmedlas genom interpersonella kontakter (Hansen m.fl. 1999). 

 

Vid kodifierad strategi sker kunskapsdelningen mellan personer och dokument. Kunskap 

extraheras från personen som utvecklade den och blir oberoende vilket leder till att den kan 

återanvändas (Ibid). Den kodifierade strategin stöds av elektroniska kunskapsarkiv vilka är 

formella lager där strukturerad kunskap samlas för att kunna återanvändas (Markus, 2001). 

 

Med den personifierade strategin sker kommunikationen mellan personer. Kunskap överförs i 

diskussioner genom företagets nätverk. En viktig del av strategin går ut på att uppmuntra 

kommunikation mellan anställda. Djupare insikt kring ämnen uppnås genom att de anställda 

kan diskutera dem. Det tekniska stödets roll är att skapa medium för anställda att 

kommunicera med varandra och dessutom att hantera databaser över vem som har vilken 

kunskap (Hansen m.fl. 1999). 

Hansen m.fl. (1999) påstår att de företag som är effektiva i sin kunskapshantering väljer att 

låta antingen kodifierad- eller personifierad strategi överväga kunskapsdelningen samtidigt 

som den andra används som komplement. De påpekar att företag som försöker utmärka sig i 

bägge strategierna riskerar att misslyckas. 

 

 

3.2.5 Kostnad- belöning- och sammanhangsbetonade faktorer 

 

Kunskap som delas genom kunskapshanteringssystem kan enligt social utbytesteori ses som 

ett socialt utbyte där två personer deltar och deras ömsesidiga beroende är indirekt. Det är 

svårt för den som delar med sig av sin kunskap att veta hur stor kvantiteten och värdet av den 

är och om det kommer medföra en belöning. Egen vinst av resurser och positiva kostnader ses 

som vinst för personen samtidigt som egen förlust av resurser och negativa kostnader ses som 

en förlust för densamme. Studier visar att personer agerar så att de minimerar sina kostnader 

samtidigt som de maximerar sina vinster. Att öka belöningarna samtidigt som kostnaderna 

minskas är därför ett bra sätt att uppmuntra användandet av elektroniska kunskapsarkiv och 

kunskapshanteringssystem (Kankanhalli m.fl. 2005). 
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Kostnadsfaktorer under socialt utbyte är möjlighetskostnader eller förlust av resurser. En 

möjlighetskostnad betyder att man går miste om en möjlig belöning som kunde ha kommit 

ifrån ett annorlunda handlande. Dessutom kan personen i fråga uppleva en förlust av makt och 

unikt värde inom organisationen då kunskapen överförs till ett elektroniskt kunskapsarkiv 

eftersom att den inte längre förfogar över den själv, detta uppfattas som en förlust av resurs 

under kunskapsdelning (Kankanhalli m.fl. 2005). 

 

Under sociala utbyten kan fördelar som motiverar mänskligt beteende, belöningsfaktorer, vara 

av yttre eller inre natur. De som bidrar med kunskap till ett system kan göra det i en önskan 

att uppnå ett mål, exempelvis högre position inom företaget och på det sättet en bättre livsstil. 

Att bidra till systemet kan resultera i förhöjd respekt och ger då den anställde en större 

möjlighet att ta sig till den positionen den eftersträvar. Dessa två är exempel på yttre 

drivkrafter. Inre drivkrafter är inte en del i en process att uppnå ett mål, utan är målet själv. 

Det kan vara en önskan att förbättras och bli mer effektiv på den kunskapen man delar genom 

att sätta den i pränt eller att helt enkelt bli bättre på att dela kunskap med andra. Den som 

delar har möjlighet att hjälpa andra vilket ger självuppfyllelse och njutning (Kankanhalli m.fl. 

2005). 

 

De sammanhangsbetonade faktorerna kommer från teori om socialt kapital. Socialt kapital 

handlar om de resurser som existerar i nätverk mellan människor och ger den drivkraft som 

behövs för att kunskapsutbyte ska kunna bli till. Tillit, normer och identifikation är de 

organisatoriska resurserna som kan öka effektiviteten i samarbete. Kostnad och 

belöningsfaktorer som är dämpade av sammanhangsbetonade faktorer kan förutsäga 

användandet av elektroniska kunskapsarkiv. Bevis finns för att sammanhangsbetonade 

faktorer inte styr inre belöningsfaktorer (Kankanhalli m.fl. 2005). 

 

 

3.2.6 Medarbetarportalen 

 

Medarbetarportalen, MP, används av arbetsgrupper på universitetet sedan fyra år tillbaka. 

Systemet infördes på Upnet mindre än ett år innan studien genomförs. MP hanterar både 

kodifierad och personifierad kunskap i explicit form. Portalen består av ett forum för 

personifierad kunskap där medarbetare kan ställa frågor och få svar. Den kodifierade 

kunskapen förmedlas dels i en samling rutindokument men också av standardlösningar som 

kategoriseras utifrån typfall. Det finns också en blogg där driftstörningar och annan viktig 

information anslås. 
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3.3 Teoretisk bakgrund 
 

Nedan presenteras de tre studier vars teorier ligger till bakgrund för studien på Upnet. 

 

 

3.3.1 Contributing knowledge to electronic knowledge repositories 

 

Kankanhalli m.fl. (2005) upprättade en teoretisk modell för att kvantitativt utvärdera 

bidragande till elektroniska kunskapsarkiv på arbetsplatsen. Modellen bygger på teman och 

använder teori om socialt utbyte för att identifiera kostnads- och belöningsfaktorer som kan 

påverka kunskapsdelning. Teori om socialt kapital bidrar därefter med de 

sammanhangsbetonade faktorerna som styr yttre belöningsfaktorer vid kunskapsdelning. 

Deras studie valideras sedan genom en enkätundersökning utförd på 150 respondenter från 

arbetsplatser inom offentlig sektor. Enkäterna delades ut till sådana som redan var bekanta 

med och använde elektroniska kunskapsarkiv.  

 

Kankanhalli m.fl. bevisar värdet av att använda social utbytesteori och teori om socialt kapital 

för att utvärdera användandet av programvara som samlar kunskap. Yttre och inre 

belöningsfaktorer kan ha varierande påverkan på de som delar kunskap. Yttre 

belöningsfaktorer tycks bli påverkade av sammanhangsbetonade faktorer och fungerar därför 

inte utan rätt sammanhang. Inre belöningsfaktorer påverkar däremot delande direkt. Det finns 

bevis för att kostnadsfaktorer påverkas av sammanhangsbetonade faktorer. Det har bevisats 

att yttre faktorer som organisatoriska belöningar och ömsesidighet påverkar delande. 

Detsamma gäller inre faktorer som kompetens och nöjet med att hjälpa andra. Slutligen har 

det visats att sammanhangsbetonade faktorer som generell tillit, normer för delande och 

identifikation har en inverkan på delande via kunskapshanteringssystem. Utöver det visar 

Kankanhalli m.fl. att det inte tycks upplevas att respekt från kollegor ökar vid delaning av 

kunskap via kunskapshanteringssystem och även att förlust av makt vid delandeinte påverkar 

delandet i sig. 

 

 

3.3.2 Are norms enough?  

 

Bock m.fl. (2006) menar att tidigare forskning som rör användande av elektroniska 

kunskapsarkiv har fokuserat allt för mycket på faktorer för bidragande till system och inte 

sökande och användande av kunskap därifrån. Därför presenterar de en modell med teman för 

att undersöka vilka faktorer som har störst inverkan på personalens användande av systemet 

för att söka information eller inte.  

 

Bock m.fl. bevisar att normen för samarbete påverkar kunskapssökandet i elektroniska 

kunskapsarkiv. Framtida åtaganden styr kunskapssökande när normen för samarbete är låg. 

Det finns också en positiv koppling mellan upplevd nytta och sökande av kunskap då normen 
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för samarbete är låg. Vidare finns det en kraftig positiv relation mellan sökarens 

kunskapstillväxt och användande av elektroniska kunskapsarkiv. Relationen påverkas inte av 

normen för samarbete vilket tolkas som att inre belöningsfaktorer agerar oberoende av 

sammanhangsbetonade faktorer även här. Avslutningsvis menar de att upplevd användbarhet 

inte påverkar informationssökande men att de som söker information kanske inte vill 

återanvända information.  

 

 

3.3.3 Intranät: en ny arena för kommunikation och lärande 

 

Heide (2002) menar med sin studie som bakgrund att det är sällan ett 

kunskapshanteringsystems databaser används och att det finns flera olika anledningar till det. 

Organisationsmedlemmarna upplever att de inte har tid över till att bidra till innehållet i 

databasen. De tycker också det inte finns tillräckligt incitament för att bidra och att det är 

svårt att uttrycka sina kunskaper när de ska delas. 

 

Vidare beskriver Heide sex hinder som påverkar användandet av kunskapshanteringssystem 

negativt. 

1. Det är ett stort problem att finna den kunskap organisationsmedlemmarna behöver eftersom 

strukturen uppfattas som rörig. 

2. Den stora mängden information kan leda till informationsöverflöd då det är svårt för den 

enskilde personen att veta vilken information som är viktig. 

3. Organisationsmedlemmarna har sällan tid över för att använda kunskapshanteringssystemet 

i lärande syfte. 

4. Interna brandväggar kan förhindra erfarenhetsutbyte. 

5. Det förekommer en misstro mot kunskapshanteringssystemet p.g.a. negativa erfarenheter av 

att inte finna information. 

6. Det kan ofta vara så organisationsmedlemmarna har problem med att tolka och förstå 

kunskapen som finns i systemet. 

 

Vidare skriver Heide att det sällan finns enkla, klara och raka svar på hur uppkomna 

situationer och problem ska lösas. För att finna lösningar behövs kommunikation mellan 

organisationsmedlemmarna. 

 

Enligt Heide finns det forskning som tyder på att människor skäms av offentligheten och 

transparensen som finns i diskussionsgruppsmediet. Han skriver också att kommunikation via 

e-post liknar vanliga och informella samtal eftersom de inte ställer samma krav på korrekthet 

och därför kan responsen vara snabb. Resultatet Heides studie visar att 

organisationsmedlemmar tenderar att utveckla egna system och lösningar om de formella 

lösningarna som organisationen erbjuder inte är tillfredställande. 
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3.4 Forskningsteman 
 

I tabellen nedan visas de forskningsteman som ligger till grund för intervjuguiden. Genom att 

använda forskningsteman från både Kankanhalli m.fl. (2006) och Bock m.fl. (2006) kan både 

bidragande och sökande i kunskapshanteringssystem undersökas. Ett ytterligare tema tillförs 

även från Heide (2002). 

 

Forskningsteman 

Tema Förklaring Källa 

Användande av system 

Användande av 

kunskapshanteringssystem 

Tar reda på hur ofta och regelbundet 

kunskapshanteringssystemet används av 

medarbetarna 

Kankanhalli m.fl. 

(2005), EKR Usage. 

Bock m.fl. (2006), 

Usage of EKR. 

Andra systems påverkan Tar reda på hur medarbetarna upplever att 

andra system påverkar användandet av 

kunskapshanteringssystemet 

Heide (2002) 

Kostnadsfaktorer 

Användaransträngning Tar reda på om kostnader i tid och 

ansträngning påverkar delande av 

kunskap i kunskapshanteringssystemet 

Kankanhalli m.fl. 

(2005), Codification 

effort 

Yttre belöningsfaktorer 

Organisatorisk belöning Tar reda på om medarbetarna är för eller 

mot en organisatorisk belöning vid 

delande av kunskap i 

kunskapshanteringssystemet 

Kankanhalli m.fl. 

(2005), 

Organizational 

reward 

Respekt Tar reda på om medarbetarna anser att 

respekten ökar för den som delar kunskap 

i kunskapshanteringssystemet 

Kankanhalli m.fl. 

(2005), Image 

Ömsesidighet Tar reda på om medarbetarna förväntar 

sig att få kunskap tillbaks genom att dela 

sin egen i kunskapshanteringssystemet 

Kankanhalli m.fl. 

(2005), Reciprocity 

Upplevd användarvänlighet Tar reda på hur lätt medarbetaren 

upplever att kunskapshanteringssystemet 

är att använda för att söka kunskap 

Bock m.fl. (2006), 

Perceived ease of 

use 

Framtida åtaganden Tar reda på om medarbetarna upplever att Bock m.fl. (2006), 
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användande av 

kunskapshanteringssystemet leder till 

framtida skyldigheter att bidra. 

Future obligation 

Upplevd nytta Tar reda på hur nyttosamt medarbetarna 

upplever att kunskapssökande i 

kunskapshanteringssystemet är 

Bock m.fl. (2006), 

Perceived 

usefulness 

Sökarens kunskapstillväxt Tar reda på om medarbetarna upplever att 

deras kunskap ökar genom att använda 

kunskapshanteringssystemet 

Bock m.fl. (2006), 

Seeker knowledge 

growth 

Inre belöningsfaktorer 

Kompetens Tar reda på hur medarbetarna uppfattar 

sin kompetens 

Kankanhalli m.fl. 

(2005), Knowledge 

self-efficacy 

Nöje i att hjälpa andra Tar reda på medarbetarnas positiva och 

negativa känslor inför delande av 

kunskap i kunskapshanteringssystemet 

Kankanhalli m.fl. 

(2005), Enjoyment 

in helping others 

Personlig effektivitet Tar reda på hur medarbetarna anser att 

den personliga effektiviteten påverkas 

genom användande av 

kunskapshanteringssystemet 

Bock m.fl. (2006), 

Self-efficacy 

Sammanhangsbetonade faktorer 

Normer för samarbete och 

delande 

Tar reda på om medarbetarna uppfattar 

att det finns normer för samarbete och 

delande av kunskap 

Kankanhalli m.fl. 

(2005), Pro-sharing 

norms. Bock m.fl. 

(2006), 

Collaborative norms 

Identifiering Tar reda på hur väl medarbetaren 

identifierar sig med organisationen 

Kankanhalli m.fl. 

(2005),Identification 

Underlättande resurser Tar reda på om medarbetaren upplever att 

den tillhandahålls resurser för få 

förutsättningar att använda 

kunskapshanteringssystemet 

Bock m.fl. (2006), 

Resource-

facilitating 

conditions 

(Tabell 1. Forskningsteman) 
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4 Empiri 
Empirin består av de svar som respondenterna gav under de nio intervjuer som hölls. Urvalet 

motsvarar alla på arbetsplatsen borträknat författarna själva. Utöver de nio intervjuerna hölls 

också en kortare intervju med arbetsledaren för att få bakgrundsinformation till 

intervjuguiden. 

 

 

4.1 Användande av system 
 

Under denna kategori visas empirin för hur medarbetarna använder MP och andra system för 

kunskapsdelande på arbetsplatsen. 

 

 

4.1.1 Användande av kunskapshanteringssystem 

 

Två tredjedelar av de tillfrågade har aldrig använt MP för att dela kunskap. De som delar 

kunskap där gör det oftast genom att digitalisera eller föra över material från andra tjänster 

och då mestadels på uppdrag från ledningen. På så vis tillfördes vid ett tillfälle en större 

samling nedskrivna rutiner och vid några få tillfällen har information kopierats från andra 

system. Den medarbetaren som bidrar med kunskap till MP oftast gör det minst en gång i 

veckan men för de andra kan det kan vara så sällan som varannan månad. Av de som uppger 

att de bidragit med kunskap menar alla att det till största del inte är deras egen kunskap de 

delar utan sådant som har hämtats från den fysiska arbetsplatsen eller andra system som 

används av arbetsgruppen. 

 

Information söks regelbundet i MP av två tredjedelar av medarbetarna. Ungefär hälften av de 

tillfrågade använder MP varje eller vartannat arbetspass. Många har som rutin att gå in på MP 

och uppdatera sig vid början av sitt arbetspass. Om det uppkommit något de bör veta så ska 

det också vara upplagt där menar de. Av de som använder det mer sällan uppger några att de 

ändå börjat använda det allt oftare. 

 

 

4.1.2 Andra systems påverkan 

 

På arbetsplatsen används en mängd kommunikationslösningar förutom MP. Det är tydligt att 

Facebook är en av de mest välanvända. På Facebook finns arbetsgruppens egen 

diskussionsgrupp där kommunikation kan ske från en till många, och en chattfunktion som 

stödjer samtal mellan två personer. En bidragande faktor till det flitiga användandet är 

tillgängligheten till andra kolleger, även när de inte arbetar. En vedertagen uppfattning är att 

MP uteslutande används i samband med arbetstid. Det finns en osäkerhet i om en fråga som 

ställs på MP kommer att besvaras i tid, därför upplevs att personifierad kommunikation inte 

passar in där. Många medarbetare uppger att det material som delas via MP ska vara färdiga 
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kunskapsobjekt. Uppfattningen bland flera medarbetare är att det råder en seriös stämning där 

och att informationen som lagras ska ha en relativt lång livslängd. Kommunikationen på 

Facebook är mer inriktad på diskussion, vilket ökar toleransen för vad som skrivs. Många 

uppger att de är glada över mängden respons de får via Facebook. Där är också stort fokus på 

uppdatering, vilket även kan leda till den negativa effekten att information som fortfarande är 

aktuell ändå kan försvinna i mängden. Många medarbetare uppger att de använder Facebook 

på fritiden och på så sätt har lärt sig tjänstens funktionalitet. Gruppen på Facebook innehöll 

tidigare en mängd kodifierade standardsvar, men de har sedan en tid flyttats till MP. 

 

Många medarbetare påpekar att det på MP endast lagras information kring de vanligaste 

fallen och beskrivningar på de vanligaste lösningarna. Flera medarbetare uppger att det finns 

likartade problem som kräver olika lösningar och att de då istället måste rådfråga en 

medarbetare om det specifika fallet. Sådan kommunikation mellan människor sker förutom på 

Facebook även via telefon, Skype och fysiska möten.  

 

När det är frågan om information som måste nå alla medarbetare väljer medarbetarna medium 

som e-mail eller Facebook. På arbetsplatsen finns det även en anslagstavla, där information 

kan kommuniceras till de som jobbar under de närmaste passen. Slutligen finns ett 

blädderblock som innehåller den kodifierade kunskapen som oftast behövs. 

 

Det råder delade åsikter om huruvida de alternativa systemen på arbetsplatsen påverkar 

användandet av MP. Det kan uttydas tre trender. För det första anses Facebook ha enklare 

funktionalitet och kan erbjuda snabbare svar vilket medför att den därför används istället för 

MP. Om Facebook hade förbjudits skulle det leda till att MP användes mer, men 

medarbetarna säger att de i så fall skulle sakna den funktionalitet som finns på Facebook. Den 

andra trenden är att medarbetarna upplever att MP inte blir utkonkurrerad av de andra 

tjänsterna utan att de snarare behandlar kunskap av olika natur och kompletterar på så sätt 

varandra. Den här synen bygger på att MP enbart hanterar kodifierad kunskap och att 

personifierad kunskap delas via andra medium. Kommunikation styrs till de olika medierna 

beroende på hur brådskande det är att få respons. Den sista uppfattningen är att viktig 

information kan missas då den är spridd över flera medier.  

 

 

4.2 Kostnadsfaktorer 
Under denna kategori visas empirin för hur kostnadsfaktorer påverkar användandet av 

kunskapshanteringssystem. 

 

 

4.2.1 Användaransträngning 

 

Ingen av medarbetarna tycker att det är svårt att få tid över till att dela kunskap via MP. Flera 

påstår dock att det kan kännas problematiskt att det finns fler forum för delande. Facebook är 



25 

 

det vanligast förekommande eftersom det är ett forum som medarbetarna redan är vana vid 

och använder på sin fritid. De upplever att fler läser det som skrivs på Facebook än på MP 

eftersom MP inte används på fritiden. En av medarbetarna resonerar också kring att antalet 

forum för delande av kunskap i sig är tidskrävande eftersom viss kunskap kanske kan behövas 

läggas upp på alla forum vilket skulle kännas tidsineffektivt. En annan påpekar att kunskap nu 

delas på flera olika system vilket upplevs som ett problem då man behöver söka efter den på 

flera ställen. 

De flesta av medarbetarna upplever att MP är svår att navigera och att det känns rörigt där. 

Det är inte “ett intuitivt sätt att dela kunskap”. En tredjedel tycker också att de har svårt att 

veta i vilken del av MP man ska placera den kunskap man vill dela med sig av. 

Uppfattningarna är dock delade, ett par av medarbetarna ser inga faktorer som gör det 

ansträngande att dela sin kunskap via MP. 

 

De flesta medarbetarna tror att det kan förekomma tillfällen då man förvänts svara på 

följdfrågor efter att ha delat kunskap via MP. Ett par menar att om man skriver tillräckligt 

uttömmande ska det inte behöva förekomma. Det råder delade meningar om dessa frågor 

skulle kunna påverka den personliga tiden, detta ska dock inte vara ett problem som 

medarbetarna hittills har stött på. 

 

 

4.3 Yttre belöningsfaktorer 
 

Under denna kategori visas empirin för hur yttre belöningsfaktorer påverkar användandet av 

kunskapshanteringssystem. 

 

 

4.3.1 Organisatorisk belöning 

 

Ingen av medarbetarna tycker att organisationen bör belöna den som delar kunskap via MP. 

Två medarbetare menar dock att det är något som skulle kunna få igång användandet av 

systemet. Hälften anser att delande av kunskap via MP är en del av jobbet. Det finns två 

övergripande åsikter. För det första är responsen man får på sin kunskap i sig en belöning. 

Dessutom finns det sedan information att hämta i systemet när man själv behöver den. För det 

andra är det speciellt viktigt att dela med sig av sin kunskap eftersom att det är hög rulljans på 

arbetskraft. Slutligen poängterar en respondent att alla ska ha tillgång till all kunskap som 

finns på arbetsplatsen. 

 

 

4.3.2 Respekt 

 

De flesta tycker att delande av kunskap via MP medför ökad respekt från kollegorna. Alla 

som själv har delat kunskap där menar att den som delar kunskap får respekt av andra. Många 
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påtalar att den kunskapen som finns där är av hög kvalitet, vilket leder till respekt. En säger 

att det är svårt att förstå hur bidragande ska gå till, alltså vinner den som har den kompetensen 

respekt från de andra. En tredjedel nämner att en viktig faktor som påverkar respekt är hur 

hög kvalitét det är på kunskapen som delas är. De som inte tycker att delande via MP medför 

ökad respekt på arbetsplatsen menar på att kunskapsdelning medför respekt men att det inte är 

något specifikt för just delande via MP. 

 

 

4.3.3 Ömsesidighet 

 

Två tredjedelar av medarbetarna förväntar sig att andra också ska dela med sig av kunskap via 

MP om de själva gör det. Vissa menar också att det är precis det som är målet, att ge och ta. 

Ett par av medarbetarna säger att de inte förväntar sig det. 

 

 

4.3.4 Upplevd användarvänlighet 

 

En klar majoritet säger att designen och strukturen är viktiga faktorer som påverkar tiden det 

tar att söka kunskap. Två medarbetare säger att det är viktigt att det går snabbt och att 

systemet är ett intuitivt sätt att söka sig fram till den information som behövs. Två andra 

upplever att det tar lite för lång tid, dels för att det är flertalet steg fram till informationen, 

men också för att de själva inte vet exakt var de ska leta. En medarbetare påpekar att det 

saknas notifikationer för om det har tillkommit nytt material i MP. Det blir en onödig 

kraftansträngning att gå in dit om man inte vet att det finns någonting nytt att hämta. En 

respondent framhäver att det är arbetsledarens ansvar att informationen som ligger på MP är 

riktig och lättanvänd. Om den är felaktig leder det till att man söker på en annan plats nästa 

gång kunskap behövs. 

 

Enligt drygt en tredjedel av medarbetarna kan det uppstå problem när kunskap som förvärvats 

via MP ska användas. En åsikt är att informationen är alldeles för generell i sitt utförande. 

Den måste ofta skräddarsys så att den passar fallet som den ska användas till. En respondent 

påpekar att det kan vara problematiskt att information kan läggas upp obehindrat. Det är inte 

bra om informationen som finns på MP är felaktig, det kan dock motverkas genom 

medarbetarnas sunda förnuft. 

 

 

4.3.5 Framtida åtaganden 

 

Endast en av medarbetarna skulle känna sig skyldig att själv bidra om den skulle använda 

information den har funnit på MP. Ett par medarbetare känner att de bör kommentera och ge 

kompletterande tips till den kunskapen de funnit. En av medarbetarna känner sig inte skyldig 

utan snarare uppmuntrad till att bidra med kunskap om det visar sig finnas kunskap som den 

inte tidigare haft möjlighet att ta del av. Då kan personen utgå ifrån att denne själv sitter inne 
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med kunskap som andra inte har. En annan säger att om man hittar kunskap som man tycker 

är viktig kan man känna sig manad att själv bidra samtidigt som ännu en annan medarbetare 

menar att ju mer kunskap man själv förvärvar ju mer har man att bidra med. Ytterligare en 

medarbetare upplever att det är ledningens uppgift att se behovet och delegera ut uppgiften att 

fylla på med mer kunskap. 

 

 

4.3.6 Upplevd nytta 

 

Alla medarbetarna tror att MP mer eller mindre kan öka deras prestation i arbetet, exempel 

som ges är effektivitet, självständighet och konsekvens i arbetet. Dock påpekar flera att det 

krävs mer samlad information i systemet för att det ska kunna bli så på riktigt.  

 

 

4.3.7 Sökarens kunskapstillväxt 

 

En medarbetare menar att den får bättre förståelse för sin egen kunskap genom att bearbeta 

och föra in den på MP. Drygt två tredjedelar säger att de tror att användande av MP kan öka 

deras kunskap, hälften av dem poängterar att den gör det till en hög grad. En tillägger att det 

antingen går att få kunskapen genom MP eller så vet man åtminstone precis var den går att 

finna. En medarbetare anser att den mest relevanta kunskapen just nu till största del finns att 

tillgå på Facebook och inte MP.  

 

Mer än hälften av de tillfrågade använder MP för att lära sig nya saker. En medarbetare tror 

sig bli bättre på att finna information i systemet om den själv provar på att dela kunskap. En 

annan säger att den redan kan allt som finns lagrat i MP och att den istället använder systemet 

för att kontrollera sin kunskap. En tredje hävdar att MP är bra på det sättet att den alltid har 

relevant information tillgänglig som gäller de arbetsuppgifter som den ska utföras. Av de som 

inte använder systemet framgår att de skulle göra det om det fanns information som de 

uppfattar som värdefull eller om det var mer direkt personifierad kunskap. 

 

 

4.4 Inre belöningsfaktorer 
 

Under denna kategori visas empirin för hur inre belöningsfaktorer påverkar användandet av 

kunskapshanteringssystem. 

 

 

4.4.1 Kompetens 

 

Nästan alla medarbetare anser sig ha kunskap som är värd att dela med sig av via MP, men 

inte alla känner sig bekväma med dess funktioner. Även här återkommer åsikter om att MP är 
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rörig och svår att navigera. Vissa uttrycker även att de känner sig övervakade av andra 

arbetsgrupper på MP, eftersom de inte är säkra på vem som har behörighet att läsa vad.  

De flesta medarbetare tycker att de har lika mycket kunskap som sina medarbetare, ett fåtal 

tycker sig ha mer och endast en tycker sig ha mindre kunskap än majoriteten. Några menar att 

de kan mer inom vissa områden medan andra har mer kunskap inom andra. Mycket av den 

kunskap som medarbetarna har uppger de ha erhållit genom erfarenhet i arbetet, att ha prövat 

sig fram eller att ha frågat kolleger. Några säger också att de förvärvat viss kunskap genom 

intresse och tidigare jobb, det gäller främst teknisk kunskap. 

 

Endast en tredjedel upplever att MP erbjuder rätt verktyg för att dela kunskap. Några menar 

att verktygen är adekvata men är inte ideala. 

 

 

4.4.2 Nöje i att hjälpa andra 

 

Drygt hälften uppger att det skulle kunna vara kul och kännas meningsfullt att hjälpa andra 

genom att dela kunskap via MP. Ett fåtal påpekar att det snarare är en del av den personliga 

utvecklingen. En säger att man genom att dela med sig och få feedback kan utveckla den egna 

kunskapen.  

 

Vid frågan om negativa känslor är kopplat till delning via MP uppger två personer att de 

känner sig osäkra på om det som de skrivit når ut till alla. Detta eftersom de uppfattar att 

systemet inte används så ofta av de övriga medarbetar. En person känner att man blir ansvarig 

för den kunskapen som man delar. Avslutningsvis tycker två att det kan bli pinsamt och 

jobbigt om informationen de delat är felaktig och det medför att någon annan gör fel. 

 

 

4.4.3 Personlig effektivitet 

 

Endast en av medarbetarna uppger att den väljer att vända sig till MP i första hand då den är i 

behov av kunskap i en obekant situation och det inte finns någon i närheten som kan hjälpa. 

Två medarbetare uppger att de inte skulle använda MP alls i en sådan situation. Resterande 

vänder sig i första hand till något annat medium och till MP först i andra hand eller ännu 

senare. Detta förklaras genom att medarbetarna upplever att det tar för lång tid att få svar på 

sina frågor via MP. 

 

Drygt hälften av medarbetarna känner inte att det är särskilt obekvämt att använda MP på 

egen hand. De menar att det är ett klassiskt forum som är lätt att förstå sig på. Resterande är 

osäkra på funktioner i programmet och hur strukturen för kunskapen är uppbyggd. 
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4.5 Sammanhangsbetonade faktorer 
 

Under denna kategori visas empirin för hur sammanhangsbetonade faktorer påverkar 

användandet av kunskapshanteringssystem. 

 

 

4.5.1 Normer för samarbete och delande 

 

Nästan alla tillfrågade tycker att samarbetet i gruppen är bra. Många nämner att det är en 

komplicerad arbetssituation av flera skäl. Nästan hälften av medarbetarna påpekar att 

kommunikationen försvåras eftersom de sällan arbetar tillsammans. En poängterar att de 

problem som finns skulle lösas om de träffades oftare. En annan säger att ledningen på senare 

tid har tryckt på att det ska införas rutiner samtidigt som fler möten har börjat hållas. Det har 

blivit bättre sedan medarbetarna började jobba två samtidigt en gång i veckan. En tredje säger 

att den inte känner sig ensam om den stöter på problem i arbetet, eftersom att andra 

medarbetare svarar snabbt och hjälper via telefon, Skype eller Facebook, även när de inte 

jobbar. En respondent tillägger att eftersom medarbetarna sällan träffas fysiskt under arbetet 

sker majoriteten av kunskapsdelningen med hjälp av tekniska hjälpmedel. 

 

Två tredjedelar säger att det är bra tolerans för olika åsikter. Medarbetarna upplever sig ha 

utrymme att säga vad de tycker och tycker det finns utrymme för diskussion.  

 

Nästan alla medarbetare säger att toleransen för misstag är hög. De flesta säger att de själva 

har gjort misstag flera gånger och upplevt att de då har fått bra respons. Två påpekar att det är 

hög rulljans på arbetskraft och det därför ofta finns nya medarbetare. De nya måste få göra 

misstag menar de, det är ett sätt att lära sig.  

 

Alla i arbetsgruppen är eniga om att de arbetar mot ett gemensamt mål och att alla bidrar så 

mycket de kan. Målet att ge support uppfylls. 

 

 

4.5.3 Identifiering 

 

De flesta medarbetarna känner att organisationen bryr sig om dem på något sätt, ett par tycker 

dock att det mestadels är plikttroget och inte tillräckligt personligt för att kännas genuint. En 

tredjedel säger att det känns som att organisationen inte bryr sig om dem. En annan tredjedel 

nämner att de upplever omtanken genom att de blir hörda och har en del att säga till om. Att 

kommunikation med ledningen och uppmuntran och respons från densamma är viktig framgår 

också tydligt av intervjuerna 

 

De flesta upplever också att de har lagt ner mer tid än vad som förväntats av dem för att 

hjälpa organisationen, en påpekar dock att det mer är för att hjälpa nästkommande kollega än 

organisationen i sig. Alla som har upplevt ett behov av att lägga mer tid än vad som förväntas 
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har även gjort så, ingen uttrycker dock att det är en belastning. Den extra tiden kan läggas på 

att formulera ärenden bättre, svara på ärenden hemifrån, vänta in en sen kollega eller ägna sig 

åt passbyten på fritiden. 

Mer än hälften av medarbetarna tycker sig inte känna till organisationens värderingar, men 

flera av dem känner ändå att deras egna värderingar stämmer överens organisationens till 

största del. En av medarbetarna hoppas att organisationen i stort har högre ribba än sig själv 

eftersom medarbetarna på Upnet endast jobbar deltid på arbetsplatsen och i första hand har 

sina studier att tänka på. 

 

 

4.5.4 Underlättande resurser 

 

Ingen av medarbetarna tycker att det finns för lite tid för att lära sig använda MP. Dock anser 

alla att de saknar en genomgång av programmet och att de önskar en bra motivering och 

incitament till att lära sig använda det. 

 

I fråga om benägenhet att använda MP under tidspress svarar medarbetarna helt olika. Två 

menar att de hellre använder andra medium om tiden är knapp eftersom de får snabbare svar 

där. Tre av medarbetarna tycker inte att det finns någon tidspress på arbetsplatsen. En säger 

att denne kan spara in tid genom att använda MP och en annan börjar gärna med att söka 

information på MP och går senare vidare till ett annat medium om inget går att finna där. En 

sista menar att när man är pressad beror det inte på tid utan snarare på att man inte hittat den 

information man behöver och därför snarare vill bolla idéer med en fysisk person istället för 

ett kunskapshanteringssystem. 

 

När det kommer till ledningens uppmuntran till att använda MP är arbetsgruppen också 

splittrad. Nästan alla tycker att det mestadels har pratats om MP från ledningen. Ett par 

medarbetare menar att ledningen själv använder MP och att det är en uppmuntran till 

användandet. En medarbetare tycker att budskapet är förvirrande eftersom ledningen också 

använder Facebook för att sprida information och kunskap. En annan tycker att uppmuntran 

inte är tillräckligt motiverad och att det inte förts någon diskussion kring MP ännu. 

 

Alla medarbetare är eniga om att det inte tillhandahållits någon upplärning för MP, endast ett 

fåtal praktiska detaljer har presenterats. Däremot tycker vissa att medarbetarna bör klara sig 

utan upplärning medan andra tycker att en upplärning vore på sin plats. 
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5 Analys 
 

I detta kapitel analyseras, diskuteras och jämförs det insamlade empiriska materialet från 

fallstudien på Upnet med resultaten från de tre tidigare studierna Kankanhalli m.fl. (2005), 

Bock m.fl. (2006) och Heide (2002). Jämförelsen görs för att lyfta fram de skillnader som 

finns mellan en arbetsplats med samma förutsättningar som Upnet och arbetsplatser med mer 

typiska förutsättningar. 

 

 

5.1 Användande av MP 
 

På Upnet har två tredjedelar aldrig delat med sig av kunskap via MP och bara en har gjort det 

på eget initiativ. Två tredjedelar av medarbetarna söker information via MP och hälften av de 

tillfrågade använder den varje eller vartannat arbetspass. 

 

 

5.2 Jämförelse med Kankanhalli m.fl. (2005) 
 

Inre fördelar så som kompetens och nöje i att hjälpa andra ska enligt Kankanhalli m.fl. (2005) 

påverka delande direkt. Detta för att inre belöningsfaktorer upplevs som ett direkt mål för 

personer och sammanhangsbetonade faktorer då inte har någon avgörande roll. Drygt hälften 

av medarbetarna understryker att de tror att de skulle tycka att det känns meningsfullt och kul 

att dela kunskap via MP och på så sätt hjälpa andra. Nästan alla medarbetare anser sig ha 

kunskap som är värd att dela med sig av via MP. Långt ifrån alla känner sig bekväma med 

funktionaliteten i systemet. Endast en tredjedel upplever att MP erbjuder rätt verktyg för att 

dela sin kunskap. Flera påstår att det finns ytterligare forum förutom MP för delande av 

kunskap och att de oftast hellre väljer något av dessa. De säger att Facebook är det vanligast 

förekommande mediet för delande eftersom de redan använder det på sin fritid och är vana 

vid det. Andra åsikter är att Facebook har enklare funktionalitet och dessutom kan erbjuda 

bättre tillgänglighet mellan medarbetarna, även på deras fritid. Detta kan vara extra viktigt på 

Upnet eftersom medarbetarna har ett behov av att nå kollegor som för tillfället inte arbetar. 

Utifrån det empiriska materialet kan härledas att inre belöningsfaktorer ensamma inte kan 

motivera användande av kunskapshanteringssystemet. Utöver det kan man också dra 

slutsatsen att andra system kan vara en viktig faktor. Fyndet motsäger den teori som 

Kankanhalli m.fl. föreslår och antyder istället att andra system kan vara en styrande faktor 

även på inre belöningsfaktorer på arbetsplatsen Upnet. Detta för att medarbetaren ges 

möjlighet att uppnå sina mål med kunskapsdelande genom att använda Facebook. 

 

Kankanhalli m.fl. lägger fram att organisatorisk belöning fungerar bäst då identifieringen till 

organisationen är stark. På Upnet upplever de flesta av medarbetarna att organisationen bryr 

sig om dem på något sätt, även om några av dessa bedömer det som en plikttrogen omtanke. 

En tredjedel känner att organisationen inte bryr sig om dem. Mer än hälften vet inte vad 
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organisationens värderingar är men de flera av dem tycker ändå att det känns som att deras 

egna och organisationens värderingar överensstämmer till största del. Av tidigare nämnda skäl 

konstateras att identifieringen med organisationen är svag. Ingen av medarbetarna har åsikten 

att organisationen bör belöna den som delar med sig av sin kunskap via MP, ett par menar 

dock att det skulle kunna uppmuntra ett delande där. Många säger att delande i systemet borde 

ses som en del av jobbet och belöning därför inte behövs. Eftersom att identifieringen inte är 

stark och att medarbetarna samtidigt upplever att organisatorisk belöning skulle påverka 

delandet bekräftar det teorin från Kankanhalli m.fl. 

 

Kankanhalli m.fl. påvisar att medarbetare som delar kunskap via kunskapshanteringssystem 

inte anser att delandet ger dem ökad respekt från sina kolleger. Studien på Upnet visar att de 

flesta av medarbetarna upplever att dela av kunskap via MP leder till ökad respekt från 

kollegorna. Dessutom säger alla som själv har delat kunskap via MP att den som delar får 

respekt av andra. Skäl som nämns är hög kvalitét på den kodifierade kunskapen på MP och att 

det är komplicerat att dela kunskap i systemet. Det leder till att den som behärskar det därför 

vinner respekt. De som inte håller med om det tidigare menar snarare att delande leder till 

ökad respekt, men att detta inte är något specifikt för just MP. Studien visar alltså att de som 

delar kunskap till hög grad bryr sig om respekt som tillkommer vid kunskapsdelande. 

Däremot leder detta inte till ett högt delande av kunskap via MP. De här empiriska fynden 

motsäger delvis Kankanhalli m.fl. 

 

 

5.4 Jämförelse med Bock m.fl. (2006) 
 

Bock m.fl. (2006) skriver att upplevd användarvänlighet var en oviktig faktor för 

respondenterna i deras studie. Det förklaras genom att de som deltog i studien var bevandrade 

inom IT-området. Det kan vara ett mindre problem för de som är IT-kunniga än de som inte är 

det. En klar majoritet av medarbetarna i vår studie anser att design och struktur är en viktig 

faktor för den tid det tar att söka information. Två påpekar att det för närvarande tar för lång 

tid att finna information, dels för att de själva inte vet var de ska leta, men också för att det är 

för många steg fram till informationen. Nästan hälften av medarbetarna säger att de är osäkra 

på de funktioner som finns i tjänsten och hur strukturen för informationen är upplagd. Många 

säger att Facebook erbjuder bättre verktyg än MP för att dela kunskap, Facebook är 

lättillgängligt, enkelt och användarvänligt. En medarbetare påpekar att det saknas 

notifikationer för om det har tillkommit ny information i MP sen senast, vilket finns i 

Facebook. Arbetsplatsen är en IT-support och har därför IT-kunniga medarbetare. Alla utom 

en i arbetsgruppen använder Facebook. När Bocks studie genomfördes hade Facebook ännu 

inte öppnats för allmänheten (Facebook Blog, 26 maj 2013) och kunde därför inte vara en ett 

alternativ. De empiriska resultaten i vår studie motsäger Bock m.fl. och föreslår att 

användarvänlighet kan vara en viktig faktor även för IT-kunniga. Det kan även vara så att 

möjligheten för medarbetarna att välja andra system, som de anser vara lättare att använda, 

styr användandet av kunskapshanteringssystemet MP. 
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Bock m.fl. (2006) skriver också att framtida åtaganden fungerar som en kostnad eller hinder 

för informationssökande från elektroniska kunskapsarkiv när normen för samarbete är låg. 

Nästan alla i arbetsgruppen nämner att samarbetet är bra, även om det kompliceras av att 

medarbetarna sällan arbetar tillsammans. Drygt hälften av medarbetarna känner inte att 

framtida åtaganden är ett problem. Endast en av dem skulle känna sig skyldig att själv bidra 

efter användande av funnen information på MP. En annan säger att den skulle känna sig 

uppmuntrad att dela kunskap själv om den hittar värdefull information. Resterande 

medarbetare tycker det kan vara värdefullt att ge respons på det som skrivits. Då det finns en 

hög norm för samarbete och framtida åtaganden inte tycks vara ett problem för medarbetarna 

kan det inte relateras till Bock m.fl. 

 

 

5.4 Jämförelse med Heide (2002) 
 

Heide (2002) skriver att det är sällan kunskapshanteringssystems databaser används för 

delning. Den första förklaringen sägs vara att organisationsmedlemmarna upplever att de inte 

har tid att bidra till innehållet i databasen. Heide nämner också att det är svårt att uttrycka sina 

kunskaper. Många medarbetare säger att det råder en seriös stämning på MP och att den 

kunskap som lagras där ska ha lång livslängd. På Upnet är majoriteten av kunskapen explicit i 

sin natur och därför inte lika svår att uttrycka som om den vore tacit. Svårigheterna ligger 

snarare i själva formatet för kunskapen på MP. Men ingen av medarbetarna uppger att de har 

svårt att få tid över till att dela kunskap på MP. 

 

Heide skriver att ett hinder för kunskapsdelning kan vara att organisationsmedlemmarna 

upplever att det inte finns tillräckligt med incitament till att dela med sig av sin kunskap. 

Tydligt är att medarbetarna på Upnet anser att de saknar en genomgång av MP och att de 

önskar en bra motivering och ett incitament till att lära sig använda det. Flera av medarbetarna 

framhåller problematiken med att det finns andra forum för delande och att de oftast väljer 

någon av dessa. Detta bekräftar Heides teori om incitament. 

 

Heide (2002) skriver också att kommunikation via e-post liknar vanliga och mer informella 

samtal i det avseendet att det inte ställs samma krav på korrekthet, vilket leder till att 

responsen kan vara snabb. Majoriteten av medarbetarna på Upnet väljer att vända sig till 

andra system än MP för att söka information. De mest framstående förklaringarna är 

tillgängligheten och den snabba responsen. Många uppger också att de är glada för mängden 

respons de får på Facebook. Enligt Heide finns det forskning som tyder på att människor 

skäms av offentligheten och transparensen som finns i diskussionsgruppsmediet. Vissa av 

medarbetarna uttrycker att de känner sig övervakade av andra arbetsgrupper på MP, eftersom 

de inte är säkra på vem som har behörighet att läsa vad. Det är fler än den egna arbetsgruppen 

som kan ta del av den kunskap som delas via MP. På Facebook har arbetsgruppen ett eget 

diskussionsforum vilket föredras av medarbetarna. Detta kan tolkas som att Heides teorier om 

offentlighet och behovet av informell kommunikation stämmer. 
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Heide (2002) beskriver sex hinder som påverkar användande av kunskapshanteringssystem. 

För det första kan det uppstå stora problem när det gäller att finna den information man söker. 

En klar majoritet av medarbetarna i vår studie poängterar att designen och strukturen är en 

viktig faktor för tiden det tar att söka information. Detta kan leda till att de söker information 

på andra platser eftersom de anser att MP inte tillfredsställer behovet av struktur. För det 

andra nämner Heide informationsöverflöd som en hindrande faktor. Men flertalet av 

medarbetarna på Upnet påpekar att det finns för lite kunskap delad via MP vilket gör att detta 

hinder inte återfinns på Upnet. Heide beskriver det tredje hindret som att 

organisationsmedlemmar sällan har tid över för att söka information i systemet. Tre av 

medarbetarna tycker att det inte finns någon tidspress på arbetsplatsen. En säger att den 

istället kan spara tid genom att söka information på MP. Det fjärde hindret beskrivs som 

interna brandväggar, vilket inte undersöks i vår studie. Heide skriver att det femte hindret är 

en misstro på grund av negativa erfarenheter av att inte finna information. Många medarbetare 

påpekar att kunskapen delad via MP endast gäller de vanligaste fallen och de vanligaste 

lösningarna. Flera uppger att trots att de flesta ärenden som behandlas i arbetet är likartade så 

krävs det ofta olika lösningar. Därför kan informationens applicerbarhet vara begränsad vilket 

leder till misstro för att användbar information ska finnas. Det sjätte och sista hindret som 

Heide beskriver är problem med att tolka och förstå information. Ingen av medarbetarna 

nämner att de har problem med att tolka eller förstå informationen på MP. Däremot nämns att 

kunskapen som delas via MP är av hög kvalitet och att det uppmuntrar sökande. Av Heides 

sex hinder förekommer två i studien på Upnet. 
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6 Resultat 
 

I detta kapitel diskuteras analysen för att ge svar på studiens forskningsfrågor. Vidare 

diskuteras brister i studien och ämnen som kan vara intressant för framtida forskning. 

 
 

6.1 Slutsats 

 

Nedan presenteras de slutsatser som dragits genom att jämföra den insamlade empirin med de 

tre tidigare studierna. 

 

 

6.1.1 Konsekvenser för teori 

 

För studien användes föreslagna teorier om socialt utbyte och socialt kapital från Kankanhalli 

m.fl. (2005) och Bock m.fl. (2006) i kombination med teorier om användande av 

informations- och kommunikationssystem av Heide (2002). Bland dessa finns teorier som 

stämmer bra överens i fallet Upnet, några som inte stämmer alls och sådana som stämmer 

delvis. Utöver detta ges tack vare studiens kvalitativa natur även förklarande faktorer till ett 

antal av teorierna. På Upnet har en tredjedel delat kunskap i det tillhandahållna 

kunskapshanteringssystemet. Endast en har delat med sig av sin kunskap på eget initiativ. Två 

tredjedelar av medarbetarna söker och hälften gör det varje eller vartannat arbetspass. 

 

Tillsammans med Kankanhalli m.fl. kan konstateras att organisatorisk belöning är olämplig 

när identifieringen till organisationen inte är stark. Heide (2002) framhåller sex hinder för 

informationssökande där två återfinns på Upnet. Problem att finna information och misstro för 

att hitta applicerbar information kan hindra sökande av information. Heide beskriver även tre 

teorier som berör delande av kunskap. I fallstudien kan utläsas att problemet med att uttrycka 

kunskap kan påverka kunskapsdelningen. Medarbetarna uppger också att det finns brist på 

incitament och avsaknad av utbildning för att dela kunskap via MP. Vidare förklaras att andra 

system är en viktig faktor eftersom det upplevs enklare att uttrycka sin kunskap där. Det är 

också tydligt att de speciella förhållanden som arbetsplatsen har bidrar starkt till valet att 

använda andra system för kunskapsdelande. Detta beror på att medarbetarna känner att de inte 

arbetar tillräckligt mycket för att sätta sig in i MP och att de lättare kan nå varandra utanför 

arbetstid via bl.a. Facebook. 

  



36 

 

Kankanhalli m.fl. påvisar att medarbetare som delar kunskap inte upplever att respekt från 

kollegorna ökar vid kunskapsdelning via kunskapshanteringssystem. Det empiriska resultatet 

visar att de flesta respondenterna tycker att respekten ökar. Detta motsäger Kankanhalli m.fl. 

Det går också att konstatera att respekt inte bidrar till delande av kunskap på Upnet eftersom 

att det inte leder till högt delande på Upnet. Bock m.fl. lägger fram att framtida åtaganden blir 

ett hinder för informationssökande när normen för samarbete är låg. Då fallstudien visar att 

stark norm för samarbete tillsammans med att framtida åtaganden inte uppfattas som ett 

problem kan teorin inte styrkas.  

 

Kankanhalli m.fl. (2005) pekar på att de inre belöningsfaktorerna som kompetens och nöje i 

att hjälpa andra direkt påverkar delande av kunskap. Fallstudien motsäger teorin och antyder 

att andra system kan vara en styrande faktor för inre belöningsfaktorer. Detta för att 

medarbetaren har möjlighet att uppnå sina mål med kunskapsdelande där istället och lättare 

att nå sina kollegor som inte befinner sig på arbetsplatsen för tillfället. Det är tydligt att det är 

en viktig faktor för medarbetarna eftersom de sällan träffar varandra i arbetet. Av de tre 

teorier där Heide förklarar delande av kunskap finns det en som inte föreligger i fallstudien. 

Brist på tid uppfattas inte som ett problem för medarbetarna då de delar kunskap. Av Heides 

sex hinder för informationssökande kan konstateras att tre inte gäller och att en ej 

undersöktes. Problem med att tolka och förstå kunskap, informationsöverflöd och brist på tid 

upplevs inte vara ett problem samtidigt som interna brandväggar inte undersöks. 

 

Bock m.fl. (2006) skriver att användarvänliget är en oviktig faktor vid kunskapssökande för 

IT-kunniga. Fallstudien visar snarare att användarvänlighet är en viktig faktor för IT-kunniga 

och att användandet av IT-system kan påverkas av att alternativa system som anses vara 

lättare att använda. 

 

 

6.1.2 Återkoppling till forskningsfrågor 

 

I tabellen nedan presenteras studiens forskningsfrågor och studiens svar på dessa. 

 

Forskningsfråga 1: Vilka är de faktorer som påverkar användandet av 

kunskapshanteringssystem på en arbetsplats med sådana förutsättningar som Upnet? 

- Problem med att finna information kan förhindra sökande av information via 

kunskapshanteringssystem. 
 

- Misstro mot att funnen information är applicerbar i den arbetsuppgift som ska utföras kan 

förhindra sökande av information via kunskapshanteringssystem. 
 

- Problem med att uttrycka kunskap kan förhindra delande av kunskap via 

kunskapshanteringssystem. 
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- Brist på incitament och motivation kan förhindra delande av kunskap via 

kunskapshanteringssystem. 
 

- Avsaknad av utbildning och genomgång av systemets funktioner kan förhindra både 

delande av kunskap och sökande av information via kunskapshanteringssystem. 
 

- Andra system t.ex. Facebook kan förhindra delande av kunskap och sökande av information 

via kunskapshanteringssystem. Detta beror på att medarbetarna har ett stort behov av att 

kunna nå varandra på fritiden i och med att de sällan arbetar tillsammans. 
 

- Låg användarvänlighet kan förhindra sökande av information via 

kunskapshanteringssystem. 

(Tabell 2: Återkoppling forskningsfråga 1) 

 

Forskningsfråga 2: På vilket sätt skiljer sig dessa från faktorer på en arbetsplats med mer 

typiska förutsättningar? 

Kankanhalli m.fl. - Det finn en upplevd koppling mellan respekt och delande av kunskap via 

kunskapshanteringssystem men det har ingen effekt på delandet. 
 

- De inre belöningsfaktorerna kompetens och nöje i att hjälpa andra kan 

påverkas av användande av andra system. 

Bock m.fl. - Användarvänlighet är en viktig faktor vid kunskapssökande. 

Heide - Tid påverkar inte delande av kunskap via kunskapshanteringssystem. 
 

- Upplevelsen av informationsöverflöd förekommer inte och påverkar 

därför inte sökande av information via kunskapshanteringssystem. 
 

- Upplevelsen av svårigheter kring att tolka och förstå informationen i 

kunskapshanteringssystem förekommer inte påverkar därför inte sökande 

av information via kunskapshanteringssystem. 

(Tabell 3: Återkoppling forskningsfråga 2) 
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6.1.3 Konsekvenser i praktiken 

 

En tes som framkommit under studien är att andra system t.ex. Facebook blir extra viktiga 

eftersom medarbetarna sällan får tillfälle att träffa varandra i arbetet. Medarbetarna upplever 

att Facebook fungerar bättre än MP eftersom de får mer respons och snabbare svar där. Därför 

finns medarbetarna och informationen tillgänglig där. Organisationens ledning kan medvetet 

välja att använda Facebook för kunskapsdelning och på så sätt utnyttja de fördelar systemet 

för med sig. Ett problem är dock att det tar tid av medarbetarna även när de inte arbetar.  

 

De flesta medarbetarna i fallstudien påstår att MP är svår att navigera och att den känns rörig, 

de tycker också det är svårt att veta var deras kunskap hör hemma. De uttrycker också att det 

är viktigt att få snabb respons och svar på sina frågor. MP skulle kunna fungera bättre genom 

att innehålla mer kodifierad kunskap med en tydligare struktur. På så sätt blir 

informationssökandet inte lika beroende av tillgång till andra medarbetare som tidigare. Dock 

måste informationen finnas i tillräckligt många varianter för att den inte ska bli för 

generaliserad och svår att applicera i verkligheten. Misslyckas man med detta kan misstron 

mot att hitta användbar information kvarstå. 

 

 

6.2 Brister i studien 
 

Ett antal av teorierna från de tidigare studierna gick inte att undersöka i fallstudien på Upnet. 

De var inte applicerbara eftersom de var konstruerade utifrån andra förhållanden. På Upnet 

har bara en tredjedel av medarbetarna delat kunskap på MP. Därför kan studien bara tala om 

hur stor inverkan de tror att faktorerna skulle ha på deras eventuella framtida delande. Det kan 

både vara en fördel och en nackdel att författarna själva arbetar på platsen som undersöks. 

 

 

6.3 Framtida forskning 
 

Gemensamt för Kankanhalli m.fl. och Bock m.fl. är att de undersöker teorier om socialt 

utbyte och socialt kapital. Efter den genomförda studien på Upnet framkom att andra system 

har en stor påverkan på användandet av kunskapshanteringssystem på arbetsplatsen. Detta är 

en aspekt som tydligt är svår att förbise. Det är alltså svårt att uteslutande undersöka teorier 

om socialt utbyte utan att ta andra faktorer i beaktning. Facebook fanns ännu inte när 

studierna genomfördes av Kankanhalli m.fl. och Bock m.fl. Trots det fann Heide (2002) som 

genomförde sin studie ännu tidigare att andra system t.ex. e-mail påverkade användandet av 

arbetsplatsens kunskapshanteringssystem. Det finns således anledning och utrymme för 

framtida forskning att undersöka Facebook och liknande systems påverkan på användande av 

kunskapshanteringssystem på arbetsplatser. 
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8 Bilagor 

 

 

8.1 Bilaga 1, intervjuguide för intervju med medarbetarna 
 

Intervjuguide för medarbetarna på Upnet: 

 
Användande av kunskapshanteringssystem 

● Hur ofta delar du med dig av kunskap via medarbetarportalen? 

● Hur regelbundet är ditt kunskapsbidragande på medarbetarportalen? 

● Hur ofta söker du information via medarbetarportalen? 

● Hur regelbundet är ditt kunskapssökande på medarbetarportalen? 

 

Andra systems påverkan 

● Finns det någon annan plats än medarbetarportalen där kunskap delas mellan 

medarbetarna? 

○ (ja) Vilka? 

○ (ja) Vad är det för skillnad på den kunskap som delas där och den som delas 

via medarbetarportalen? 

● Vad tror du är orsaken till att viss kunskap delas där och inte på medarbetarportalen? 

● På vilket sätt tror du den alternativa platsen för kunskapsdelning påverkar 

användandet av medarbetarportalen? 

 

Användaransträngning 

● Är det svårt att få tid över till att dela kunskap via medarberarportalen? 

● Finns det några faktorer som gör det ansträngande att dela kunskap via 

medarbetarportalen? 

● Hur ofta tror du att man förväntas svara på följdfrågor vid ett senare tillfälle om man 

delar kunskap via medarbetarportalen? 

○ På vilket sätt skulle dessa följdfrågor kunna påverka din tid? 

 

Organisatorisk belöning 

● Bör den som delar kunskap via medarbetarportalen bli belönad av organisationen? 

○ (ja/nej) Av vilka skäl? 

○ (ja) Vad skulle belöningar kunna vara? 

 

Respekt 

● Hur påverkas respekten från andra medarbetare för den som delar kunskap via 

medarbetarportalen? 
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Ömsesidighet 

● Om du delar kunskap via medarbetarportalen, förväntar du dig då att finna kunskap 

när du själv behöver det? 

 

Kompetens 

● Har du självförtroende i din förmåga att dela kunskap på medarbetarportalen? 

● Tror du att du har tillräckligt bra kunskaper som du tror krävs för att kunna dela dem 

via medarbetarportalen? 

○ (ja) Hur tillgodogjorde du dig den? 

○ (nej) Förklara varför du känner att du inte har kompetensen. 

● I förhållande till dina medarbetare tycker du att du har mycket eller lite kunskap som 

kan delas via medarbetarportalen? 

● Anser du att medarbetarportalen erbjuder dig rätt verktyg för att dela din kunskap? 

 

Nöje i att hjälpa andra 

● Vilka positiva känslor får du när du delar kunskap via medarbetarportalen? 

● Vilka negativa känslor får du när du delar kunskap via medarbetarportalen? 

 

Normer för samarbete och delande 

● Kan du beskriva samarbetet på UpUnet? 

● Hur är klimatet vad gäller olika åsikter? 

● Hur är toleransen för misstag? 

 

Identifiering 

● På vilket sätt upplever du att organisationen bryr sig om dig? 

● Har du någon gång lagt ner mer tid än vad som förväntas av dig för att hjälpa 

organisationen? 

● Tycker du att organisationens värderingar stämmer överens med dina egna? 

○ (nej) På vilket sätt skiljer de sig? 

● Tycker du att alla på UpUnet arbetar mot ett gemensamt mål? 

○ På vilka sätt gör ni det/ gör ni inte det? 
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Använder medarbetarportalen 

 

 

Upplevd användarvänlighet 

● Vilka faktorer påverkar den tid det tar för dig att hitta information på 

medarbetarportalen? 

● Har du upplevt problem när du ska använda den informationen? 

○ Vilka problem? 

 

Framtida åtaganden 

● Om du använder informationen känner du en skyldighet att själv bidra? 

○ (ja) Av vilka anledning känner du dig skyldig? 

 

Den upplevda nyttan 

● På vilket sätt ökar användande av medarbetarportalen din prestation i arbetet? 

 

Sökarens kunskapstillväxt 

● Ökar användandet av medarbetarportalen din kunskap? 

● Använder du medarbetarportalen för att lära dig nya saker? 

○ (ja) När? 

○ (nej) Vad skulle få dig att använda den? 

 

Personlig effektivitet 

● Om du saknar kunskap för att utföra en arbetsuppgift och ingen finns i närheten för att 

hjälpa dig, använder du då medarbetarportalen istället? 

● Hur bekväm är du med att använda medarbetarportalen på egen hand? 

 

Resurs-underlättande villkor 

● Tycker du att det finns för lite tid för att lära sig använda medarbetarportalen? 

● Hur påverkar tidspress din benägenhet att använda medarbetarportalen? 

● På vilket sätt uppmuntras användandet av medarbetarportalen av ledningen? 

● Vilken typ av upplärning tillhandahålls för medarbetarportalen? 
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Använder inte medarbetarportalen 

 

 

Upplevd användarvänlighet 

● Vilka faktorer du tror du skulle kunna påverka den tid det tar för dig att hitta 

information på medarbetarportalen? 

● Tror du att du skulle kunna uppleva problem när du ska använda den informationen? 

○ Vilka problem? 

 

Framtida åtaganden 

● Om du skulle använda informationen tror du att du skulle känna en skyldighet att själv 

bidra? 

○ (ja) Av vilka anledning känner du dig skyldig? 

 

Den upplevda nyttan 

● På vilket sätt tror du att användande av medarbetarportalen skulle kunna öka din 

prestation i arbetet? 

 

Sökarens kunskapstillväxt 

● Tror du att användande av medarbetarportalen skulle kunna öka din kunskap? 

● Vad skulle kunna få dig att använda medarbetarportalen för att lära dig nya saker? 

 

Personlig effektivitet 

● Om du saknar kunskap för att utföra en arbetsuppgift och ingen finns i närheten för att 

hjälpa dig, skulle du då kunna tänka dig att använda medarbetarportalen istället? 

● Hur bekväm skulle du vara med att använda medarbetarportalen på egen hand? 

 

Resurs-underlättande villkor 

● Tycker du att det finns för lite tid för att lära sig använda medarbetarportalen? 

● Hur påverkar tidspress din benägenhet att använda medarbetarportalen? 

● På vilket sätt uppmuntras användandet av medarbetarportalen av ledningen? 

● Vilken typ av upplärning tillhandahålls för medarbetarportalen? 
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8.2 Bilaga 2, intervjuguide för intervju med samordnare 

 

Intervju med samordnare: 

 
 Vilket system tillhandahålls av arbetsplatsen för kunskapsdelning? 

o När infördes det? 

 Finns det möjlighet för studenterna som jobbar på UpUnet-S att avancera på en 

karriärsstege? 

 Skulle informationen i kunskapshanteringssystemet kunna missbrukas av andra 

medarbetare i arbetsgruppen? 

 


