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Sammanfattning 

Intranät. Bloggar och Wikis är idag verktyg som ofta förknippas med information och 

kunskap. Verktygen figurerar på senare tid allt oftare inom organisationer för bevaring, 

spridning och överföring av information samt som strategiska verktyg inom Knowledge 

Management där de faller inom kategorin Knowledge Management Systems. Denna studie 

har till syfte att redogöra för hur och varför IT-organisationer använder Intranät, Bloggar och 

Wikis som information och kunskapskanaler. Syftet är även att se till hur anställda inom IT-

organisationer upplever och ser på dessa verktyg samt vilka faktorer som kan ha påverkan på 

användandet. Den empiriska studien är utförd med en kvalitativ ansats representerad av 

åtta stycken intervjuer på IT-organisationen VGR-IT i Göteborg.  

 

Resultatet visade att organisationens Intranät ofta används på fel sätt och fallerar att nå upp 

till dess fulla kapacitet. Det ses som ett verktyg där formell information trycks ut från ledning 

utan möjlighet till påverkan eller diskussion av det publicerade materialet. Substitut och 

friare alternativ för detta finns i organisationens Bloggar och Wikis där anställda kan utvinna 

kunskap, dela med sig av erfarenheter och kommunicera på ett informellt vis. Dock visade 

resultatet att Bloggar och Wikis används i en begränsad utsträckning där visioner om dess 

användande är större än det praktiska. Verktygen sågs som en samarbetsyta men det var 

flertalet faktorer som påverkade användandet av verktygen såsom; styrning och kontroll, 

Strategier, Kulturella aspekter och Arbetsrutiner.  

Det visade sig finnas en klyfta mellan generationer och hur de såg på informationshantering 

och att sättet för hur information kommuniceras är en kvarleva från äldre generationers 

tänkande i kombination med bristande engagemang till att generera nya tankar och idéer.   
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1. Inledning 

Detta inledande kapitel avser att ge en introduktion till uppsatsens innehåll. Här presenterar 

vi ämnesområdet samt en problembakgrund och avslutar med att beskriva uppsatsen syfte, 

frågeställning och avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 
Knowledge Management (KM) har i takt med IT utvecklingen på senare år vuxit sig stark och 

ses numera som en viktig del inom organisationer för att förmedla och sprida information. 

KM är i sig inget nytt utan ses av många forskare som en vidareutveckling av tidigare 

tekniker där kunskap och utbildning skedde internt inom organisationer och förmedlades 

från en generation till nästa. På detta vis kunde därför viktig information vara låst inom en 

organisation och omständigheterna gjorde att specifika yrken inte gick att lära sig på annat 

sätt än att praktiskt ta del av organisationens rutiner (Alavi och Leidner, 1999). Dock har 

kunskap alltid varit en viktig aspekt för organisationer och KM anses på många håll numera 

vara en del av organisationers viktigaste strategiska verksamhet (Zack, 1999). Detta har 

samtidigt bidragit till en stor ökning inom forskarvärlden där denna filosofi studeras för att 

ge bästa möjliga resultat. 

 

KM förknippas idag nästan alltid med informationsteknologi (IT) eftersom denna teknik är ett 

stort verktyg för många organisationer. Dessa verktyg har samlats under namnet Knowledge 

Management Systems (KMS). Stenmark (2002a) skriver om Intranät som en vanlig form av 

KMS därför att det erhåller goda möjligheter till att hantera information, kommunikation och 

kunskap internt i organisationer. Ett Intranät är ett verktyg vilket kan ena geografiskt 

utspridda medarbetare att jobba mot samma mål. Det ses som ett kommunikationsverktyg 

som främjar samarbete, interaktion och realtidsfördelning av organisationsaspekter och kan 

vara ett formellt alternativ för företagsledning att uppnå effektiv informationsspridning (Lai, 

2001). Stenmark (2002a) poängterar dock att ett sådant kommunikationsmedium inte 

upplever sin fulla potential eftersom dess aktörer är passiva. Med detta menar Stenmark 

(2002a) att många Intranät fungerar som en envägskommunikation från företagsledning till 

anställda.  

 

På senare tid har dock nya alternativa verktyg börjat figurera vid tillämpning av KM där 

anställda och företagsledning kan kommunicera både lokalt, nationellt och globalt. Hasan 

och Pfaff (2006) skriver att många av de senaste KM verktygen inom organisationer är ett 

resultat av det civila samhällets hantering av IT. Författarna menar att Bloggar, Wikis, 

onlineforum och andra konversationsverktyg haft en sådan radikal utveckling att det har 

kommit att bli ett naturligt steg för organisationer att anamma dessa i sina verksamheter. 

Boulos, Maramba och Wheeler (2006) skriver exempelvis om Intranät, Bloggar och Wikis 
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som kraftfulla verktyg för spridning och tilldelning av information vilket även stärker ett 

kollaborativt arbetssätt. Dessa verktyg bidrar även till fördelar såsom att fokus inte behöver 

läggas på tekniska aspekter utan kan istället riktas direkt på information, ändamål och 

kollaborativa arbetsmönster. Verktygen skall således i största mån vara transparanta vilket 

innebär att användare kan se förbi svårigheter med själva användandet av verktygen.  

1.2 Problemområde 
En organisations interna information och kunskap är ofta vad som utgör dess grund och 

unikhet. Det är därför viktigt att organisationer har fungerande och effektiva 

tillvägagångssätt för att kommunicera, hantera och bevara både information och kunskap.       

Intranät, Bloggar och Wikis ingår samtliga i familjen KMS vars grundprincip är enkel och 

innebär att information och kunskap skall kunna kommuniceras och utbytas med enkla 

medel utan teknisk kompetens (Alavi och Leidner, 1999).  

 

IT-organisationer vilka ofta består av ett stort antal konsulter tror vi kan förväntas dra stor 

nytta av KMS -verktyg då de ofta är utspridda över större geografiska områden samt 

behandlar flertalet projekt parallellt.  

 

Studien är riktad mot ett stort IT-konsultföretag i Göteborg som är en del av Västra 

Götalandsregionen (VGR-IT) vilka består av närmare 50000 medarbetare. VGR-IT använder 

Intranätet gemensamt med hela regionen men använder Bloggar och Wikis internt på 

avdelningen. Vi är således nyfikna på hur VGR-IT använder dessa verktyg som information, 

kunskap och kommunikationskanaler samt vilka erfarenheter som framkommit och 

dessutom vilka faktorer som har påverkat verktygens användning.  

1.3 Syfte 
• Syftet med denna studie är att beskriva hur IT-organisationer använder och upplever 

Intranät, Bloggar och Wikis som verktyg för informationshantering samt för att 

sprida, överföra och bevara kunskap inom organisationen. 

• Syftet är även att undersöka huruvida det finns faktorer som påverkar hur dessa 

verktyg används. 

 

Varför och hur använder IT-organisationer Intranät, Bloggar och Wikis som informations och 

kunskapskanaler? 

1.4 Avgränsningar 
Vår uppsats ämnar endast beröra verktyg som används internt av organisationens anställda. 

Dessa informationsverktyg skall även vara av kollektiv karaktär där publicerad information 

har till syfte att involvera flera användare. Detta utesluter således verktyg som är avsedda 

för direktkommunikation såsom E-post och ”chattverktyg”.  
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2. Teori 
I detta kapitel presenterar vi vår teoretiska referensram som uppsatsen baserar sig på. Teorin är 

indelad i kategorierna; Informationshantering, Data, Information och Kunskap, Verktyg, 

Kunskapsbevaring, Spridning och Överföring, Styrning och Kontroll. 

2.1 Informationshantering 

2.1.1 Knowledge Management 

Knowledge Manegement (KM) är i sig en filosofisk ansats som rymmer teorier och strategier 

för kunskapshantering inom den egna organisationen. Konceptet av att kommunicera och 

överföra kunskap är dock inget nytt, traditionellt har kunskap inom organisationer 

förmedlats och byggts genom diverse olika interaktioner såsom planerade eller oplanerade 

konversationer, rotationer inom rutiner samt kurser och utbildningar (Alavi och Leidner, 

1999). KM och dess innebörd beskrivs sällan på ett entydigt sätt inom forskning.  

Grundkonceptet för KM sammanfattas dock av Nonaka och Takeuchi (1995) enligt följande: 

“The conversion of tacit knowledge to explicit knowledge”.  

De menar på att information är ”tacit” eller tyst när den bearbetats som kunskap i egenskap 

av individer. Denna kunskap övergår till att vara ”explicit” eller uttryckbar information igen 

först när den kan förmedlas och artikuleras till andra i form av exempelvis text, grafik, tal, 

skrift etc. (Ruppel och Harrington, 2001).  

 

Ruppel och Harrington (2001) beskriver tyst kunskap som det mest drivande intellektuella 

kapitalet för organisationer då den är svår att ersätta av konkurrerande parter. Författarna 

skriver vidare att den tysta kunskapen hos individer innehåller värdefulla aspekter såsom 

tekniska och personliga färdigheter. Detta kan även handla om bland annat ideal och 

mentala modeller som vi ofta tar för givna men som är svåra att dela med sig och omvandla 

till uttryckt information som kan nyttjas organisatoriskt.  

KM växte fram i tron om att det inom organisationer går att skapa, lagra, överföra och 

applicera personlig tyst kunskap inom organisationer för att effektivisera, stödja och hjälpa 

anställda i dess arbete (Alavi och Leidner, 1999).  

Det är således viktigt att identifiera den typ av kunskap som ligger till grund för den egna 

verksamheten för att sedan ta vara på och utveckla den till något fördelaktigt för 

organisationen (Fredman, 2004) 

2.1.2 Knowledge Management Systems  

Idag nämns IT nästan uteslutande i samband med KM som ett praktiskt hjälpmedel. Dessa 

praktiska verktyg växte fram då man under 1990-talet upptäckte att IT skapade 

förutsättningar för att enkelt sprida, kommunicera och lagra information och kunskap. IT 

erbjöd således ett billigare och enklare sätt av kunskapshantering än tidigare 

tillvägagångssätten såsom kurser, rutiner och policys. (Alavi och Leidner, 1999) 
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Författarna skriver om KMS som ett nytt och relativt otestat påfund och ställer sig frågandes 

till hur dess framtid kommer att se ut inom KM.  

I och med de allt större användningsområdena av verktyg som Wikis, Bloggar och Intranät 

för information och kunskapshantering inom organisationer kan vi idag se att både filosofin 

och tekniken bakom KMS har utvecklats väldigt mycket och blivit en plattform inom KM.  

2.1.3 Kollaborativa arbetsmönster - CSCW 

Computer Supported Cooperative Work (CSCW) är ett forskningsområde som behandlar hur 

människor arbetar tillsammans i grupp samt hur kollaborativa aktiviteter och arbetsmiljöer 

kan utvecklas med hjälp av datorstödda system. Det fokuserar såväl på verktyg och 

utvecklingstekniker som psykologiska, sociala och organisatoriska aspekter. Målet med 

CSCW är att ständigt försöka utveckla och hitta nya alternativ för att effektivisera den teknik 

som redan existerar. Detta sker med utgångspunkt från den sociala interaktionen hos 

människor och inte genom själva tillämpningen av tekniken. Således är det samarbete och 

samverkan som står i fokus och själva tekniken fungerar bara som ett stöd (Bannon och 

Schmidth, 1989).     

 

Fördelarna med kollaborativa arbetsmiljöer är att många kan ha tillgång till samma 

information samtidigt på olika fysiska platser. Detta genererar i sin tur tids och 

kostnadseffektivare lösningar där anställda kan kommunicera och utbyta information på 

elektronisk väg. Ett sätt att främja själva samarbetet mellan användarna av ett KMS system 

är att sätta det individuella arbetet i fokus (Yoder, Akscyn och Mc Cracken, 1989). Detta 

innebär att om personer är komfortabla med dess individuella arbete kommer resultatet av 

vad de presterar vara en del av det kollaborativa systemet redan från början. I kontrast till 

detta menar författarna att när fokus ligger på att prestera för att underlätta samarbete 

mellan anställda blir oftast resultatet det omvända. 

 

En grundsten för att använda sig av kollaborativa arbetsmiljöer innebär att det skall 

effektivisera och underlätta för en organisation samt dess anställda. Om det lyckas skapa ett 

intresse bland de anställda är det således viktigt att tillvarata den kreativitet och 

innovationsförmåga som kan uppstå för att vidareutveckla och skräddarsy efter användarnas 

tycke (Appelgate och Bock, 1995). Ljungberg (1997) menar att intresse för systemet bidrar 

till att anställda kan lära av varandra och på så sätt utbyta kunskap. CSCW och kollaborativa 

arbetsmiljöer handlar således också om informationsdelning vilket är en grundsten för att 

samarbete och samverkan skall fungera. 

2.2 Data information kunskap 
Det framkommer ofta att data, information och kunskap inte är samma sak. Trots många 

försök att definiera termerna används de väldigt försiktigt av forskare. Definitionen av 

kunskap och frågan om vad kunskap är har diskuterats ända sedan de antika grekernas tid. 

Många KM författare är oense om en tydlig definition av kunskap. Det finns således ingen 
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Figur 2:1 Stenmarks modell 

universal standard för att definiera kunskap; “it can only be defined in practice, in the 

activities of and interactions between individuals” (Stenmark, 2002b. sid 2).  

Kogut och Zander (1992) definierar information som en form av kunskap vilken kan 

överföras utan förlust av integritet. Detta är enligt  

Stenmark (2002b) en typiskt och ung version av KM vilka oftast inte separerade kunskap från 

information. Ett vanligt sätt att se till relationen mellan data, information och kunskap sker 

genom en modell som illustreras till höger. Denna menar 

Stenmark dock vara en förenklad illustration vilken erhåller 

tre underförstådda antaganden vilka samtliga kan 

ifrågasättas. För det första föreslår modellen att sambandet 

mellan entiteterna är linjär. Avståndet mellan data och 

information är detsamma som avståndet mellan information 

och kunskap. Det inte finns något som antyder på att så 

skulle vara fallet och således skulle det vara omöjligt att 

definiera ett sådant samband. För det andra antyder modellen att sambandet är 

asymmetriskt vilket skulle innebära att t.ex. information kan omvandlas till kunskap men inte 

tvärtom. Faktum är att de flesta någon gång använt sin kunskap för att derivera information 

samt skapa data utifrån information. För det tredje antyder modellen att kunskap är 

viktigare än information som i sin tur är viktigare än data. Utifrån ett IS/IT perspektiv där 

data är den enda formen som kan lagras av datorer och således den viktigaste skulle 

modellens rangordning behöva inverteras (Stenmark, 2002b). 

 

De olika entiteterna data, information och kunskap är sammanvävd och relaterad i en 

alltmer komplex struktur än vad modellen visar. De tre entiteterna influerar varandra och 

värdet av en specifik entitet är beroende på i vilket sammanhang det används. Både data och 

information kräver kunskap för att kunna tolkas samtidigt som data och information är 

användbara byggstenar för att konstruera ny kunskap. För att anamma händelser såsom 

informationssökning, skapande av information, tolkning av information till KM verktyg måste 

dessa designas för att stödja både informationsaspekter och samarbete mellan intressenter 

av liknande intressen. Därför måste dessa verktyg ses ur ett informationsperspektiv, 

medvetenhetsperspektiv och kommunikationsperspektiv (Stenmark, 2002b).  

2.3 Verktyg 

2.3.1 Intranät 

Ett Intranät kan på ett enkelt sätt beskrivas som ett litet Internet vilket endast är åtkomligt 

för en organisation eller grupps medlemmar. Informationen som publiceras är således 

skyddad från utomstående användare som saknar behörighet att ta del av denna. Studier 

visar att de mest fördelaktiga aspekterna som ett Intranät genererar i en organisation 

handlar om individens förmåga att ta del av organisatorisk information fritt från 

utomstående påtryckningar. Detta sker genom elektroniska dokument såsom manualer och 
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Figur 2:2 Stenmarks modell 

policys vilka vanligtvis återfinns eller skall användas för utskrift. Genom att använda Intranät 

kan anställda förlita sig till att berörd information samt dokument finns där det skall och kan 

på så sätt utan att de är medvetna om det fokusera på dess arbetsuppgifter (Lai, 2001). 

 

Stenmark (2002) föreslår en modell där Intranät som ett 

KMS verktyg ses utifrån tre olika perspektiv; 

Informationsperspektiv, medvetenhetsperspektiv och 

kommunikationsperspektiv enligt illustrationen till höger. 

Informationsperspektivet är det mest tydliga delen eftersom 

informationsflödet är den mest fundamentala delen av 

Intranätets uppbyggnad. Sett ur detta perspektiv tillhandahåller således ett Intranät dess 

användare både strukturerad och ostrukturerad information i form av databaser och 

dokument. Medvetenhetsperspektivet innebär att både explicit och tacit kunskap 

exploateras för att förse Intranätanvändare med information som de annars skulle gått miste 

om. Den stora mängd information som finns tillgänglig kan resultera i ”information 

overload”, och för att motverka en sådan situation och istället främja medvetenheten 

behöver verktyg utvecklas som belyser när ny och relevant information publiceras. 

Kommunikationsperspektivet möjliggör för organisationens medlemmar att kollektivt tolka 

informationen genom att erbjuda olika former av tjänster för diskussion och kommunikation. 

Utifrån detta perspektiv kan således en användare handla utefter ny förståelse och därav 

omvandla kunskap till organisatoriska fördelar. Ingen av dessa aspekter får utelämnas utan 

endast tillsammans som en helhet kan de uppnå full användning av KM. 

 

Stenmark (2005) skriver att när Intranät var nytt sågs det som den ultimata lösningen för 

många organisatoriska problem, bl.a. kunskapsförmedling. Eftersom det förenade olika 

avdelningar med datoriserade miljöer där operativsystem och nätverkstopologier inte 

spelade någon roll ansågs det öppna nya och obegränsade möjligheter. Stenmark (2005) 

poängterar dock att informationen numera på många håll kontrolleras och styrs av 

företagsledningen och fungerar som en envägskommunikationskanal istället för att vara en 

”peer to peer” princip där användare kan kommunicera fritt med varandra.  

2.3.2 Blogg 

En blogg är oftast en webbsida som består av datumsorterade inlägg i omvänd kronologisk 

ordning vilka är skrivs och administreras av en eller flera användare (Bloggare) i en grupp 

med ett gemensamt mål.  Ordet blogg är en sammansättning av orden webb och logg. Det 

mest karaktäristiska för en blogg är att den framhäver författarens personliga åsikter och 

tankar (Nardi, Schiano, Gumbrecht, Swartz, 2004). Vem som helst kan ta del av 

informationen som presenteras såvida en organisation inte väljer att skydda den och låser 

den internt inom organisationen. Ett blogginlägg består vanligtvis av: text, interna länkar 

(tidigare inlägg och övriga inom ett intranät), externa länkar och bilder. Då en vanlig läsare 
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inte kan redigera ett blogginlägg återfinns ofta ett diskussions alternativ till varje inlägg där 

åsikter kan ventileras.  (Boulos et al, 2006) 

 

Eftersom bloggar uppmuntrar folk till kunskapsförmedling, reflektion och debatt lockar de 

ofta en stor och hängiven skara läsare (Nardi et al 2004). Därför kan även bloggar ses som ett 

KMS verktyg för spridning av information inom en organisation. Nackdelarna med bloggar 

kan därför enligt Boulos et al (2006) ha egenskaper såsom; att det är svårt att kontrollera 

informationsflödet, det kan vara öppet för vandalism och det är lätt hänt att 

copyrightskyddat material publiceras. Cayzer (2004) skriver om en negativ effekt som kan 

uppstå i samband med bloggar. Författaren menar att då trycket ökar på att hålla en Blogg 

uppdaterad och mängden av det som presenteras växer kan leda till att risken för att 

irrelevansen och felfrekvens på informationen blir större .  

2.3.3 Wiki 

Begreppet Wiki är ett Hawaiianskt ord som betyder snabb, kvick eller hastig. Detta är 

signifikant med dess symboliska innebörd som genererar snabba förändringar i 

redigeringsprocessen. Wiki består av en samling sammanlänkade webbsidor där dess 

användare kan redigera eller skapa information som presenteras. Ändringarna lagras och kan 

närsomhelst återställas till dess tidigare skede. För åtkomst av en Wiki används en 

webbläsare och inga specialverktyg krävs för administrering. En Wiki ses som en 

kunskapsbank vilken ständigt är under utvecklande eftersom dess användare uppmuntras 

att både uppdatera och skapa nytt innehåll (Hasan och Pfaff, 2006). 

Wagner och Bolloju (2005) beskriver Wiki som en variant av ett kommunikationsmedium där 

kunskapsskapande och lagring sker genom kollaborativt utförande. 

 

Wiki är ett KMS verktyg som bidrar till decentralisering av information inom en organisation. 

Det ses som en pragmatisk steg-för-steg approach vilket uppnår sitt mål endast i det långa 

loppet. Hasan och Pfaff (2006) skriver att de främsta orsakerna till varför organisationer 

motsätter sig att använda Wiki beror på att; det är svårt att kontrollera informationsflödet, 

det kan vara öppet för vandalism, upphovsidentitet är oftast anonym, informationskvalitén 

samt kvalitetskontroller är svåra att genomföra. En enkel lösning till att förebygga dessa 

faktorer för en organisation menar författarna ligger i att låta dess anställda nyttja verktyget 

samtidigt som de är inloggade med personliga uppgifter. På så sätt minskar risken att 

irrelevant information presenteras då upphovsmannen tydliggörs. Stor vikt ligger även vid 

att kompetent personal frivilligt kontinuerligt korrigerar samt kontrollerar 

informationsflödet. 
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2.4 Kunskapsbevaring, spridning och överföring 

2.4.1 Kunskapsbevaring 

Alavi och Leidner (2001) skriver att det finns flera brister som gör att bevaring av kunskap 

inte fungerar. Författarna menar att detta främst beror på att många anställda inte har tid 

att bidra med sin kunskap och att det historiskt sett inom organisationer inte heller givits 

någon ”pay off” för att dela med sig av sin expertis.  

Flertalet organisationer har även relativt vaga tillvägagångssätt då det kommer till att 

uppmuntra sina anställda att dela med sig av sina idéer kring att sprida, undervisa och dela 

med sig av sin kunskap för att finna bättre och smartare arbetssätt. Detta kan bero på flera 

olika saker som exempelvis tidsbrist eller att anställda ofta ser sin egen expertis inom 

företaget som det viktigaste istället för att hjälpa andra (Glazer, 1998). Eftersom lärande är 

en ständigt pågående process kan det vara svårt för individer att veta att det dom just lärt 

sig genom en viss arbetssituation skulle vara av nytta för andra. (Alavi et al. 2001). I vissa fall 

kan det till och med vara så att anställda beskyddar sin egen kunskap eftersom det gör dem 

unika inom organisationen.  

För att kunskap skall kunna överföras till andra behöver organisationer först och främst bra 

tillvägagångssätt för att bevara och lagra denna. För att bevaring av kunskap skall vara 

fördelaktig måste individer få möjligheten att förstå den kontext som omger kunskapen för 

att denna inte skall gå förlorad. 

Alavi och Leidner (2001) skriver vidare att vad som idag klassas som kunskap kanske möts av 

ignorans dagen därpå. Detta innebär att de system som används för lagring av kunskap 

måste vara dynamiska vilket på så vis även gör informationen som utgör kunskapen 

dynamisk. Det är även viktigt att enkelt kunna söka efter den information som önskas samt 

att verktygen för att få tillgång till materialet är lätta att handskas med. (Alavi et al. 2001).         

2.4.2 Kunskapsspridning och överföring 

En mycket viktig aspekt inom KM är att ha fungerande överföringsmetoder för hur kunskap 

sprids inom en organisation. Det är viktigt att organisationer uppmuntrar och skapar 

situationer där anställda kan interagera både formellt och informellt med varandra för att ta 

del av varandras erfarenheter. På så sätt får anställda ett bredare perspektiv och förståelse 

över flera områden som inte nödvändigtvis innefattar dess dagliga arbetssysslor. 

IT spelar en väldigt viktig roll när det kommer till att sprida kunskap inom organisationer. 

Detta då IT kan skapa virtuella företeelser och mötesplatser speciellt skapade för att 

frambringa en infrastruktur över kunskapsförflyttning och information om kunskap. Vad som 

är viktigt att komma ihåg är dock att IT endast skapar förutsättningar och fungerar som ett 

verktyg för kunskapsöverföring och delning, IT skapar inte kunskap. Det är alltså viktigt att 

organisationen uppmuntrar och kommer med idéer till hur kunskap kan skapas och 

överföras.  (Davenport och Prusak, 1998)  
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Detta kan förebygga problematiken kring att organisationer inte vet vilken kunskap som 

finns tillänglig bland sina anställda. (Alavi och Leidner 2001) 

Kunskapsöverföring sker inte bara mellan individer utan även mellan grupper, till 

utomstående källor, mellan individer och organisationer etc. Dock menar Alavi och Leidner 

(1999) att kunskapsöverföring inte bara handlar om att distribuera ut kunskap utan medför 

även att rätt kunskap hamnar på rätt plats för rätt tillfälle och ändamål. Författaren skriver 

vidare att kunskapsöverföring karaktäriseras av fem stycken grundargument;  

 

1. Att förstå värdet utav kunskapens ursprung 

2. Att källan är motiverad att dela med sig av kunskapen  

3. Att rikliga överföringskanaler existerar 

4. Att mottagaren är villig att ta emot kunskapen  

5. Mottagarens förmåga att använda kunskapen 

 

Alavi och Leidner (1999) skriver dock att den sistnämnda punkten är subjektiv och tvetydig 

då den mycket handlar om mottagarens kognitiva förmåga att ta till sig kunskap. 

Sett ur ett organisatoriskt och KM perspektiv är överföringen av kunskap till specifika 

kontexter en mycket viktig process. Detta är dock ingen enkel process eftersom 

organisationer ofta inte vet vilken kunskap som finns i dess egna led. Det beror även ofta på 

brister i tillvägagångssätten för att indexera samt söka upp kunskapen. IT ses dock som ett 

verktyg vilket kan motverka detta och samtidigt främja informationsöverföring för individer 

bortom formella kommunikationskanaler (Alavi och Leidner 2001). Det finns två olika 

modeller för informationsöverföring, ”pull” och ”push”. Pull-modellen är den traditionella 

och möjliggör sökning utefter speciella kriterier för att presentera information. Detta sker 

vanligtvis utefter en användares intresseområden och därför är det viktigt att informationen 

är noga indexerad, kategoriserad och lättöverskådlig. Push-modellen i sin tur innebär att 

information skickas eller ”trycks” ut från upphovsman till potentiella intressenter beroende 

på förutbestämda kriterier. 

 

Telleen (1996) skriver att det kan uppstå problem om organisationer inte lyckas hitta en 

balans mellan dessa två olika modeller. Exempelvis kan Push-modellen medföra att för 

mycket information skickas ut till intressenter och således kan viktig information filtreras 

bort tillsammans med mindre relevant information som denne väljer att inte ta del av. Pull-

modellen i sin tur bygger enligt Telleen (1996) på att intressenter av informationen måste 

vara medveten om att all information om det specifika ämnet inte är nödvändigt utan beslut 

måste även grundas utefter kontexten som ständigt förändras. 
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Figur 2:3 Davenports modell över 

informationspolitik 

2.5 Styrning och kontroll 

2.5.1 Informationspolitik 

Organisatorisk information påverkas kontinuerligt av makt, politik och ekonomi. Davenport 

(1997) skriver att informationspolitik inte visat sig vara en betydelsefull faktor till varför IT-

projekt misslyckas men däremot påvisats vara en bidragande faktor till konfliktlösningar då 

IT-projekt lyckats. På samma sätt som samhället präglas av politik styrs organisationer av 

samma förhållanden. Enligt Davenport (1997) finns det olika modeller av informationspolitik 

som kan råda inom en organisation. Författaren menar att detta bidrar till att 

informationshanteringen ser annorlunda ut från organisation till organisation och resulterar i 

att distribuering eller koncentralisering av kunskap ser annorlunda ut. Davenport (1997) 

skildrar dessa fyra modeller i ett ramverk där det skiljer sig mellan vilka olika aktörer som 

bestämmer, kontrollerar och sprider information inom en organisation. 

Informationsmonarki utgörs av att en individ eller en funktionsenhet kontrollerar merparten 

av en organisations informationsflöde. Monarken specificerar vilken information som är 

viktig, upprättar nyckelbegrepp samt försöker kontrollera hur informationen skall tolkas. 

Denna politiska metod är mest lönsam för mindre organisationer.  

 

Informationsfederalism innebär en representativ demokrati som utgörs av en låg grad av 

centraliserad styrning samt en hög grad av lokalt självbestämmande. Detta innebär att 

endast en del information behöver kontrolleras och hanteras centralt samtidigt som resten 

kan lämnas till lokala enheter. Denna metod hanterar information som en nödvändig samt 

legitim aktivitet där anställda med olika intressen tillsammans i ett kollektiv kan definiera 

syfte och mål för att uppnå resultat. 

 

Informationsfeodalism är den politiska modell vilken anses vara den mest tillämpade för 

informationshantering bland organisationer. Davenport (1997) skriver att denna struktur 

ofta uppstår utan att organisationer planerat att använda den. Den har ingen central 

styrning av information utan föreståndare för varje enheter kontrollerar sin egen enhet. På 

detta vis har de olika enheterna ingen kommunikation mellan sig utan varje enhet styr sig 

själv genom dess föreståndare. 

 

Informationsanarki är egentligen ingen konkret modell utan snarare ett tillvägagångssätt 

som uppstår då en tidigare och alltmer centraliserad modell av informationshantering 

brister. Detta är sällan ett tillvägagångssätt som organisationer väljer frivilligt utan när detta 

sker bör detta vara noga genomtänkt. Detta innebär således att det inte finns någon central 

informationshantering utan varje individ hanterar sin egen information. 
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3. Metod 
I följande kapitel behandlar vi vårt val av metod som har för avsikt att beskriva vårt tillvägagångssätt 

samt motiveringar till detta. Kapitlet avslutas med diskussioner kring undersökningens kvalité och 

trovärdighet samt Metodkritik.  

3.1 Metodbeskrivning 
Utifrån urvalet av metodansatser har vi med den här studien valt att följa en deduktiv metod 

med en kvalitativ ansats. Detta för att få en djupare och mindre fragmentarisk kunskap inom 

problemområdet. Teoretiskt sett kopplas vanligtvis inte deduktiva metoder samman med 

kvalitativa ansatser då metoden bygger på att undersökningen kategoriserar informationen 

innan den samlas in (Jacobsen, 2002). En kvalitativ undersökning användes dock som 

utgångspunkt ändå på grund av att vår undersökning till viss del är av förklarande karaktär. 

Enligt Kvale (1997) bemöts en förklarande frågeställning på bästa sätt genom en kvalitativ 

undersökning då den är mer inriktad till att ge en rik förklaring av ett ämne eller situation. 

Istället för att fråga hur en objektiv verklighet ser ut ställer man frågan hur individen tolkar 

och formar sin egen verklighet (Backman, 1998). Vi ansåg även ett kvalitativt perspektiv ge 

bättre förutsättningar för analys av vårt empiriska material gentemot det teoretiska 

ramverket. Då vi ville undersöka ett helhetsperspektiv som skulle generera djupgående 

kunskaper lät vi vår ansats präglas av en fallstudie. Vi lät således vårt problemområde 

representeras av ett mindre antal objekt vilket gav oss möjligheten att beskriva problemet 

och inte endast låta studien ge ett resultat som förklarade hur problemet uppkommit. Det 

empiriska materialet samlades in med hjälp av intervjuer som dokumenterades med hjälp av 

inspelningar och anteckningar. Vi lät vårt undersökningsobjekt representeras av 8st 

intervjuer. Resultatet som framkom utifrån det insamlade material analyserades och 

jämfördes därefter med den inledande teoretiska referensramen. 

Det teoretiska ramverket som fick inleda studien hade till syfte att belysa frågeställningen, 

ställa den i kontrast gentemot denna samt väcka frågeställningar som vi kunde grunda vår 

intervjuguide på. Teorin är även indelad i kategorier vilka kommer vara utgångspunkter samt 

skapa struktur genom hela studien. Varje kategori i sig är tänkt kunna förklara 

problemområdet från olika infallsvinklar. De kategorier som kommer att undersökas är: 
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Informationshantering 

Här ville vi undersöka huruvida användandet av Intranät, Bloggar och Wikis är kopplat till 

organisationens strategier för informationshantering såsom KM. Flertalet författare som 

t.ex. Alavi och Leidner (1999) skriver att vid utövning av KM används flertalet KMS-verktyg 

däribland Intranät, Bloggar och Wikis som hjälpmedel för hur en organisations information 

hanteras.      

Verktyg 

Vi ansåg det även viktigt att både förklara användandet av de utvalda verktygen samt att 

skildra användarnas bild av dem. Det intressanta är att se till hur undersökningsobjekten 

uppfattar användandet av verktygen gentemot det teoretiska ramverket samt vilka för- och 

nackdelar som framkommer.   

Data, Information och Kunskap 

Då undersökningen grundar sig på en problemställning som frågar sig varför och hur 

Intranät, Bloggar och Wikis används finns det även intresse att undersöka perspektiven av 

data, information och kunskap. Stenmark (2002b) skriver genom att kunna anamma 

händelser såsom informationssökning, skapande av information, tolkning av information till 

KMS måste dessa designas för att stödja både informationsaspekter och samarbete mellan 

intressenter av liknande intressen. D.v.s. Intranät, Bloggar och Wikis är i sig bara verktyg, det 

är data, information och kunskap som fyller dess syfte. 

Kunskapsbevaring/Spridning 

Förutsättningar för att användningen av Intranät, Bloggar och Wikis skall vara nyttbar är att 

individer inom organisationen är villiga av att dela med sig av sin kunskap och information. 

Samtidigt är det också viktigt att organisationen har fungerande strategier för hur 

information och kunskap bevaras och överförs mellan grupper och individer. Detta är också 

aspekter som kan styra hur och varför en organisation använder Intranät, Bloggar och Wikis. 

Styrning och kontroll 

Intressanta faktorer som också kan förklara och beskriva användandet av Intranät, Bloggar 

och Wikis är hur organisationers information styrs och kontrolleras. På samma sätt som 

samhället präglas av politik styrs organisationer ofta av samma förhållanden (Davenport, 

1997). 
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3.1.1 Operationaliseringsschema 

Utifrån tidigare kategorisering operationaliserade vi sedan fram ett schema över vad i 

undersökningens intervjufrågor som skall undersökas.  

Dimensioner Egenskaper Mätinstrument 

Om respondenten 

Arbetssysslor Grad av användande 

Ansvarsområden Påverkan av verktygen 

Anställningstid Erfarenheter av verktygen 

Informationshantering 

Distribuering Verktyg 

Påverkan Arbetsmönster 

Relevans Kontrollering 

Kommunikation Vad kommuniceras? 

Pedagogik Hur skrivs information? 

Medvetenhet Kollegors kunskaper 

Verktyg 

Arbetsmönster Förändringar 

Wiki 
Fördelar/Nackdelar 

Hur/Varför 

Blogg 
Fördelar/Nackdelar 

Hur/Varför 

Intranät 
Fördelar/Nackdelar 

Hur/Varför 

Data Information Kunskap 
Perspektiv Individ 

Användbar Egenskaper 

Kunskapsbevaring/Spridning 

Strategi Hur lyder den? 

Kompetens 

Dela med sig av kunskap? 

”Pay off” 

Individperspektiv 

Uppmuntran 

Utformning Påverkan 

Styrning/Kontroll 

Påverkan 
Hierarkiska aspekter 

Position/Status 

Uppdateringsfrekvens 
Styrenheter 

Relevans 

 

3.2 Metod för empiri/datainsamling 

3.2.1 Litteraturinsamling 

Inför uppsatsen studerades främst litteratur och vetenskapligt publicerade artiklar 

relaterade kring KM, KMS, CSCW, kollaborativa arbetsmiljöer, informationshantering, 

informationspolitik, kunskapsbevaring och kunskapsspridning etc. Information kring dessa 

ämnen är hämtad från litteratur samt databaser såsom; ACM, IEEE, och Google Schoolar. 

3.2.2 Undersökningsobjekt 

Vårt undersökningsobjekt är ett stort IT-konsultföretag med huvudsäte i Göteborg (VGR-IT). 

Företaget är fristående organisation inom Västra Götalandsregionen och tillhandahåller ett 

informationsflöde till ca 50000 medarbetare. Avdelningen är i stort behov av 
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distanskommunikation samt informationsutbyte mellan anställda och därför passade denna 

typ av organisation bra till vår undersöknings referensramar. Vi anser samtidigt att kunskap 

utgör ett kärnämne i ett konsultföretag där anställda är utspridda över större regioner och 

inte alltid har tid att kommunicera på annat sätt. Företaget är mitt uppe i en 

användningsinventering av Intranät, Bloggar och Wikis som kommunikationsverktyg. Därför 

ansåg vi det intressant att höra hur de anställdas reaktioner varit då de presenterats för ny 

teknik samt hur och varför de valt att använda denna. En informell pilotstudie genomfördes 

på företaget i och med samtal och diskussioner med en kontaktperson på VGR-IT. Detta 

gjordes med utgångspunkt för att enklare kunna göra justeringar och operationalisering på 

våra intervjufrågor och på dess innehåll (Patel och Davidsson, 2003).   

3.2.3 Val av respondenter 

Respondenterna som bestod av 8st anställda inom organisationen var samtliga män och 

mellan åldrarna 35 – 55 år. Samtliga var bekanta och fysiska användare av de verktyg som 

ämnades undersökas. Urvalet av respondenter skedde med hjälp av vår kontaktperson som 

utifrån vår intervjuguide gjorde en bedömning av lämpliga undersökningsobjekt. 

Kontaktpersonen hade således på förhand fått ta del av vår intervjuguide vilken senare även 

skickades ut som underlag till respondenterna. Anledningen till detta var att vi ville göra 

samtliga respondenter förberedda på vilka områden som skulle beröras samt för att spara 

tid. Vi försökte utforma intervjuerna på så sätt att uppsatsens viktigaste frågor hela tiden var 

i fokus genom en huvudfråga med uppföljning av mer spontana följdfrågor. Detta eftersom 

det på så sätt skulle underlätta vid en senare sammanställning att enkelt kunna relatera 

tillbaka till varje huvudfråga. Detta gjorde samtidigt att relevansen på frågorna i relation till 

uppsatsen hölls på en hög nivå hela tiden. Vi ansåg respondenternas befattning inte vara av 

större betydelse, kravet var dock att de skulle vara användare av verktygen och att de 

arbetade aktivt med IT. Anledningen till att vi inte tog hänsyn till befattning var att det var 

omöjligt att täcka in hela den hierarkiska skalan vilket hade krävts för intressanta 

iakttagelser och jämföranden. 

3.2.4 Val av undersökningsmetod – intervjuer 

Vi har med vår kvalitativa ansats valt att samla information med hjälp av intervjuer. Genom 

användning av intervjuer skapas en situation där respondenten känner en hög grad av 

involvering (Preece, 2002). En nackdel är dock att intervjuer kan ta lång tid samt att det kan 

vara tidskrävande att intervjua en större mängd människor. Då vi utformade intervjuerna 

utgick vi från två perspektiv, intervjuernas standardisering dvs. vårt ansvar som intervjuare 

då det kommer till frågornas utformning samt intervjuns struktur. Patel och Davidsson 

(2003) redogör för dessa perspektiv vilka bör beaktas vid planering av en intervju. Det bör 

tänkas på hur mycket ansvar som lämnas till intervjuaren. Detta definierar författarna som 

grad av ”standardisering”. Det bör också tänkas på i vilken utsträckning frågorna är fria för 

intervjupersonen att tolka fritt. Detta definierar författarna som grad av ”strukturering”. 

Kvalitativa intervjuer präglas nästan alltid av en låg grad av standardisering, vi ansåg dock att 
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en relativt hög grad av standardisering var viktig då detta underlättade struktureringen av 

informationen som genererades (Patel och Davidsson, 2003). Dock kunde strukturen variera 

från intervju till intervju då vi ville att respondenterna skulle vara fria att tolka frågorna ur 

sitt perspektiv och erfarenheter. Vi har med detta som utgångspunkt mestadels använt oss 

av en semistrukturerad intervjuprocess. 

3.2.5 Semi samt ickestrukturerade intervjuer 

Då semistrukturerade intervjuer karaktäriseras av planerade samt strukturerade frågor vars 

svar emellertid kan leda till längre utlägg från respondenterna passade detta vår 

undersökning. Detta då vi ville utgå från ett strukturerat arbetssätt men inte utelämna viktig 

information. Respondenterna fick i möjligaste mån svara uttömligt så länge som de höll sig 

inom frågans ramar. Patel och Davidsson (2003) menar att detta tillvägagångssätt bidrar till 

att respondenterna ges ett större utrymme att svara inom. Frågorna bör dock enligt Preece 

(2002) vara kategoriserade samt rubricerade likvärdigt för alla respondenter. I en 

semistrukturerad intervju är således både ”öppna” samt ”stängda” frågor godtagna. Vi ansåg 

det även viktigt att vi som intervjuare varken ledde eller gav egna antaganden som på något 

sätt skulle kunna påverka respondenternas svar. En annan fördel vi fann med 

semistrukturerade intervjuer var att de lämnade stort utrymme till öppna, spontana och 

oberäkneliga svar.  

3.2.6 Intervjuguide 

Som underlag till den semistrukturerade intervjun skapades en intervjuguide (Se bilaga 1) 

vilken grundar sig utefter vårt teoretiska ramverk. De olika delarna ur det teoretiska 

ramverket operationaliserades och delades in i kategorier (Se avsnitt 3.1.1) för att 

effektivisera och förenkla processen att generera betydelsefulla och uttömmande frågor. 

Eftersom en semistrukturerad intervju är relativt öppen hjälpte samtidigt detta underlag oss 

som intervjuare under intervjuprocessen då frågorna oftast inte följde någon kronologisk 

ordning. Samtidigt kunde följdfrågor, vilka skiljde sig mycket från respondent till respondent 

kategoriseras och senare återknytas till dess respektive kategori. 

3.3 Genomförande/analys av intervjuprocessen 

Intervjuprocessen involverade 8st respondenter. Vi ansåg det viktigt att med ett sådant stort 

antal distribuera intervjuprocessen under två arbetsdagar. Detta eftersom varje intervju var 

tilldelad ca 60min och skulle därför antagligen förorsaka stress och andra yttre påtryckningar 

vilket i sin tur skulle påverka utfallet av undersökningen. Intervjuprocessen var även 

schemalagd så att varje respondent visste när de skulle vara på plats samt vart intervjun 

ägde rum. Detta schema var hopsatt och arrangerat av vår kontaktperson. Vi valde att helst 

utföra intervjuerna på den plats där respondenterna arbetade för att de skulle kunna känna 

sig bekväma och för att förhindra hinder i logistiken. 

Vid varje intervju gavs varje respondent en förklaring kring syftet och bakgrunden till 

intervjun samt om uppsatsen i stort. Vi förklarade även syftet med varför intervjun spelades 
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in samt utifall respondenten hade övriga frågor innan intervjun startades. Samtidigt som vi 

ville förbereda respondenten så mycket som möjligt inför intervjun ville vi inte få denna 

alltför insatt i situationen eftersom detta kunde hämma respondentens svar (Kvale, 1997). Vi 

ansåg det även viktigt att låta de första minuterna vara en mjukstart där vi byggde upp en 

ömsesidig respekt hos respondenten. Detta ansåg vi viktigt för att denna skulle känna sig 

bekväm i situationen av att öppet tala och dela med sig av sina svar. 

 

Det intressanta med semistrukturerade gentemot strukturerade intervjuer är att både vi 

som intervjuare samt respondenterna på sätt och vis kan styra i aktiviteten så länge som 

diskursen håller sig inom intervjuns ramar. Svårigheter vi fann med semistrukturerade 

intervjuer var att dess information emellertid tar längre tid att analysera och struktureras till 

ett resultat då urvalet av information blir större. Vi hade på förhand skrivit ner och förberett 

potentiella följdfrågor till intervjuns huvudkategorier. Efterhand kom vi till insikt att dessa 

kunde tvingas ändra karaktär beroendes på respondentens tidigare svar. Under tiden 

intervjuerna fortskred var vi noggranna med att dokumentera och anteckna tidpunkt för de 

tillfällen då särskilt intressant information framkom. Detta för att i efterhand enkelt kunna 

hitta och söka i det inspelade materialet. 

 

För att kunna analysera det insamlade materialet från våra respondenter följde vi ett 

arbetsmönster som innebar att varje respondents svar bearbetades var för sig och 

omvandlades från ljudformat till textmaterial. Detta gjordes i flera steg för att säkerställa 

dels att vi som forskare till fullo förstod den insamlade datan men även för att tillhörande 

dokumentation om abstrakta företeelser inte skulle förbises. Till textmaterialet 

dokumenterades således även respondentens ansiktsuttryck och kroppsspråk, vi renskrev 

även direkt de tankar och idéer som antecknats under intervjuernas utförande. Detta är 

viktigt eftersom man annars snabbt glömmer bort detaljer samt att minnet är selektivt 

(Kvale, 1997). Detta gjordes även med utgångspunkt från att det i ett tidigt skede av 

analysen och datainsamlingen ofta dyker upp tankar som berör hela problemområdet (Patel 

och Davidsson, 2003). Författarna poängterar att dessa tankar är viktiga att dokumentera för 

att senare kunna följas upp i den slutgiltiga analysen. 

3.4 Undersökningens kvalitet och trovärdighet 
Uppsatsens trovärdighet är kopplad till undersökningens helhet och präglas av hur vi tolkar 

och återskapar den studerandes kontext. Alltså hur väl vi förmår oss tillämpa och använda en 

förståelse genom hela forskningsprocessen. Kvalité mäts även genom hur väl vi lyckats 

beskriva det som är tvetydigt och kanske även motsägelsefullt. Patel och Davidsson (2003) 

beskriver detta som relationen mellan det normala, typiska och det speciella. För att 

säkerställa undersökningens trovärdighet valde vi att utnyttja oss utav flera olika 

datainsamlingskällor. Detta då vi har ett stort urval av respondenter vilka var för sig 

behandlar det aktuella problemområden. Vi var även medvetna om riskerna med att 
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överföra talspråk till text. Därför var vi noga med att dokumentera abstrakta företeelser som 

utspelade sig under intervjuerna såsom gester, mimik, betoningar och kroppsspråk. Vi var 

noga med att i största möjliga mån lyfta fram de företeelser vi ansåg vara av betydelse och 

relaterat till hur respondenten svarade.  

 

För att datainsamlingen skulle ske på ett effektivt sätt samt med en hög grad av trovärdighet 

ansåg vi det viktigt att vår kvalitativa studie präglades av ett lättförståligt språk, ödmjukhet 

och respekt gentemot respondenterna. Vi valde samtidigt att bilaga det viktigaste som 

transkriberingen av intervjuerna resulterade i för att öka studiens trovärdighet (Se bilaga 2). 

Som tidigare nämnts formulerades intervjufrågorna dessutom för att inte försöka leda 

respondenterna vilket förhoppningsvis genererade så objektiva svar som möjligt vilket i sin 

tur påverkade och ökade trovärdigheten. Eftersom respondenterna även var anonyma ansåg 

vi att det insamlade materialet kännetecknades av personlighet och ärlighet. Att skydda 

respondenternas integritet genom att förändra namn och identifierande drag är ett viktigt 

inslag vid redovisning av intervjuer (Kvale, 1997).  

3.5 Metodkritik 
Vi kan i efterhand kritisera vårt val av respondenter där vi inte utgick ifrån ett hierarkiskt 

urval. Efter den empiriska studien framkom tydliga tecken på att en bredd mellan graderna 

av anställning hade varit intressant bland respondenterna. Dock blev det alldeles för 

komplext och tidskrävande att arrangera möten med övrig personal än vad som tilldelades 

utav vår kontaktperson. Detta då organisationen var väldigt stor och bedrevs över en hel 

region. Att det i slutändan blev vår kontaktperson som gjorde det slutgiltiga urvalet av 

respondenter är samtidigt något som påverkar studiens utfall. Detta tillvägagångssätt var 

dock något som vi ansåg vara nödvändigt eftersom vår kontaktperson hade en bättre 

kommunikation samt kännedom än oss kring de anställda på organisationen. 

Vissa delar av operationaliseringen av intervjuunderlaget kunde ha gjorts bättre så att vi 

hade satt problemområdet mer i fokus för att sedan kunnat ge tydligare kopplingar i 

resultatet. Detta problem framkom dock i och med att vi från början hade ett för otydligt 

syfte med undersökningen. Syftet växte istället fram i och med att undersökningen 

genomfördes. En väl genomarbetat förstudie hade emellertid varit en lösning på problemet 

och gett oss en klarare bild över vilka olika infallsvinklar som problemet kunnat behandlas 

på. 
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4. Resultat 
Nedan följer en redovisning av det resultat som framkommit utifrån undersökningen. Resultatet 

inleds med en Verksamhetsbeskrivning samt ett schema över respondenterna och dess befattning. 

Presentationen av Resultatet följer samma upplägg och kategorisering som det teoretiska ramverket. 

4.1 Undersökningsobjekt 

4.1.1 Verksamhetsbeskrivning 

VGR-IT är en konsultbaserad organisation som utvecklar, implementerar och underhåller IT 

lösningar för Västragötalandsregionen. Systemen är administrativa och av skräddarsydd 

karaktär. VGR-IT var tidigare en egen avdelning med 74st anställda vilken nu har slagits 

samman med 6st andra konsultavdelningar för att bemöta ett IT-behov från ca 50000 

anställda inom Västragötalandsregionen. Eftersom utbudet av informationsperspektiv är stor 

samtidigt som efterfrågan av personifierad information är hög utvecklar VGR-IT i dagsläget 

en webbportal som skall möta detta krav eftersom tidigare former av Intranät inte räcker till. 

Denna webbportal skall vara dynamisk och erbjuda både intern och extern information till 

involverade aktörer. Tanken är samtidigt att varje avdelning inom Västragötalandsregionen 

själva skall hantera sin interna kommunikationsförmedling med hjälp av detta verktyg. 

4.1.2 Respondenter 

Respondent Datum Längd Befattning 

1 2008-04-03 34min Ansvarig för regionens hälsa, vård och omsorgsportal 

2 2008-04-03 40min Teamleader för systemutvecklarna inom VGR-IT 

3 2008-04-03 28min Verksamhetsutvecklare, projektledare 

4 2008-04-03 26min Systemanalytiker, IT-arkitekt/utvecklare 

5 2008-04-04 30min IT-strateg med inriktning mot webb och portal teknik 

6 2008-04-04 37min Systemförvaltare för gemensamma webbtjänster 

7 2008-04-04 27min Projektledare med inriktning informationssäkerhet 

8 2008-04-04 40min Drifttekniker av E-postsystemet 

4.2 Informationshantering 

4.2.1 Bristande Knowledge Management 

Respondenterna hade en gemensam och samlad åsikt om att det i dagsläget inte fanns 

någon uttalad strategi för informationshantering eller Knowledge Management. 
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Respondenterna förklarar vikten av att ledning uppmuntrar till att KM tas på högre allvar och 

ses som en naturlig del i det dagliga arbetet. I dagsläget kommuniceras mestadels 

information verbalt i form av strukturerade och ostrukturerade möten samt via anställdas 

personliga kontaktnät. En stor del av de ostrukturerade mötena sker vid kaffeautomaten 

eller under raster. I övrigt präglas informationsutbytet av strukturerade möten som dagligen 

äger rum och tar upp en stor del av agendan. 

”Det personliga mötet väger alltid tyngst oavsett vilka substitut i form av verktyg som kan 

erbjudas, både i relevans och utbyte av information.” – Respondent 5 

 

De verktyg som används är mestadels E-post och telefonkontakt. Intranät, Bloggar och Wikis 

anses av respondenterna vara bra hjälpmedel som skulle kunna strukturera organisationens 

kunskapsbank och minska mängden fysiska möten, dock kräver dessa verktyg samarbete 

samt att ledning är villiga att förändra arbetsmönster. I dagsläget finns inga specifika verktyg 

som är avsatta för endast informationshantering. Information är utspridd på flera olika 

ställen och det händer även att redundans av information skapar förvirring inom 

organisationen samtidigt som den är svår att hitta. En av respondenterna beskriver att en 

stor del av informationen idag ”pushas” ut i organisationen. Detta menar han mestadels 

beror på att de anställda och ledning har för dålig kontakt och att det är det enda sättet för 

en så pass stor organisation att säkerställa att alla får ta del av viktig information.  

Många beskrev att det är tal om en generationsfråga som innebär att den yngre 

generationen är mer tilltaglig för en uppdatering av KM med Intranät, Bloggar och Wikis som 

strategiska verktyg för informationshantering. En av respondenterna beskriver att det även 

saknas klara visioner om hur information skall hanteras på bra sätt men samtidigt att det är 

av stor vikt, inte minst inom IT-organisationer där konsulter ofta bedriver verksamhet över 

större områden och avstånd. Fungerande verktyg för informationshantering och KM skulle 

även bidra med att anställda får en uppfattning och överblick om organisationens pågående 

projekt.  

Respondenterna anser det viktigt att ha vetskap om kollegors kompetens och 

intresseområden. Ofta vet respondenterna kvalitéer och intressen kring sina närmaste 

medarbetare men ofta väldigt lite om övrig personal. Respondenterna uttryckte sig bland 

annat enligt följande vid frågor kring informationshantering:   

”Det finns ingen uttalad strategi för kunskapshantering. Det anser jag skulle behövas i en 

större utsträckning, inte bara exempelvis vilken kunskap en individ besitter men även 

kunskap om individernas villighet att förflytta sig och dess villighet att fylla ut sin arbetstid 

med nya uppgifter. Detta tror jag skulle bidra till att en viss kompetens inte behöver 

nyrekryteras utan istället skulle kunna hämtas direkt från organisationen.” – Respondent 1 

”Jag vet vilka specialkompetenser mina närmaste kollegor besitter men eftersom vi är väldigt 

utspridda är detta svårt att hålla reda på. Vi är på gång nu att göra en kompetensinventering 
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vilket jag anser skulle gjorts redan för 3-4 år sedan. För att finna kompetens använder jag e-

post eller telefon och söker mig i hierarkin uppåt.” – Respondent 3  

”Processen att fråga folk brukar fungera men i de fall det inte gör det vet jag att det har fått 

konsekvenser eftersom vi inte vet exakt vilka personer som är involverade i vissa projekt. Det 

händer exempelvis om man börjar titta på ett område så visar det sig finnas fyra eller fem 

olika projekt som sysslar med samma eller ungefär samma saker.” – Respondent 4 

”Man bryr sig inte om vilka kunskaper som finns inom företaget utan ser bara vad som står 

på anställdas CV. Att värdesätta kunskap och kompetens utöver ens primära arbetsområden 

saknas här.” – Respondent 4 

4.2.2 Förändrade arbetsmönster 

Respondenterna ser goda möjligheter och användningsområden med Intranät, Bloggar och 

Wikis men att detta kräver förändringar i arbetsmönstret samt i de kulturella tankegångarna 

inom organisationen. De beskriver att medelåldern är hög och att detta är ett hinder vid 

införande av nya tekniker och verktyg.   

 

”Internpost har nästan försvunnit och E-posten är överutnyttjad. Detta är en 

generationsfråga, de flesta inom organisationen är över 30 år och förstår bara telefon och e-

post som verktyg för kommunikation.” – Respondent 6 

”Den äldre generationen som är IT-invandrare kommer nog aldrig börja använda Wikis och 

bloggar. Däremot IT-infödingar ser detta som en självklarhet.” – Respondent 7 

Majoriteten av respondenterna tror att ett fungerande Intranät med Wikis och Bloggar 

skulle kunna främja samarbetet mellan anställda samt öka vetskapen och kännedomen kring 

andra projekt och kollegors intresseområden. Respondenterna är medvetna om att Intranät, 

Bloggar och Wikis kan skapa alternativa arbetsmönster och skapa stöd för spridning av stor 

mängd information mellan projekt och anställda samt föra samman grupper och anställda. 

En av respondenterna beskriver att det finns ett stort engagemang med att jobba ihop och 

att kunskapshantering är en viktig del i detta. 

”Bloggar och Wikis är verktyg som skulle kunna öka samarbete mellan anställda och vi skulle 

nå en situation där egentligen samtliga 50000 berörda parter blir redaktörer. Detta skulle 

göra att vi får åsikter, information och kunskap i delar av organisationen som idag inte har 

någon röst.”  – Respondent 6 

Respondenterna är både positivt och negativt inställda till att jobba med en mer öppen 

hantering av information. En del av respondenterna menar att det är positivt eftersom det 

möjliggör att alla kan få sin röst hörd och komma till tals. Nackdelarna menar 
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respondenterna ligger i att flertalet människor har svårt att uttrycka sig i skrift vilket skulle 

medföra att verktygen och arbetssätten stagnerar.   

 

Respondenterna beskriver att dess Intranät, Bloggar och Wikis inte ännu har påverkat 

informationshanteringen inom organisationen. De beskriver att organisationen är för stor 

och att intresse än så länge saknas.   

”I ett företag med ca 50000 anställda utan ”vi-anda” och som är uppbyggd av många 

förvaltningar med kommunal självständighet d.v.s. att de gör som de vill är det helt omöjligt 

att sköta informationshantering på ett korrekt sätt. När det dessutom är vanligt 

förekommande att man inte är intresserad av information på sändarens villkor innebär det 

att man arbetar med informationsinhämtning utifrån sitt personliga nätverk helt och hållet. 

Till en början kanske man försöker med Intranätet men inser snabbt att detta inte är till 

någon större hjälp.” – Respondent 1 

En av respondenterna säger att processen att fråga folk vid behov av kunskap och 

information brukar fungera men att i de fall det inte gör det har det uppstått konsekvenser 

eftersom ingen vet exakt vilka personer som är involverade i vissa projekt. Det händer 

exempelvis att det visar sig finnas fyra eller fem olika projekt som sysslar med ungefär 

samma saker. 

”Jag är övertygad om att Wikis och Bloggar kan underlätta för samarbete både mellan 

anställda och mellan projekt på ett dramatiskt sätt jämfört med hur vi har det nu. Vi har 

problem inom området dels med språkbruk men även att jobba dubbelt och trippelt om 

varandra med samma saker utan att veta om det.” – Respondent 4 

”[…]Det stora hindret ligger inte i tekniken. Nya IT-System kräver nya sätt att arbeta vilket 

kan bli motstridigt inom stora organisationer som denna. Jag tror att informationsmängden 

och antalet medarbetare är för stort. Men lyckas man komma förbi dessa hinder tror jag i 

slutändan att både organisationer och individer har mycket att tjäna på verktyg som Wikis 

och Bloggar.” – Respondent 8 

4.3 Data, Information och Kunskap 
Enligt respondenterna är data ostrukturerad och saknar betydelse, information går att förstå 

och avläsa och kan generera kunskap efter erfarenhet. Respondenterna förklarar att 

information blir användbar då den är lätt att hitta och söka efter. För att information skall 

kunna övergå till kunskap är det även viktigt att den presenteras och är placerad i rätt 

kontext och samtidigt är formaterad utefter denna. 

 

”Data är för mig någonting som finns lagrat och inte bearbetad, information är gjord för att 

skapa förståelse vilket kräver bearbetning eller att den sätts i en kontext, kunskap är en 

personlig process enligt mig, ett sätt att ta till sig och förstå information och använda den i 
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ett sammanhang. Information skall vara presenterad i rätt kontext och formaterad på rätt 

sätt, hur den presenteras och uppdelad är också viktigt.” – Respondent 5 

Det anses också viktigt att information är aktuell, uppdaterad samt skriven på ett 

lättförståeligt sätt och fokuserad på det aktuella området. I dagsläget består organisationens 

Intranät till största del av statisk information som endast beskriver dess verksamhet och 

intresseområden. Informationen har väldigt liten betydelse relaterad till dess dagliga arbete 

och är inte heller formaterad för att främja kunskap. 

Flera respondenter beskriver att för att skapa nytta av information så måste den vara skriven 

på ett bra och förståeligt sätt vilket ofta beskrivs som problematiskt. 

 

”Ett annat problem med användandet av Wikis och Bloggar är framför allt att man som 

användare måste vara intresserad av att uttrycka sig i text. Vi som utvecklare och framförallt 

programmerare saknar ofta denna egenskapen.” – Respondent 4 

 

”[…]hade jag formulerat mig på ett annorlunda sätt kanske andra hade kunnat dra mer nytta 

av informationen men det man skriver är oftast väldigt fokuserat på sin egen publik och 

målgrupp.” – Respondent 5 

 

Respondenterna uttrycker även att information måste vara pålitlig. Wikis och Bloggar bland 

annat måste erhålla en trovärdighet för att de skall få genomslagskraft. Det får inte bli 

anslagstavlor för irrelevanta inlägg som inte berör ämnen och informationen måste på något 

sätt kunna vägas mot fakta eller erfarenhet. För att information skall skapa kunskap och tillit 

anses det även mycket viktigt att information är aktuell och uppdaterad. 

 

”Det är svårt att göra alla till redigerare av information, information måste kunna vägas mot 

fakta som påvisar källor om att den stämmer. Förslagsvis kunde man haft två sektioner där 

den övre sektionen är statisk information hämtad ur rutiner eller dokumentering. Den undre 

sektionen hade kunnat vara den som går att redigera och där folk kunde ge 

rekommendationer eller erfarenheter kring ämnet.” – Respondent 8  

       

”Om information publiceras på Bloggar eller Wikis skulle jag antagligen ändå vilja bekräfta 

den genom ett telefonsamtal eller ett E-post. För att informationen skall vara användbar bör 

den för det första vara direkt kopplad till vad jag sysslar med, för det andra måste den vara 

aktuell och för det tredje måste den vara uppdaterad. Uppfylls inte dessa kriterier tror jag att 

t.ex. en Blogg dör” – Respondent 3 

4.4 Verktyg 

4.4.1 Intranät 

Inom organisationen upplevs Intranätet enligt en av respondenterna skapa en friare 

kommunikation då man tankemässigt kan känna sig mer ledig i och med att 
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kommunikationen endast sker på en intern nivå och utesluter omvärlden. Detta kan även 

vara en nackdel i och med att man begränsar åtkomsten till en viss grupp människor. Ju 

större mängd användare ju större mängd bidrar med information, visdom och kunskap.  

En syn som delas av samtliga respondenter innebär att organisationens Intranät inte 

utnyttjas till dess fulla kapacitet. Många av respondenterna anser att styrkorna med ett 

Intranät innebär att medarbetare kan kommunicera fritt och på så sätt utbyta information 

och kunskap direkt till varandra. Det anses också vara ett verktyg för att hålla information, 

riktlinjer, regler, dokument, mallar och funktioner för att hitta folk med olika kompetens.   

Respondenterna anser dock att dess Intranät dels är alltför komplext samt att det fungerar 

som en envägskommunikationskanal från ledningen för att trycka ut information vilken skall 

finnas tillgänglig till samtliga aktörer på Intranätet. Intranätet är även baserat på ett 

publiceringsverktyg vilket gör att personifiering på informationen saknas, det samma gäller 

åtkomst av tjänster. 

 ”Ett Intranät är bra på att hålla information, guidelines, mallar, regler, att hitta folk. Det har 

en mer formell uppgift i en organisation än t.ex. en Wiki och Blogg.” – Respondent 4   

I dagsläget används Intranätet till största delen för att lagra dokument, skicka E-post samt 

för att hitta personer på andra avdelningar. En av respondenterna påpekar att nyanställda 

vilka i regel är yngre än medelåldern på företaget ofta blir förvånade över det föråldrade 

användningssättet av Intranätet. 

”Intranätet fungerar mest som en informationskanal från ledningen. Det finns väldigt få 

möjligheter att påverka innehållet och jag anser att detta är arbetsformer som behöver 

utvecklas. Jag ser framförallt att många yngre som kommer in i verksamheten blir otroligt 

förvånade över de stenålders kommunikationsformer som existerar.” – Respondent 3   

Respondenterna beskriver att fördelarna med ett Intranät är att information kan nå en 

väldigt stor skara människor omedelbart. Problemet är dock att Intranätet är ofokuserat, det 

finns ingen målgruppsstyrning. Intranätet används inte för kommunikation utan som ett 

verktyg för att trycka ut information från ledningen till anställda utan fokus på dess intresse 

av informationen. 

”Intranätet fungerar inte som det skall eftersom det finns för mycket information. 

Informationen borde vara bättre strukturerad och intuitiv. Basala saker som sökfunktioner 

måste förbättras, jag söker sällan på Intranätet utan använder mig istället av Google.”  

– Respondent 7 

4.4.2 Blogg 

En av respondenterna beskrev Bloggen som ett fantastiskt instrument för att skriva om sitt 

specialområde. Respondenten tyckte att det var väldigt bra att ta kunna ta del av och 

förmedla information inom specifika områden. Flertalet respondenter förklarade även att 
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fördelen med Bloggar är att det är ett verktyg där människor utan formell makt kan lyfta upp 

sina synpunkter. Respondenterna beskrev även Bloggen som en slags nyhetsförmedling 

inom specialområden samt som ett slags opinionsbildande instrument eftersom det 

frambringar personliga reflektioner och åsikter. En av respondenterna uttryckte sig enligt 

följande vid frågan om fördelarna med bloggar:  

”Fördelen med en blogg gentemot exempelvis E-post är att en blogg kan innefatta fler läsare 

av samma dokument, man slipper skicka fler kopior för att sprida information. ” – 

Respondent 2 

 

”Publika allmänbloggar tycker jag är värdelöst, de är som vanliga hemsidor vilka inte fyller 

något syfte och därför läser jag dem inte. En blogg måste handla om någonting och på något 

sätt hjälpa mig för att jag skall ta del av dem.” – Respondent 4 

 

Respondenterna ser Bloggen som en komponent som skulle kunna vara en del av 

organisationens intranät men påpekar att den ur en organisatorisk synvinkel kan uppfattas 

som en kulturchock för ledningen. Många uttryckte att en stor nackdel med bloggar var dess 

namn. Respondenterna uttryckte bland annat:  

 

”[…]Ordet blogg kan uppfattas negativt och oseriöst av ledningen som om anställda sitter 

och har åsikter om saker och ting. Att chefen är en idiot osv. Men det fungerar inte så i en 

organisation eftersom man där bloggar i en roll. Därför är det enklaste sättet att adressera 

en Blogg genom att inte kalla det för en Blogg. Kallar man det för exempelvis syster Evas 

anslagstavla är det ingen som kommer ha några invändningar eller förbjuda att syster Eva 

har en anslagstavla. Men att syster Eva kanske skulle få en Blogg, det skulle vara väldigt 

utmanande och det kanske man måste ha en policy kring. Chefen måste kolla alla inlägg hon 

skriver osv.” – Respondent 6 

 

”Nackdelen hos de nya teknikerna är ofta dess namn, chefer reagerar ofta på namn som ger 

verktygen en dålig klang eftersom de har hört dessa i andra sammanhang där de använts till 

oväsentliga saker. Exempelvis låter elektronisk anslagstavla bättre än blogg och 

snabbmeddelande låter bättre än chat.” – Respondent 8 

En åsikt som respondenterna delar är att en blogg inte får övergå till att vara ett 

klotterblank. Tidigare erfarenheter har visat att detta kan vara en bidragande faktor till att 

en blogg fallerar och därför är den information som finns tillgänglig i dagsläget på 

organisationens blogg konkret och fyller ett syfte. En respondent förklarar det som: 

”Vi provade en blogg på ett uppdrag åt en annan organisation och den fallerade på 24 

timmar. Ledningen fick ta beslutet att lägga ner den eftersom dess användare såg det som 

en kanal att ventilera anonyma åsikter om organisationen och ledning. Existerar det ett 
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missnöje inom en organisation är det lätt hänt att ett sådant verktyg används på fel sätt.” – 

Respondent 1 

4.4.3 Wiki 

De flesta respondenter är eniga om att fördelarna med en Wiki är att den kan användas för 

att samla in och lagra både kunskap och information. Wiki ses både som ett uppslagsverk 

men samtidigt som ett forum där varje individ har rätten att dela med sig av erfarenheter 

och kunskap kring ett visst ämne. Fördelarna med en Wiki är även att alla kan vara med och 

skapa informationen, det går att spåra vem som har lagt till eller ändrat informationen samt 

att det går att se när detta gjordes.  

”En wiki är ett kunskapsnät, ett sätt att samla kunskap om olika saker. Jag ser det som en 

kunskapsbank där snabb information som sitter i huvudet på folk kan ventileras. Det som står 

skrivet är informell information vilket är positivt eftersom formell information kan vara tråkig 

och byråkratiskt vilket gör att man väljer att inte ta del av den.” – Respondent 4 

Många respondenter förklarar att en Wiki skulle kunna vara ett mycket bra verktyg att 

använda inom projekt för att sköta kommunikation och strukturera information. En av 

respondenterna förklarar att: 

”En Wiki skulle kunna vara det kraftfullaste verktyget att tillämpa i projekt. Det skulle bidra 

till att vi talar samma språk, att vi har samma definitioner och vet vad som gäller. På detta 

sätt skulle vi kunna slippa massa onödiga möten och spara tid. Detta är antagligen samtidigt 

det bästa sättet att få rullians på ett sådant verktyg genom att till en början använda det i en 

mindre skala internt i projekt” – Respondent 3 

”Fördelar är att alla kan vara med och skapa, forma och söka informationen samt att det är 

spårbart vem som har gjort ändringar eller publikationer och när de är gjorda. Detta bidrar 

även till att man slipper ha exempelvis 20 stycken dokument ute där alla gör sina ändringar 

som slutligen skall sammanställas. Här görs ändringar direkt i källdokumentet vilket bidrar 

till att det endast finns en källa till informationen.” – Respondent 5 

”Mycket av informationsutbytet som sker via e-post skulle idag kunna hänvisas till wikis där 

även information är sökbar. ” – Respondent 5 

I dagsläget är det bara delar av organisationen som använder sig av Wiki eftersom det mer 

eller mindre är ett testprojekt. Inom organisationen finns det i dagsläget ingen som aktivt 

jobbar med eller driver Wikin. Detta tycker många krävs för att en Wiki skall fungera. En av 

respondenterna förklarar: 

”För att wikis och bloggar skall användas på ett bra sätt krävs det att folk är engagerade och 

vill vara med och påverka informationen som publiceras.” – Respondent 8 



26 

 

De nackdelar som framkommer kring användandet av Wikis är att det kräver mycket tid att 

fylla en Wiki med tillräckligt mycket information för att den skall vara användbar. Samtidigt 

menar flertalet att en Wiki även måste användas för att vara aktuell och uppdaterad med 

den senaste informationen och definitioner.  

”Det är mycket viktigt att information är aktuell, paralleller kan dras till verkligheten där en 

fysisk anslagstavla rensas med jämna mellanrum på rund av att informationen inte längre är 

up-to-date. ” – Respondent 8 

 

Det anses även svårt att övertyga de anställda inom organisationen om att alla har rätt att 

skriva och publicera material på en Wiki. Detta förklaras med att det finns lite av ett 

kontrollbehov. En respondent förklarar att Wikin skulle kunna vara styrd och begränsad till 

bara en viss skara redaktörer som har rätt att publicera material men detta anses inte vara 

positivt då det enligt respondenten skulle åsidosätta grundkonceptet med en Wiki. 

 

”Wikis är ett uppslagsverk där alla har rätt att skriva och publicera någonting, dock tycker 

jag det är mycket mer, det är en samarbetsyta där jag har rätt att dela med sig av just min 

erfarenhet kring vissa ämnen tillsammans med mina kollegor, ett kollaborativt verktyg 

alltså”. – Respondent 5 

 

4.5 Kunskapsbevaring, Spridning och Överföring 

4.5.1 Svårigheter med Kunskapsbevaring, Spridning och Överföring 

Flertalet av respondenterna nämner att kunskapsbevaring försvåras vilket är beroende av att 

många inom organisationens är regionanställda vilket innebär att det är dålig rullians av 

anställda då folk sällan slutar. En av respondenterna beskriver att det därför inte har känts 

primärt med tydliga strategier för kunskapsbevaring eftersom kunskapen sällan lämnar 

organisationen. Samtidigt beskriver en av respondenterna att det handlar om att flertalet 

anställda är av en äldre generation där kunskap skapas av erfarenhet. Han uttrycker att:  

”De flesta inom vår organisation är ”IT-invandrare” vilket jag tror försvårar att vi tar till oss IT 

som verktyg och hjälpmedel för exempelvis kunskapsbevaring. Den yngre generationen som 

är så att säga ”IT-infödingar” tror jag kommer utnyttja detta mycket mer”  

Respondenterna förklarar att det dock är på väg att implementeras en applikation inom 

organisationens webbportal som kommer rymma information om varje anställd. Detta 

kommer dock mer vara upplagt som ett CV där statisk information beskriver den anställda. I 

dagsläget sprids och överförs kunskap via, som en av respondenterna uttrycker det, 

”djungeltrumman” alltså via den egna viljan av att hjälpa andra. 

”Kunskapshantering och överföring sker ofta via person till person, Peer to Peer, annars är 

det mycket inläsning och inlärning där vi som kollegor hjälper och lär varandra.” – 

Respondent 5 
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Många tror även att en stor anledning till att kunskapsbevaring inte är en primär aktivitet 

inom organisationen är att anställda ofta målar in sig själva i roller som gör att de inte är 

intresserade av att vara mottagare av ny kunskap vilket även är en mycket stor faktor till att 

Intranät, Bloggar och Wikis inte skapar något större intresse inom organisationen. 

Vid frågan huruvida respondenterna kände vikten av ”pay off” och uppskattning för mödan 

av att dela med sig av sin kunskap svara de flesta att detta inte är viktigt i former av pengar. 

Oftast beskriver respondenterna att de hade uppskattat respons, även om den inte syns i 

lönekuvertet, såsom feedback eller visad uppskattning.  

”Utan någon som helst respons och feedback, positiv som negativ, på sin 

kunskapsöverförning så försvinner glädjen och till slut tröttnar man.” – Respondent 5 

 

Under intervjuerna menade flertalet av respondenterna att det primära mediet för att 

generera och sprida kunskap idag präglades av mänsklig kontakt och fysiska möten. De flesta 

menar även på att kurser och utbildning även används i stor utsträckning för detta ändamål. 

En av respondenterna ser Wikis och Bloggar som viktiga delar till att bevara kunskap inom 

organisationen och förklarar att: 

”Verktygen skapar förutsättningar för folk som kanske saknar social kompetens eller som har 

svårt att uttrycka sig med ett alternativt sätt för att sprida och överföra sin kunskap. ” – 

Respondent 5 

 

De flesta nämner den interna webbportalen som ett potentiellt verktyg för 

kunskapsöverföring och spridning då denna skapar möjligheter för såväl Bloggar som Wikis. 

Dock menar flertalet på att detta för tillfället är alldeles för tidskrävande.  

”Om ledning hade godkänt och uppmuntrat oss till att använda bloggar och wikis som en 

naturlig del av vårt arbete skulle nog användandet öka markant, till dess tror jag inte att 

organisationen kommer att se detta som en grundläggande aktivitet.” 

En av respondenterna uttrycker att det som idag främst främjar kunskapsöverföring är det 

öppna kontorslandskap som utvecklarna på avdelningen jobbar i. Här förklarar 

respondenten att man enkelt kan fråga om hjälp och ofta hitta den information och kunskap 

som behövs. 

”För att underlätta överföring av information och kunskap så ville vi att vår arbetsplats skulle 

vara öppen och luftig för att främja möjligheten till diskussioner mellan medarbetarna. Det 

ser jag som en viktig del för informations och kunskapshantering här. ” – Respondent 2 

Respondenterna beskriver att det är väldigt svårt att inom organisationen tillhandahålla rätt 

grupper människor med rätt kompetens och information. En av respondenterna förklarar 

att: 
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”[…] Idag sprids information nästan uteslutande av en pushmodell, det är sällan 

organisationen använder IT som ett rent tvåvägskommunikationsverktyg. Istället är det 

informatörer som dominerar bilden av hur exempelvis vi använder vårt intranät. Ett bot mot 

detta är att låta alla figurera som redaktörer på intranätet.” – Respondent 1 

Dock menar en av respondenterna att en pushmodell inte bara har dåliga egenskaper. Det 

behövs en pushmodell men det behövs även en pullmodell där användare inte bara agerar 

som sändare. En av respondenterna beskriver en modell där en pyramid bildar 

organisationens informationsflöde. Toppen av pyramiden präglas av ”push” där förklaringar 

ges för exempelvis hur organisationen ser ut. Toppen skulle kunna kapas av då den inte 

berör anställda på individuell nivå. Mitten av pyramiden skall utmärkas av samarbetsverktyg 

såsom Bloggar och Wikis. Dessa verktyg menar en av respondenterna på skulle kunna bilda 

små virtuella arbetsplatser där information och kunskap för likasinnade hade kunnat samlas. 

Respondenterna beskriver dock att det alltid finns personer som inte hade uppskattat en 

strävan mot ett mer kollaborativt arbetssätt.  

”Om man ser organisationsrelaterad information som en pyramid så motsvarar i dagsläget 

toppen på pyramiden regionens Intranät. Här trycks informationen ut neråt. I mitten av 

pyramiden skulle jag vilja placera samarbetsverktyg där information kan förmedlas fritt. Så 

är det inte i dagsläget men det hade varit en ultimat lösning.” – Respondent 5 

4.6 Styrning och Kontroll 
Det råder en hög grad av kontroll och styrning från centrala ledningsgrupper över vilken 

information som publiceras på Intranätet. Intranätet är hierarkiskt uppbyggt där den högsta 

ledningsgruppen förmedlar information vilken skall vara tillgänglig till samtliga intressenter 

på Intranätet, avdelningar tillhandahåller specifik information från en specifik 

avdelningsledning osv. Många av respondenterna är således missnöjda med informationen 

som publiceras eftersom den väldigt sällan bidrar till fördel för individen. 

 

”Vi har ett problem här i och med att Intranätet är byggt på hierarkier. Det är bara vissa 

personer som får komma till tals och därför måste Wiki och Bloggar komma underifrån som 

ett friare alternativ för anställda. Jag tror att de som idag har en formell position och har 

möjlighet att nå ut med sitt budskap inte kommer vara intresserade av att skriva Wiki eller 

Bloggar eftersom de redan har sina sätt att nå ut med information.” – Respondent 4 

 

De interna Bloggar och Wikis som finns är i dagsläget fristående från Intranätet men går 

endast att komma åt innanför organisationens brandväggar. De har ingen styrning eller 

kontroll av företagsledning utan är fria för dess aktörer att påverka och redigera.  

Dock antyds en viss rädsla till att om dessa verktyg skulle börja användas i större 

utsträckning skulle det således bidra till att företagsledningen skulle få ett större behov att 

kontrollera vad som skrivs. En av respondenterna uttrycker: 
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”I den här organisationen lever vi i en hierarkisk värld. Jag ser en rädsla för att någon skall 

anmärka på informationen som t.ex. – vem har beslutat att just detta skall stå här? Graden 

av kontrollering känns stor och samtidigt tror jag att tillförliten till information speglas av 

hierarkisk fördelad position inom organisationen.” – Respondent 7 

Balansgången mellan dessa verktygs genomslagskraft och dess frihet är skör men många av 

respondenterna skulle gärna se mer av dessa former av verktyg eftersom mer personliga 

åsikter kan ventileras. Respondenterna menar att det på både gott och ont finns en viss 

kontroll uppifrån och förklarar att: 

”Skriver man en blogg som hostas av sin egen arbetsgivare så kommer självklart innehållet 

att påverkas utav detta. På både gott och ont tror jag detta påverkar sättet att uttrycka sig 

och vilka ämnen som tas upp. Ärligheten kanske minskas samtidigt som formaliteten kanske 

ökar. ” – Respondent 2 

 

Många tror dock att så länge som organisationens olika projekt visar sig ge goda resultat så 

är ledning inte så angelägna om att kontrollera vad som kommuniceras mellan anställda. 

”Jag tror inte ledningen är så involverade i vad som publiceras på verktygen så länge 

exempelvis en projektgrupp visar upp ett bra resultat. Däremot tror jag de är intresserade av 

att kontrollera läget och var ett projekt befinner sig.” – Respondent 3 
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5. Analys/Diskussion 
I detta kapitel diskuteras och analyseras det resultat som tidigare presenterats gentemot det 

teoretiska ramverket. Kapitlet avslutas med en sammanfattande diskussion där vi sammanför de 

viktigaste faktorerna som framkommit i analys/diskussionen.   Upplägget är kategoriserat på samma 

sätt som tidigare avsnitt. 

5.1 Informationshantering 
Alavi och Leidner (1999) skriver att organisationer med hjälp av KMS skulle kunna 

effektivisera, stödja och hjälpa anställda genom att både sprida och dokumentera den tysta 

och personliga kunskap som varje individ besitter. Det kändes till en början som en 

självklarhet att en stor IT-organisation som VGR-IT skulle ha anammat KMS som en del av 

dess strategiska arbete för kommunikation och informationshantering men som resultatet 

visar finns det ingen direkt uttalad strategi för detta. Filosofin Knowledge Management 

existerar ändå till en viss grad eftersom kunskap och information fördelas både formellt och 

informellt inom organisationen. Att detta förhållande för kunskapshantering råder menar 

respondenterna skulle kunna vara en orsak till att Intranätet ser ut som det gör och att det 

därav inte når upp till sin fulla kapacitet. Dock menade de att KM var på frammarsch i och 

med att ledning börjat förstå vikten av att veta och ha en uppfattning om den interna 

kunskapsbanken. Respondenterna trodde även att Bloggar och Wikis är en del i samma 

utveckling som måste ske i samband med att strategier för kunskapshantering tas fram.  

Fredman (2004) skriver att det är viktigt att identifiera den typ av kunskap som ligger till 

grund för den egna verksamheten för att sedan kunna ta vara på och utveckla den till något 

fördelaktigt för organisationen. Eftersom det inte finns någon uttalad strategi för 

kunskapshantering innebär detta således att organisationen indirekt går miste om dessa 

viktiga aspekter som Alavi och Leidner (1999) och Fredman (2004) redogör för. Vi tror att 

problemet är att organisationen inte ser vikten av alternativa kommunikationskanaler vilket 

gör att de fastnat i traditionella arbetsmönster. Davenport och Prusak (1998) menar att det 

är viktigt att organisationer uppmuntrar och skapar idéer kring hur information och kunskap 

sprids och överförs. Författarna menar att KMS bara är verktyg och att det är upp till 

organisationen att främja dess användande.   

 

Användningsgraden av Intranät, Bloggar och Wikis som information och kunskapskanaler 

varierar men det generella intrycket gavs att samtliga verktyg skulle kunna användas i större 

utsträckning. Vi anser att det fortfarande existerar en rädsla att tillförlita sig till dessa verktyg 

då information som är viktig eller av kritisk karaktär skall kommuniceras. Detta sker istället i 

former av planerade och oplanerade möten med viss uppbackning av E-postsystemet. Detta 

tycks bero på att ingen bekräftelse ges när en individ tar del av elektronisk information och 

därför är den personliga kontakten mellan människor svår att ersätta. Hasan och Pfaff (2006) 

skriver att användning av Intranät, Bloggar och Wikis internt i organisationer är en 
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återspegling av dess radikala användning i det civila samhället. Detta tycks vara en orsak till 

att verktygen inte haft någon större genomslagskraft på organisationen då respondenterna 

menar att medelåldern är hög och att detta samtidigt bidrar med en lägre grad av tidigare 

erfarenheter från dessa verktyg.  En del av respondenterna liknar detta med metaforen att 

den yngre generationen är s.k. IT-infödingar vilka är vana att använda Bloggar och Wikis för 

att söka information och kunskap medan den äldre generationen är s.k. IT-infödingar vilka är 

vana vid den nya IT-skolans verktyg för kommunikation. På samma sätt visar resultatet att 

förmågan att anpassa sig till nya arbetsmönster och rutiner är beroende av tidigare och 

privata erfarenheter samt att detta oftast hör samman med medarbetarnas ålder. Vi anser 

att respondenterna ibland har en förmåga av att lägga för stor vikt på allt för lättviktiga 

negativa aspekter till KMS. Visst är det svårt att lära en gammal hund att sitta men det är 

helt omöjligt om man inte provar. Vi menar att det krävs att alternativa sätt att arbeta 

verkligen ges en chans innan de kan förkastas.  

En annan orsak som tycks hämma utvecklingen inom organisationen ligger samtidigt i 

företagsledningens inställning till nya arbetsmönster. Vi får intrycket av att det tycks existera 

en rädsla bland de anställda för högre hierarkiska åsikter då respondenterna påpekar att 

ledningen oftast är negativt inställda till kulturella förändringar. Detta innebär således att 

innovationsförmågan i många fall går förlorad då nya idéer och arbetsmönster oftast inte 

expanderar vidare från tankeverksamhet till handling. Yoder et al (1989) skriver att 

fördelarna med kollaborativa arbetsmiljöer är att många kan ha tillgång till samma 

information samtidigt på olika fysiska platser. Detta genererar i sin tur tids och 

kostnadseffektivare lösningar där anställda kan kommunicera och utbyta information på 

elektronisk väg. Att detta inte anammas bättre i en stor IT organisation som VGR-IT är anser 

vi häpnadsväckande, speciellt med tanke på att respondenterna uttrycker att ett Intranät är 

en friare kommunikationskälla där de tankemässigt kan känna sig friare att uttrycka sig 

eftersom kommunikation endast sker på en intern nivå. Teoretiskt sett beskrivs ett Intranät 

precis på samma sätt. Exempelvis skriver Lai (2001) att information som publiceras på ett 

Intranät är skyddad för utomstående och att en av dess mest fördelaktiga aspekter är att 

användaren kan ta del av denna information på en intern nivå. Frågan vi ställer oss är varför 

inte organisationen utnyttjar dessa tankegångar och skapar sig sin egna filosofi där man 

uppmuntrar anställda att kommunicera internt och även dokumentera detta på Intranätet 

genom att exempelvis presentera användandet av enkla verktyg såsom Bloggar och Wikis.  

Ett steg i rätt riktning hade varit att göra dessa verktyg åtkomliga utifrån men att de 

fortfarande bara kan redigeras och administreras av auktoriserad personal.  

Även om användningsgraden i dagsläget är lågt ser många av respondenterna möjligheter 

och fördelar med verktygen. De flesta är positivt inställda och tror att verktygen kan främja 

samarbete mellan anställda, framförallt genom att få organisationen att prata samma språk 

men även genom öka vetskapen kring aktuella projekt som pågår runt om i organisationen 

samt att kartlägga kollegors kompetens och kunskaper på ett effektivt sätt. Då VGR-IT har 



32 

 

väldigt många konsulter som dagligen jobbar på olika geografiska platser runt om i regionen 

hade KMS enligt oss skapat goda förutsättningar för fungerande KM. Visserligen påpekar en 

del respondenter att företagsledningen på senare tid börjat inse vikten av KM med 

tillhörande KMS verktyg och planer finns på att avsätta mer resurser till detta. Vi ställer oss 

frågan om det verkligen räcker att ha planer för att genomföra någonting som det inte finns 

kulturell backup för. Det vill nog mer till för att organisationen verkligen skall ta till sig dessa 

verktyg i syfte att främja informationshantering och KM och det är att involvera dessa och 

utveckla en gemensam strategi som uppmuntrar anställda att uttrycka sin implicita kunskap.  

5.2 Data, Information och Kunskap 
Som resultatet visar består informationen på organisationens Intranät mestadels av 

strukturerad och formell information vilken i första hand ledning vill distribuera till anställda.  

Respondenterna beskriver det som en envägskommunikation från ledningen där information 

trycks ut.  Då merparten av respondenterna anser att Intranätet är alltför komplext samt 

tidskrävande till att söka information fallerar processen i detta fall att omvandla information 

till kunskap.  Då tekniken inte lever upp till respondenternas krav att söka information och 

kunskap går de istället tillbaka till traditionellare former av kommunikation. Detta sker med 

hjälp av E-post, telefon och direktkontakt med människor i dess omgivning. Respondenterna 

tydliggör problematiken med att sprida information på detta sätt men poängterar dock 

samtidigt att merparten av de anställda är vana vid detta arbetsmönster och det anses 

således vara ett säkert sätt att nå ut med information. Det är intressant att höra 

respondenterna beskriva information och vad som gör den användbar. Vi får uppfattningen 

om att deras beskrivning är precis tvärt emot hur information presenteras inom 

organisationen. Respondenterna vill ha lättsökt information vilket organisationens Intranät 

nästan helt utelämnar, de vill även se information som de kan använda i sitt dagliga arbete 

vilket Intranätet också brister på.   

Respondenterna beskrev även att  användbar information skall  vara av rätt karaktär och 

presenteras i rätt kontext. Om exempelvis en systemutvecklare skickar delar av programkod 

kan informationen tolkas olika för olika typer av mottagare. Någon som inte förstår 

innehållet tolkar det som data medan en programmerare kan avläsa informationen och 

omvandla den till personlig kunskap. Detta stämmer överens med Stenmarks (2002b) teorier 

att de tre entiteterna data, information och kunskap influerar varandra och värdet av en 

specifik entitet är beroende på i vilket sammanhang det används. Både data och information 

kräver kunskap för att kunna tolkas samtidigt som data och information är användbara 

byggstenar för att konstruera ny kunskap. 

Informellare och friare alternativ för att publicera information finns i organisationens 

Bloggar och Wiki. Även om dessa verktyg används i mindre skala anses informationen här 

vara mer spetsinriktad och användbar till ett syfte. Resultatet visar samtidigt att tillförliten 

till denna information är mycket beroende på hur och när den är publicerad. Till skillnad från 
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Intranätet där informationen är riktad mot en större massa är informationen på Bloggen och 

Wikin personifierad antingen till individer eller till projektgrupper. På samma sätt är det 

individen som avgör huruvida informationen är användbar och därmed är också kraven 

många på att informationen är publicerad på rätt sätt. Detta tycker vi ger bra underlag till att 

organisationen ser över hur dess interna information hanteras, presenteras och publiceras. 

Information som för mottagare anses oanvändbar blir endast data vilket respondenterna 

beskriver som ostrukturerad för den som inte begriper den. Kriterierna för att information 

skall kunna övergå till kunskap består av att den måste presenteras på ett sätt som gör den 

användbar för mottagaren. Vi hade sett att organisationen gör en omfattande inventering 

där man utifrån anställdas perspektiv fångar in ett intryck för hur de vill att information skall 

hanteras, presenteras och publiceras för att på bästa sätt skapa mervärde i form av kunskap.  

5.3 Verktyg 

5.3.1 Intranät 

Enligt Lai (2001) är de största användningsområdena för ett Intranät att tillhandahålla 

elektroniska dokument. Detta bekräftas delvis av respondenterna med undantag för att de 

tillägger att Intranätet används för att hitta folk med olika kompetens. Dock menar några av 

respondenterna att denna funktion tenderar att fallera och att man ofta får använda sig av 

E-post och personlig kontakt för att ta reda på vad som efterfrågas. Resultatet visar att det 

finns tydliga brister med organisationens Intranät och detta beror enligt respondenterna på 

att det används på fel sätt. Stenmark (2002b) skriver att den stora mängd information som 

finns tillgänglig på ett Intranät kan resultera i ”information overload”, och för att motverka 

en sådan situation och istället främja medvetenheten behöver alternativa verktyg utvecklas 

som belyser när ny och relevant information för individen publiceras. Några av 

respondenterna bekräftar att tillståndet ”information overload” råder på Intranätet 

eftersom att det både finns för mycket information samtidigt som den inte går att söka 

igenom på ett effektivt sätt. Detta är något som på senare tid har uppmärksammats av 

ledning och därför är organisationen i dagsläget under utveckling av en ny webbportal som 

skall effektivisera och kategorisera informationshanteringen utefter individens auktoritet. 

Dock fram till att detta projekt är färdigt kvarstår problematiken med hur informationen 

hanteras i dagsläget. 

Sett ur Stenmarks (2002b) modell där ett Intranät som KMS verktyg kan analyseras och 

mätas utifrån Informationsperspektiv, Medvetenhetsperspektiv och 

Kommunikationsperspektiv existerar tydliga brister på organisationens Intranät. 

Informationsperspektivet uppfylls delvis genom dess informationsflöde bestående av 

dokument, formell och strukturerad information. Däremot saknas det enligt respondenterna 

ostrukturerad och informell information. Medvetenhetsperspektivet uppfylls inte heller 

eftersom respondenterna menar att det bara är explicit och således ingen tacit kunskap som 

presenteras. Detta sker samtidigt i sådan utsträckning att det som tidigare nämnts råder en 
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”information overload” status. Beträffande kommunikationsperspektivet återfinns inga 

möjligheter för de anställda att gemensamt tolka informationen. De tjänster som Stenmark 

(2002b) beskriver som nödvändiga för detta ändamål som att exempelvis erbjuda möjlighet 

att diskutera publicerad information för att ge andra medarbetare nya perspektiv och sätt 

att tolka informationen för att utvinna kunskap existerar inte och således går organisatoriska 

fördelar förlorade. På samma sätt eftersom denna modell inte tar till vara på alla perspektiv 

uppnår inte organisationen den kapaciteten av KM som ett Intranät kan erbjuda. 

Vi tror att den lösning som kommer att ske i framtiden är ett steg i rätt riktning för att 

hantera av den problematik som existerar på Intranätet idag. Genom att filtrera bort 

irrelevant information minskas för det första mängden av information vilken tycks vara ett 

stort mentalt hinder för att användare för det första skall vända sig till Intranätet. I dagsläget 

tycks även mycket information som publiceras på Intranätet relatera till 

Västragötalandsregionen som organisation och sådan information anser vi istället höra 

hemma på organisationens externa webbplats. Istället bör mer fokus läggas på att 

koncentrera intern information samt utveckla bättre sökfunktioner för internåtkomst av 

denna. För att uppfylla Informationsperspektivet måste traditionella former av Intranät 

inventeras och ersättas med aktivare och dynamiskare uppföljningsmöjligheter av dess 

aktörer. På detta sätt skulle det bli en kombination av både formell och informell 

information där informatörer kan presentera information samtidigt som dess läsare kan 

vidareutveckla denna genom att lämna feedback samt ventilera personliga åsikter och 

erfarenheter. På detta sätt skulle samtidigt Medvetenhets och Kommunikationsperspektivet 

uppfyllas eftersom personlig och tyst kunskap får ett större utrymme samt att personer 

tillsammans kan hjälpa till att tolka informationen. 

5.3.2 Blogg 

Det är stor spridning kring respondenternas användningsgrad av Bloggar. En del känner inte 

ens till om dess existens medan andra använder verktyget dagligen. Eftersom Bloggen 

används i en sådan begränsad utsträckning inom organisationen anses den information som 

i dagsläget finns publicerad vara mycket relevant och relaterad till dess syfte. Således är det 

svårt att stämma av huruvida informationens irrelevans och felfrekvens ökar ju högre trycket 

ökar på att hålla Bloggen uppdaterad men i dagsläget bekräftas inte teorin om att så skulle 

vara fallet eftersom informationen anses vara högst betydelsefull. Enligt respondenterna 

behövs i dagsläget heller ingen direkt kontroll av informationen som publiceras utan den 

slutna skara som använder Bloggen är relativt fria hantera den så som de vill. Enligt Boulos et 

al (2006) kan risker med Bloggar vara att de är öppna för vandalism samt att 

copyrightskyddat material publiceras. Enligt resultatet är riskerna med detta på VGR-IT´s 

Blogg minimala eftersom ingen anonymitet finns att tillgå samt att detta förstärks genom att 

man samtidigt bloggar i en roll för sin grupp eller sin individuella vinning. 
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Ett generellt intryck gavs från respondenterna som innebar att de flesta ser möjligheterna 

med interna Bloggar men samtidigt att det bara är en viss typ av människor som använder 

dem. En av respondenterna framhäver att detta är den största nackdelen eftersom alla inte 

läser bloggen och när någonting kritiskt publiceras måste ändå e-post eller möten 

sammankallas för att nå ut och behandla informationen. Intrycket ges således att Bloggen 

fungerar som ett substitut till den personliga kontakten där endast en liten skara inom 

organisationen tar del av samt uppdaterar den. Det största hindret för att få rullians på 

Bloggen som ett KMS verktyg tycks enligt respondenterna ligga i att användardeltagandet 

måste öka dramatiskt innan den stora massan tar verktyget på allvar. Enligt respondenterna 

uppstår således ny problematik eftersom Bloggen ur organisatorisk synvinkel kan ses som en 

kulturchock för ledningen. Resultatet visar att det finns en klyfta mellan ledning och 

anställda med deras inställning till Bloggar. Själva ordet Blogg är ur ledningens perspektiv 

negativt laddat eftersom de gärna liknar det med publika allmänbloggar. En lösning på 

problemet skulle enligt en respondent dock vara att byta ut namnet på en Blogg till något 

annat men samtidigt behålla Bloggens funktionalitet. 

Vi tror att Bloggen skulle kunna fylla en mycket större funktion på VGR-IT än vad den i 

dagsläget gör. Detta med utgångspunkt att användningsgraden av Bloggen är låg samtidigt 

som många respondenter är tydliga med att beskriva dess fördelar och styrkor. Den bild vi 

får av Bloggen på VGR-IT handlar mer om hur det skulle kunna vara eller hur det är i andra 

organisationer. Detta betyder att det finns en vilja och tro bland respondenterna att Bloggen 

är ett kraftfullt verktyg för informationshantering. Till en början ligger problematiken med 

att Bloggen inte används i större skala i att många på organisationen inte har kännedom om 

dess existens. Därför anser vi att en tydligare koppling mellan Intranätet och Bloggen hade 

motverkat detta och ökat både vetskapen och användandet av Bloggen. Vi tror också att 

Bloggen hade fått mer uppmärksamhet genom att låta den bli en naturlig komponent i 

interna projekt. På så sätt skulle fler användare tvingas söka sig till den och implicit göra den 

till en del i sitt arbetsmönster. Detta är samtidigt ett sätt att visa upp för ledningen att 

Bloggen används till ett syfte. Genom att låta ledning frivilligt ta del av den om intresse finns 

och således göra avstämningar kring de olika pågående projektens status.  

5.3.3 Wiki 

Wagner och Bolloju (2005) beskriver Wiki som en variant av ett kommunikationsmedium där 

skapande och lagring av kunskap sker genom kollaborativt utförande. Detta bekräftas av 

våra respondenter vilka beskriver Wikin som ett uppslagsverk där varje individ kan utvinna, 

lagra och sprida både information och kunskap. Precis som med Bloggen är det stor 

spridning kring antalet användare av Wikin och vetskapen kring dess existens men samtliga 

är eniga om att det skulle kunna vara ett effektivt verktyg för tidigare nämnda ändamål. 

Resultatet visar samtidigt att Wikin i dagsläget inte är mycket mer än ett testprojekt och 

därför existerar samtidigt svårigheterna med att få den att börja användas på allvar bland de 



36 

 

anställda i organisationen. Detta kan bli svårt eftersom ett uppslagsverk inte kan användas 

förrän då det finns tillräckligt mycket information skrivet som gör att man kan ta del av den. 

Hasan och Pfaff (2006) skriver att Wikin måste ses som en pragmatisk steg-för-steg approach 

vilken uppnår sitt mål endast i det långa loppet. Respondenterna håller med om detta men 

tillägger samtidigt att det måste finnas en eller flera eldsjälar som aktivt jobbar med Wikin 

och på så sätt håller den uppdaterad för att den skall fungera.  

 

Enligt resultatet ses också Wikin som ett levande forum där varje individ har rätten att dela 

med sig av erfarenheter och kunskap kring ett visst ämne. Detta bidrar samtidigt till att 

sättet som informationen skrivs skiljer sig mycket från den information som publiceras på 

t.ex. Intranätet. Detta anses av respondenterna vara av positiv bemärkelse eftersom 

informationen som är av informell karaktär går hand i hand med att frivilligt söka sig till 

information. På samma sätt ges intrycket av att formell information som trycks ut på ett 

Intranät är ofrivillig information vilken i sin tur en del respondenter väljer att ignorera.  

Hasan och Pfaff (2006) skriver att de främsta orsakerna till varför organisationer motsätter 

sig att använda Wiki beror på att; det är svårt att kontrollera informationsflödet, det kan 

vara öppet för vandalism, upphovsidentitet är oftast anonym, informationskvalitén samt 

kvalitetskontroller är svåra att genomföra. På VRG-IT menar respondenterna att det inte 

finns någon person som är avsatt för att kontrollera informationsflödet men att detta är en 

viktig aspekt som måste täckas av den dagen då Wikin kommer att användas i ett större 

perspektiv. I dagsläget är Wikin relativt stängd för vandalism eftersom dess aktörer inte är 

anonyma. Istället visas klart och tydligt vem som skrivit vad och därav ökar dessutom den 

individuella pressen att den information som en individ publicerar skall vara korrekt och 

relevant för dess syfte. 

Resultatet visade också att mindre former av Wikis skulle kunna fylla en stor roll internt i 

aktuella projekt som pågår inom organisationen. Den skulle kunna bidra till att antalet 

fysiska möten och diskussioner minskades eftersom dessa diskurser förflyttades till en 

elektronisk samlingspunkt. På så sätt sparas tid och berörda parter inom projekten får 

lättare att prata samma språk genom att t.ex. använda samma definitioner och 

bestämmelser. Detta tror vi är en bra utgångspunkt för att successivt implementera Wiki i 

organisationen. Genom att öka pressen på att projektens intressenter ser Wiki som en 

naturlig komponent och samlingspunkt för information och kunskap kommer således 

efterfrågan av Wikis att öka på andra områden i organisationen. Exempelvis ges intrycket av 

respondenterna att det inte finns någon samlingspunkt för uttömlig individuell kunskap och 

ett förslag skulle kunna vara att samla in denna kunskap med hjälp av en Wiki. Men för att 

göra detta krävs det precis som med Bloggen, att man måste öka vetskapen kring att 

verktyget existerar. Precis som med Bloggen tror vi även att detta skulle kunna ske med hjälp 

av att skapa en tydligare koppling mellan Intranätet och Wikin. 
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5.4 Kunskapsbevaring, spridning och överföring 
Vad som är intressant vid respondenternas svar kring kunskapsbevaring är att de menar på 

att denna aktivitet inte är av större prioritering eftersom kunskap sällan lämnar 

organisationen. Detta då folk så sällan slutar eller får sparken. Frågan vi ställer oss är om 

detta är en verkligen är en hållbar anledning till att inte dokumentera kunskap då lagring, 

spridning och överföring går hand i hand. Finns kunskap inte lagrad blir den svår att hitta och 

avläsa av andra. Respondenterna menar att detta i dagsläget nästan uteslutande sker via 

den personliga kontakten. Vi ser dock ingenting som tyder på att anställda känner att de vill 

skydda sin egen kompetens vilket Glazer (1998) antyder som en av anledningarna till 

hämmad kunskapsöverföring. Respondenterna menar alltså att detta inte var en primär 

anledning till att Bloggar och Wikis inte användes i större utsträckning. Vi fick snarare 

intrycket av att det var tidsbrist och bristande rutiner som var de underliggande skälen. Alavi 

och Leidner (2001) beskriver att kunskap är bevarad först när den är infångad och 

bearbetad, författaren förklarar just tidsbrist som en av de stora anledningarna till att detta 

ofta misslyckas. Därmed bekräftar han att respondenternas påståenden. En av de viktigaste 

aspekterna med Intranät, Bloggar och Wikis var att information lätt skulle gå att söka efter 

samt att informationen endast var av nytta om den hjälpte respondenterna i dess dagliga 

arbete. I och med att de kräver tidigare nämnda kriterier målar de in sig i ett hörn då de 

senare inte ser större behov av att kunskap samlas in och bevaras.  

Vi tror och anses att en av de största anledningarna till att framförallt Bloggar och Wikis inte 

används i större utsträckning är att anställda har svårt för att uttrycka sig i skrift och därför 

inte känner att Bloggar och Wikis är rätt forum för dem. Vi tror dock och håller även med 

respondenterna om att det ofta är smidigare att snabbt få reda på information genom 

personlig kontakt. Dock blir detta tillvägagångssätt en ohållbar utveckling för organisationen, 

både för att det blir ett sporadiskt tillvägagångssätt men också för att det enligt oss kan leda 

till merjobb för anställda med mindre kontakter att fråga.  

En samlat intryck vi fick var att de anställda kände bristande involvering kring de idéer och 

utformningen runt hur kunskap spreds och överfördes till andra. Davenport och Prusak, 

(1998) skriver just att det är mycket viktigt att uppmuntra de anställda till att själva komma 

med idéer och tankar kring hur kunskap samlas in och överförs. Respondenterna visade inga 

tecken på att samarbetet mellan ledning och anställda fungerade vad det gällde hur idéer 

kommunicerades eller genererades. Vi tror att Bloggar och Wikis är underanvända just på 

grund av att anställda inte vågar ta första steget därför att ingen uppmuntrar dem till att 

göra det. Respondenterna verkar dock ha lätt för att påstå att orsakerna till största del 

kommer uppifrån, när det i själva verket i första handlar om ett aktivt deltagande och 

engagemang som vi tror i slutändan kan främja alla. Vi ställer oss frågandes till att inte 

organisationen som är så pass stor är av större behov av goda 

kunskapsöverföringsmöjligheter mellan människor och grupper samt mellan projekt och 

avdelningar. 
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Respondenterna menar att information i dagsläget pushas ut till de anställda. De menar att 

det är det enda sättet för ledning att sprida information till organisationens olika delar. Så 

länge kommunikation sker på ledningens intresse tror vi att det är svårt att få anställda att 

våga ta steget att skapa alternativa tillvägagångssätt. Kommer samarbetsverktyg underifrån 

är chanserna större att de engagerar övrig personal så att de finner detta som sitt forum att 

sköta sin egen kommunikation som berör just deras intressen och arbetsuppgifter. Här kan 

de diskutera fritt utan att behöva oroa sig över överflödig information som inte är av 

betydelse för dess arbete.  

Alavi och Leidner (2001) menar att det finns vissa kriterier som måste vara uppfyllda för att 

kunskapsöverföring skall främjas, med eller utan hjälp av IT. Dessa förklaras tidigare i det 

teoretiska ramverket och ställer vi dessa gentemot undersökningsobjektet ser vi att brister 

finns men att de inte är stora och borde inte vara avgörande för hur och varför 

organisationen inte använder KMS i större utsträckning. 

Går vi igenom dem steg för steg visar det sig att flertalet av respondenterna tycker att man 

inom organisationen förstår värdet av kunskapens källa då man känner sig uppskattad av att 

dela med sig av sin kunskap. Det är bara ett fåtal fall som påpekar att de inte får 

uppskattning eller feedback på att dela med sig av sin kunskap. Respondenterna förklarade 

att det inte syntes i lönekuvertet att dela med sig av sin kunskap och intrycket vi fick var att 

detta inte heller var nödvändigt.  

Vi fann även att motivationen till att dela med sig av sin kunskap var hög i de flesta fall. Det 

var bara enstaka respondenter som tyckte att kunskapsöverföring med hjälp av Intranät, 

Bloggar och Wikis var besvärande. Detta berodde främst på att de inte kände sig bekväma i 

att uttrycka sig i skrift. Vi såg tydliga tecken på att respondenterna i själva verket var 

benägna av att dela med sig av sin kompetens men att detta ofta brast i form av att de 

överföringskanaler som existerade var statiska och föråldrade för en såpass stor 

organisation. Alavi och Leidner (2001) skriver att just rikliga överföringskanaler är mycket 

viktigt för att på ett smidigt sätt sprida kunskap. I dagsläget fanns förutom E-post och 

telefonsamtal inga överföringskanaler som direkt var ämnade för att främja och 

kommunicera kunskap.  

Respondenterna beskrev även att information spreds på sändarens villkor. Detta tror vi 

försvårar mottagarens vilja att bearbeta den information som når dem just på grund av att 

den saknar innebörd för dem som inte direkt berörs. Det vill säga, vore informationen mer 

riktad och filtrerad till dess intressenter tror vi även att informationen hade varit av större 

intresse eftersom KMS ofta är verktyg som följs av just intresse för specifika områden. KMS 

hade därför i praktiken varit mycket bra substitut till E-post och skulle enligt oss öka 

mottagarens deltagande och vilja av att ta del av informationen som presenterades.  
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Mottagarens förmåga av att använda information och kunskap beskrivs inte helt entydigt av 

respondenterna. Vi får känslan av att de använt verktygen alldeles för lite för att kunna 

beskriva detta fullt ut men intrycket vi får är att respondenterna i allmänhet är positivt 

inställda till mottagande av kunskap och att kunna anamma denna i sitt arbete. 

Vi anser att organisationens kunskapsöverföring och spridning är starkt präglad av att 

information nästan uteslutande sprids via en push- modell. Respondenterna beskriver att 

detta är den främsta anledningen till att information ofta inte hamnar på rätt plats och till 

rätt personer. Vi tror att om ledning och informationsansvariga börjar anamma mer av den 

pull- modell som Telleen (1996) beskriver kommer intresset, deltagandet och engagemanget 

öka bland de anställda. Det är alltid en balansgång kring hur information sprids och vi är 

medvetna om att viss information är tvungen till att ”pushas” ut i organisationen dock inte 

allting. KMS verktyg hade varit utmärkta för att låta användaren själv finna den information 

och kunskap som intresserar och hjälper denne i sin situation eller arbetsuppgift. Detta tror 

vi även hade sparat både tid och resurser.   

5.5 Styrning och kontroll 
Enligt Davenport (1997) finns det olika modeller av informationspolitik som kan råda inom 

en organisation. Författaren menar att detta bidrar till att informationshanteringen ser 

annorlunda ut från organisation till organisation och resulterar i att distribuering eller 

koncentralisering av kunskap ser annorlunda ut. De fyra olika modellerna är 

Informationsmonarki, Informationsfederalism, Informationsfeodalism och 

Informationsanarkism. 

Det generella intryck som respondenterna ger innebär att den informationspolitiksmodell 

som råder på företaget hamnar någonstans mellan informationsmonarki och 

informationsfederalism. Detta tror vi existerar eftersom en hög grad av kontroll och styrning 

sker från centrala ledningsgrupper över vilken information som publiceras på Intranätet. 

Respondenterna ger samtidigt en negativ inställning till de maktförhållanden som råder på 

Intranätet eftersom det endast är ett fåtal redaktörer som får komma till tals samt för att det 

inte ges någon möjlighet för individen att påverka den information som finns publicerad. 

Detta tycks även vara en bidragande faktor till att en del anställda väljer att inte ta del av 

den information som finns tillgänglig på Intranätet. Ett enkelt sätt att motverka ett sådant 

resultat skulle kunna vara att erbjuda möjligheter till uppföljning av informationen genom 

öppen diskussion av det publicerade materialet. Ett ytterligare förslag skulle således kunna 

innebära att ansvariga avsattes för att styra diskussioner och rensa bort irrelevanta inlägg. 

Eftersom denna styrning och kontroll råder på Intranätet menar samtidigt respondenterna 

att ett moment22 uppstår eftersom den formella information som kommer från ledningen 

är skriven för individens vinning men samtidigt blir tillgänglig för ca 50000 medarbetare 

vilket även är en orsak till att en del respondenter väljer att inte använda Intranätet. 
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Bloggar och Wikis diskuteras av respondenterna som friare verktyg vilka ligger självständiga 

från Intranätet. Dessa verktyg bidrar med mer informationsanarkistiska influenser till den 

informationspolitiksmodell som råder eftersom de i dagsläget betraktas som fria från 

styrning och kontroll från ledningen. Intrycket ges från respondenterna att det måste finnas 

någon eller några som uppdaterar eller kontrollerar Bloggar och Wikis men detta hanteras i 

dagsläget av dem som använder verktygen mest. Det finns således ingen ansvarig person för 

något av verktygen utan det är mestadels upp till den som är upphovsman till t.ex. ett 

blogginlägg att se till att detta sköts innanför organisationens policys. Respondenterna anser 

att detta är ett system som fungerar utmärkt i dagsläget men många tror att detta 

kontrollmönster kan komma att förändras i takt med att verktygens användningsgrad ökar.  

Med utgångspunkt från det teoretiska ramverket ges ett indirekt intryck från 

respondenterna att de förespråkar en informationspolitiskmodell som placerar sig 

någonstans mellan informationsfeodalism och informationsanarkism. Detta eftersom de 

säger sig vilja ha ett fritt utbyte av information men samtidigt en eller flera utvalda 

styrenheter som uppdaterar och kontrollerar informationen som kommuniceras eller 

publiceras. Detta är samtidigt någonting som en del respondenter knyter an till det nya 

portalramverket som är på gång att utvecklas inom organisationen. Den nya portalen 

kommer att vara dynamiskt och förmedla information till organisationens avdelningar 

beroende på dess tilldelade roll i systemet. Även detta KMS verktyg kommer att vara 

hierarkiskt fördelat men en specifik avdelning kommer inte att få tillgång till information 

som den inte behöver. Således gör denna portal att informationspolitiksmodellen placeras 

allt närmare informationsfeodalism eftersom varje avdelning är ansvarig och hanterar sin 

egen information. 

Vi ser klara tecken på att respondenterna ser dynamiska KMS verktyg som bra möjligheter 

till att mer fritt kunna uttrycka sig. Dock menar de flesta att sättet att uttrycka sig ständigt 

kommer att vara påverkat av huruvida verktygen står under organisationens förfogande. Vi 

tror att vetskapen om att vem som helst inom organisationen kan ta del av det som skrivs 

gör att spontan uttryckt information uteblir. Denna tror vi endast kan ventileras vid 

informella möten vid exempelvis kaffeautomaten. Dock menar vi att KMS verktyg inte har till 

syfte att ventilera för ämnet irrelevant information utan skall fungera som utökade kanaler 

för kommunikation där användaren både kan agera sändare och mottagare. Vilken politisk 

ställning organisationen än hamnar under är det viktigt att denna delas och stöds av en 

majoriteten anställda. 
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5.6 Sammanställande diskussion 
Sammanfattningsvis anser vi att det således är flertalet faktorer som spelar in på hur 

organisationen använder och tar till sig KMS- verktyg i syfte att hantera information och 

kunskap. Vi ser tendenser till att det finns traditionella och inrotade hierarkiska värderingar 

vilka spelar en avgörande roll till anställdas vilja och engagemang. Vi tror att organisationen i 

framtiden trots flertalet hinder har mycket att tjäna på att öka sina strategiska målsättningar 

kring dess tillvägagångssätt för att lagra, överföra och sprida information och kunskap. 

Frågan vi ställer oss är varför en organisation med IT som primärområde inte anammat 

bättre interna tekniker byggda på just detta område. Antagligen beror detta på att tid är 

knapphändig och att man inte ser tydliga användningsområden och vinning med dessa 

verktyg i sina dagliga arbetsrutiner. Vi tror även att en viktig aspekt för att engagera 

anställda att bruka KMS- verktyg är att göra dem mindre styrda så att deltagandet blir högre. 

Detta kan leda till intressantare informationsutbyten och att spontanare dold kunskap 

kommer till ytan.   

 

 



42 

 

6. Slutsatser 

Nedan presenteras de slutsatser som studien resulterat i. Slutsatsen avser att svara på vår 

inledande frågeställning  och är kategoriserad utefter de verktyg som ämnats undersökas. 

Vår vision var att undersöka hur och varför IT-organisationer använder Intranät, Bloggar och 

Wikis som verktyg som information och kunskapskanaler. Syftet var även att se till hur 

anställda upplever och ser på dessa verktyg samt vilka faktorer som kunde ha påverkan på 

användandet.  

Undersökningen visade att det fanns många påverkande faktorer och att visionerna kring 

verktygen var större än själva användandet. Faktorerna vägde tungt och hade stor påverkan 

kring hur och varför IT- organisationer använder sitt Intranät samt sina Bloggar och Wikis. 

 

Vi ser en tydlig klyfta mellan generationer och hur de ser på informationshantering. I 

dagsläget tror vi att mycket av tillvägagångssätten för hur information hanteras och 

kommuniceras är en kvarleva från äldre generationers tänkande i kombination med 

bristande engagemang till att generera nya tankar och idéer. Då respondenterna beskriver 

att de måste ha ett möte så fort någonting skall bestämmes inser vi att felet inte ligger i 

tekniken utan i bristande intressen. 

Nedan följer en sammanställning kring slutsatserna hur och varför Intranät, Bloggar och 

Wikis används: 

Intranät: 

• Används för att för att trycka ut information till organisationen 
• Som en envägskommunikationskanal från ledning till anställda 
• Informationen är svårpåverkad och statisk 
• Används som ett stort, komplext och kontrollerat verktyg för informationshantering 
• Hanterar och lagrar dokument, mallar och policys 
• Når ut till ett stort antal, ca 50 000 läsare 
• Används för att hitta och söka efter anställda 

 

Blogg: 

• Används internt i projektsammanhang för att kommunicera information och 

erfarenheter, kan även användas för utomstående för att ta del av projekt 

• Ett informellt och diskuterbart verktyg 

• Fritt och okontrollerat, i de flest fall hierarkiskt opåverkat 

• Använd ofta begränsat till en viss skara anställda vilket gör att det blir fler läsare än 

redaktörer 

• Diskussionskanal för självständiga åsikter och reflektioner 

• Dra lärdomar och kunna ta del av andras intressen och kunskaper 

• Används för att blogga i en roll och kring specialområden 
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Wiki: 

• Används än så länge som ett testprojekt 

• Samlar in och lagrar information och upplevs som en kunskapsbank 

• Anses kunna ersätta E-post i stor utsträckning vid kommunikation i projekt 

• Används som ett samarbetsverktyg och som en samarbetsyta 

• Används fritt och okontrollerat 

• Tillförlitligheten är mycket påverkad av en hög uppdateringsfrekvens och ett högt 

deltagande. Information måste vara uttryckt och skriven på ett sätt som går att 

avläsa och tolka.  

• Används för att information båda kan läsas och skrivas och på så sätt påverkas 

• Information är sökbar och snabb vilket gör att den fort kan överföras och spridas 

• Används för att bevarar och lagrar information 

• Används som ett verktyg för att standardisera språk och definitioner  
 

6.1 Förslag till framtida forskning 
Då denna studie endast är riktad mot en organisation samt under ett kortare tidsintervall 

skulle det vara intressant att följa upp undersökningen gentemot fler organisationer samt 

under ett längre tidsintervall. Eftersom organisationen som undersöktes i denna studie 

använde Bloggar och Wikis i begränsad utsträckning skulle det samtidigt vara intressant att 

titta närmare på organisationer som använder Bloggar och Wikis i en större omfattning för 

information och kunskapshantering. En annan infallsvinkel skulle kunna vara att titta 

närmare på hierarkiska skillnader såsom att jämföra t.ex. företagsledningens perspektiv på 

Intranät, Bloggar och Wikis med hur de anställda ser på dem. 
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Bilaga 1 Intervjuunderlag 

 

Om respondenten 
• Anställningstid, tjänst, ansvarsområden, grad av användande 

 

Verktyg 
• Vad ser du för fördelar med ett Intranät? 

- Nackdelar? 

- Varför använder ni Intranät? 

- Hur använder ni Intranät? 

- Anser du att ert Intranät utnyttjas till sin fulla kapacitet? 

- Om nej: vad skulle kunna utvecklas? 

 

• Vad är en Wiki för dig? 

- Fördelar? 

- Nackdelar? 

- Varför använder ni Wikis? 

- Hur använder ni Wikis och hur har det påverkat användandet av Intranät? 

 

• Vad är en intern blogg för dig? 

- Fördelar? 

- Nackdelar? 

- Varför använder ni bloggar? 

- Hur använder ni bloggar och hur har det påverkat användandet av Intranät? 

 

• Hur hanterades kommunikation och informationsutbyte innan ni använde er av 

Wikis/Bloggar 

- Vad var substituten till wikis/bloggar? 

 

Styrning/Kontroll 
• Hur ser du på relevansen kring den information som publiceras? 

- Finns det någon/några som ansvarar för vad som publiceras? 

- Tror du det finns någon som kontrollerar vad som publiceras? 

- Påverkar detta ditt användande? 

- Vad gör du när du inte hittar den information du söker? 

 

• Finns det någon/något som styr vilken information som publiceras? 

- Finns det någon hierarkisk påverkan som påverkar graderingen av 

informationen? Exempelvis anställdas position/status inom företaget? 
 

• Hur ser du på informationens uppdateringsfrekvens? 

- Finns det någon som uppdaterar gammal information och inlägg? 

- Tar bort? 
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- Hur resonerar du när du avgör om informationen är aktuell och kan hjälpa dig 

eller om den är föråldrad och det antagligen finns en effektivare lösning? 

 

Informationshantering 
• Har ni någon uttalad strategi för informations och kunskapshantering? 

- Om ja: hur lyder den? 

 

• Hur går du tillväga för att ta del av samt förmedla information till dina medarbetare? 

 

• Vet du vilka specialkompetenser eller intresseområden som dina kollegor besitter 

samt vilka 

- projekt och arbetsuppgifter de är involverade i ? 

- Hur och varför tar du reda på detta? 

 

• Hur anser du wikis och bloggar ha påverkat kommunikation och samarbete mellan 

anställda i 

- organisationen? 

- Får vem som helst använda dessa verktyg? 

- Vad kommuniceras? 

- Vilka faktorer skulle påverka din grad av användning? 

 

• När du gör information tillgänglig för dina medarbetare och på så sätt låter dem ta 

del av ditt 

arbete, hur publicerar du då informationen? 

 

Data, Information och Kunskap 
• Vad är ditt perspektiv och vad anser du skilja sig mellan data, information och 

kunskap? 

• Vilka egenskaper krävs för att information skall vara användbar? 

 

Kunskapsbevaring/Spridning/Överföring 
• Hur ser du på att dela med dig av din egen kunskap/kompetens? 

- Får man någon slags ”pay off” för mödan att publicera information och på så 

sätt dela med sig av sin kunskap? 

 

• Hur bevaras kunskap inom organisationen? 

 

• Hur hamnar rätt kunskap på rätt plats samt hur sprids informationen?  

 

• Finns det tillfällen då du inte vill dela med dig av din kunskap? 

- Uppmuntras du av företaget att dela med dig av din kunskap? 

- Hur påverkar detta en individs spetskompetens och unika roll inom företaget? 

 

• Finns det möjlighet för dig som användare av verktygen att lämna feedback och 

således påverka systemets utformning? 
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Bilaga 2 Transkriberat resultat 

Informationshantering 

Respondent 4 

”För att hitta information vänder jag mig i första hand till Intranätet. Hittar jag inte det jag 

söker frågar jag mina kollegor och vet inte de heller säger jag till min chef att detta måste 

jag ha reda på så får hon fixa det. Jag vet inte vilka specialkompetenser mina kollegor 

besitter men jag anser att en wiki skulle kunna samla denna information. Intranätet ger en 

möjlighet att söka efter personer men inte efter dess specialområden eller intressen.” 

”Processen att fråga folk brukar fungera men i de fall det inte gör det vet jag att det har fått 

konsekvenser eftersom vi inte vet exakt vilka personer som är involverade i vissa projekt. Det 

händer exempelvis om man börjar titta på ett område så visar det sig att det finns kanske 

fyra eller fem olika projekt som sysslar med samma eller ungefär samma saker.” 

Ledningen har ingen susning om vilken kompetens en individ har. Det är visserligen på gott 

och ont att de har kännedom om detta.” 

”Jag är övertygad om att Wikis och Bloggar kan underlätta för samarbete både mellan 

anställda och mellan projekt på ett dramatiskt sätt jämfört med hur vi har det nu. Vi har 

problem inom området dels med språkbruk men även att jobba dubbelt och trippelt om 

varandra med samma saker utan att veta om det.” 

”Intranätet behöver inte uppdateras så ofta men det behövs visserligen inte för att jag skall 

lita på den till skillnad från t.ex. en Blogg. Problemet är att det inte finns någon avsatt tid till 

att uppdatera en blogg.” 

Respondent 7 

”Det finns ingen som kontrollerar att informationen är uppdaterad. För att få reda på vad 

som händer på just den här avdelningen är mina kunder bättre på att upplysa mig om detta 

än vad informationen jag kan hitta på exempelvis Intranätet är.” 

”En stor nackdel är att samma information ibland publiceras på samma ställen. Ofta kan det 

dessutom vara så informationen blir tvetydig och man vet inte vilken källa man skall lita på. 

Om jag är tvungen att ta reda på detta vänder jag mig uppåt i hierarkin. Denna 

kommunikation sköter jag via E-post” 

”Vi har ingen uttalad strategi för kunskapshantering. Visioner saknas men det är en viktig del 

i en IT-organisation eftersom många jobbar som konsulter och är spridda över stora 

områden.” 
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Respondent 3 

”Jag vet vilka specialkompetenser mina närmaste kollegor besitter men eftersom vi är väldigt 

utspridda är detta svårt att hålla reda på. Vi är på gång nu att göra en kompetensinventering 

vilket jag anser skulle gjorts redan för 3-4år sedan. För att ta finna kompetens använder jag 

e-post eller telefon och söker mig i hierarkin uppåt.” 

”Jag tror Wiki och Bloggar kan komma att förändra samarbetet mellan anställda dramatiskt. 

Informationen är vederhäftig eftersom den oftast grundas på erfarenheter.” 

Respondent 1 

”Vad beträffar Knowledge Management så finns det i dagsläget ingen som har lyckats sätta 

upp ett sådant fungerande system för läkarkåren i Sverige. I dagsläget fungerar det som så 

att varje läkare ruvar på sin egen kunskap eftersom varje möte med en patient är unik. Nu 

har dock socialstyrelsen beslutat att vi på VGR-IT skall utveckla ett komplett kunskaps och 

beslutstödssystem som skall innehålla hela knowledge management hanteringen. ” 

”I ett företag med ca 50000 anställda utan ”vi-anda” och som är uppbyggd av många 

förvaltningar med kommunal självständighet d.v.s. att de gör som de vill är det helt omöjligt 

att sköta informationsspridning på ett korrekt sätt. När det dessutom är vanligt 

förekommande att man inte är intresserad av information på sändarens villkor innebär det 

att man arbetar med informationsinhämtning utifrån sitt personliga nätverk helt och hållet. 

Framförallt efter ett antal år i branschen, till en början kanske man försöker med Intranätet 

men inser snabbt att detta inte är till någon större hjälp.” 

”Jag har koll på mina kollegors kompetens men det är av slumpmässiga skäl. Det finns dock 

ingen dokumenterad källa för att hitta sådan information.” 

Respondent 6 

”Om man ser organisationsrelaterad  information som en pyramid så motsvarar i dagsläget 

toppen på pyramiden regionens Intranät. Här trycks informationen ut neråt. I mitten av 

pyramiden skulle jag vilja placera samarbetsverktyg där information kan förmedlas fritt. Så 

är det inte i dagsläget men det hade varit en ultimat lösning.” 

”Internpost har nästan försvunnit och E-posten är överutnyttjad. Detta är en 

generationsfråga, de flesta är mer än 30år och förstår bara telefon och e-post som verktyg 

för kommunikation.” 

Respondent 5 
 

”Det personliga mötet väger alltid tyngst oavsett vilka substitut i form av verktyg som kan 

erbjudas, både i relevans och utbyte av information.” Dock kan jag se att man skulle kunna 

spara tid i form av diskussioner ”     
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”För att hitta kompetens så pratar jag med mina kollegor och använder mitt och andras 

personliga nätvek.” 

 

”Vi har ett samlat verktyg som har till syfte att sprida information inom projekt, jag bloggar 

dock en hel del för att hålla mina kollegor ” 

 

”Ett väl fungerande intranät  med en god uppdateringsfrekvens kan betyda att revidering av 

arbetsrutener sker oftare då brister kan upptäckas i tid.” 

 

Respondent 2 
 

”Höger hand vet inte vad den vänstra gör.” 

 

”[…]det råder en slags mötesfacism på den här avdelningen, så fort något skall bestämmas 

måste vi ha ett möte om det”.  

 

”Det saknas en strategi och dessa verktyg skulle kunna vara en del i denna strategi.” 

 

”Man bryr sig inte om vilka kunskaper som finns inom företaget utan ser bara vad som står 

på anställdas CV. Att värdesätta kunskap och kompetens utöver ens primära arbetsområden  

saknas här.” 

 

”Bland det anställda ser jag en givmildhet med att dela med sig av sin kunskap. Här är inte 

kunskap makt!” 

 

Respondent 8 
 

”Viss information måste vara statisk, hur hade det sett ut om obehöriga går och ändrar 

information som direkt kan vara skadlig för andra, exempelvis medicinering och dylikt…”    

 

”Det är svårt att göra alla till redigerare av information, information måste kunna vägas mot 

fakta som påvisar källor om att den stämmer. Förslagsvis kunde man haft två sektioner där 

den övre sektionen är statisk information hämtad ur rutiner eller dokumentering. Den undre 

sektionen hade kunnat vara den som går att redigera och där folk kunde ge 

rekommendationer eller erfarenheter kring ämnet.” 

 

”[…]Det stora hindret ligger inte i tekniken. Nya IT-System kräver nya sätt att arbeta vilket 

kan bli motstridigt inom stora organisationer som denna. Jag tror att informationsmängden 

och antalet medarbetare är för stort. Men lyckas man komma förbi dessa hinder tror jag i 

slutändan att både organisationer och individer har mycket att tjäna på verktyg som Wikis 

och Bloggar.” 

 

”Redigerbar information hjälper till att skapa nytta av exempelvis manualer som innehåller 

fel som inte upptäcks till en början utan först efter användning. Jag skulle enklare kunna göra 
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ändringar i en Wiki än i en pappersmanualer. Manualer är ju ofta inte skräddarsydda till en 

viss organisation.” 

Data, Information och Kunskap 

Respondent 7 

”Det finns för mycket information på intranätet. Det som avgör om informationen är 

användbar för mig är att rätt information är lättillgänglig.” 

”Data är rå och obehandlad information, information är behandlat data och kunskap är 

information omvandlad till någonting användbart.” 

Respondent 5 
 

”Data är för mig någonting som finns lagrat och är inte bearbetad, information är gjord för 

att skapa förståelse vilket kräver bearbetning eller att den sätts i en kontext, kunskap är en 

personlig process enligt mig, ett sätt att ta till sig och förstå information och använda den i 

ett sammanhang.” 

 

”Information skall vara presenterad i rätt kontext och formaterad på rätt sätt, hur den 

presenteras och uppdelad.” 

 

Respondent 2 
 

”För mycket information blir ofta ingen information eftersom det skapar oreda” 
 

Respondent 3 

”Om information som publiceras på bloggar eller wiki vilken jag skulle vara beroende av 

skulle jag antagligen ändå vilja bekräfta den genom ett samtal eller ett e-mail. För att 

informationen skall vara användbar bör den för det första vara direkt kopplad till vad jag 

sysslar med, för det andra måste den vara aktuell och för det tredje måste den vara 

uppdaterad. Uppfylls inte dessa kriterier tror jag dock att t.ex. en blogg dör” 

”Kunskap är tillämpad information. Jag använder information för att lösa ett problem, då blir 

den till kunskap för mig” 

Respondent 1 

”I en sådan här organisation fungerar inte skriftlig information överhuvudtaget, vill man ha 

någonting gjort är det fotarbete eller ut och prata som gäller. Tittar man på ålderspyramiden 

finns det nästan ingen som är under 30år som är beslutsfattande” 

”Informationen blir användbar när jag personligen kan dra nytta av den samt att den senare 

visar sig vara nyttig.  
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Respondent 6 

”Bloggar och Wikis är verktyg som skulle kunna öka samarbete mellan anställda och vi skulle 

nå en situation där egentligen samtliga 50000 berörda parter blir redaktörer. Detta skulle 

göra att vi får åsikter, information och kunskap i delar av organisationen som idag inte har 

någon röst.”  

Verktyg 

Respondent 4 

”Ett Intranät är bra på att hålla information guidelines, mallar, regler, att hitta folk. Det har 

en mer formell uppgift i en organisation än t.ex. en wiki och blogg. Jag tillför inget till 

Intranätet utan använder det bara för att hitta personer och blanketter.” 

”Intranätet är som en stor ocean av information där jag har svårt att hitta. Detta är 

visserligen inte den största nackdelen eftersom det går att åtgärda med bättre 

sökfunktioner. Det största problemet är att det används i fel syfte, det används för att sprida 

information och man tänker inte efter om folk överhuvudtaget måste ta del av 

informationen. I sådant fall måste istället kritisk information tryckas ut med hjälp av e-post 

och möten” 

”En wiki är ett kunskapsnät, ett sätt att samla kunskap om olika saker. Jag ser det som en 

kunskapsbank där snabb information som sitter i huvudet på folk kan ventileras. Det som står 

skrivet är informell information vilket är positivt eftersom formell information kan vara tråkig 

och byråkratiskt vilket gör att man väljer att inte ta del av den.” 

”Jag tycker bloggen är ett fantastiskt instrument för att skriva om sitt specialområde. Jag 

tycker det är väldigt viktigt att ta del av och förmedla information inom ett specifikt område. 

Det är ett område där människor utan formell makt kan lyfta upp sina synpunkter. Det blir en 

slags nyhetsförmedling av nyheter inom specialområden men även ett slags 

opinionsbildande instrument på sätt och vis eftersom det kommer fram personliga 

reflektioner och åsikter. 

”Publika allmänbloggar tycker jag är värdelöst, de är som vanliga hemsidor vilka inte fyller 

något syfte och därför läser jag dem inte. En blogg måste handla om någonting och på något 

sätt hjälpa mig för att jag skall ta del av dem.” 

Respondent 7 

”Intranätet fungerar inte som det skall eftersom det finns för mycket information. 

Informationen borde vara bättre strukturerad och intuitiv. Basala saker som sökfunktioner 

måste förbättras, jag söker sällan på Intranätet utan använder mig istället av Google.” 
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”Wikin ser jag som ett tidsfördriv. Den borde användas bättre och det måste tillämpas bättre 

struktur. Jag ser det som ett ställe där många personer kan skriva information. Det som är 

viktigast för mig är att denna information är kvalitetssäkrad för att jag skall ta del av den. ” 

”Jag följer en del bloggar som intresserar mig. Många självdör dock efter ett tag. Nästa gång 

jag går in på en blogg funderar jag över när den kommer att dö. Därför måste informationen 

vara uppdaterad för att jag skall ta del av den. ” 

”Den äldre generationen som är IT-invandrare kommer nog aldrig börja använda Wikis och 

bloggar. Däremot IT-infödingar ser detta som en självklarhet.” 

”En intressant grej hade varit om vår regionchef hade skrivit en blogg. Det skulle vara det 

första jag läste varje morgon, att få ta del av min chefs visioner och vilja och inte vad han 

gör.” 

Respondent 3 

”Intranätet fungerar mest som en informationskanal från ledningen. Det finns väldigt få 

möjligheter att påverka innehållet och jag anser att detta är arbetsformer som behöver 

utvecklas. Jag ser framförallt att många yngre som kommer in i verksamheten blir otroligt 

förvånade över de stenålders kommunikationsformer som existerar. Det är framförallt E-post 

som används för detta ändamål.” 

”Verktygen är inte presenterade för organisationen och det finns ingen riktig kännedom om 

dem. Vetskapen om att de finns sprids genom djungeltrumman. De är uppbyggda genom att 

individer har utvecklat dem för specifika ändamål.” 

”För att Intranätet skall användas på ett bättre sätt anser jag att funktioner för 

direktmeddelanden måste tillämpas, onlineverktygen måste samtidigt knytas hårdare till 

projekt för att få en större användning.” 

”En wiki skulle kunna vara det kraftfullaste verktyget att tillämpa i projekt. Det skulle bidra 

till att vi talar samma språk, att vi har samma definitioner och vet vad som gäller. På detta 

sätt skulle vi kunna slippa massa onödiga möten och spara tid. Detta är antagligen samtidigt 

det bästa sättet att få rullians på ett sådant verktyg genom att till en början använda det i en 

mindre skala internt i projekt” 

”Jag har ännu inte använt någon intern blogg i den utsträckningen att det har hjälpt mig i 

mitt arbete men jag är helt övertygad som att det skulle kunna göra det om bloggen 

användes i större utsträckning. Framförallt tror jag det skulle underlätta för kommunikation i 

projekt” 
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Respondent 1 

”Jag ser inga fördelar alls med ett Intranät, det är ett verktyg som är föråldrat. Däremot finns 

det många fördelar med en portal. En portal kan skräddarsys utefter individens krav och 

således sker allt på individens villkor och inte på organisationens villkor. Detta är något som 

vi har under uppsättning just nu och denna kommer att innehålla både kunskap och 

information beroende auktoritet. Jag är övertygad om att detta är ett verktyg som tillslut 

kommer ersätta alla former av Intranät för stora organisationer.” 

”Behovet av en fungerande Wiki finns i organisationen även om jag personligen tror att det 

skulle bli för omständigt för mig att använda en sådan. I dagsläget jobbar vi med ”finns i sjön 

modellen” för att hämta kunskap eller information, man ringer sina kollegor, det finns alltid 

någon som vet.” 

”Jag tror det är svårt för en blogg att slå igenom här, det blir en krock eftersom det är en 

konservativ bransch med nya koncept. Vi provade en blogg på ett uppdrag åt en annan 

organisation och den fallerade på 24 timmar. Ledningen fick ta beslutet att lägga ner den 

eftersom dess användare såg det som en kanal att ventilera anonyma åsikter om 

organisationen och ledning. Existerar det ett missnöje inom en organisation är det lätt hänt 

att ett sådan verktyg används på fel sätt.” 

Respondent 6 

”Största fördelen med ett Intranät är att många användare  kan nå information omedelbart. 

Tidigare skickade vi ut mängder med information med brev och faxar. Problemet med 

Intranätet är att det är ofokuserat, det finns ingen målgruppsstyrning. Som informatör så 

kommer man ifrån en värld där man förr i tiden var väldigt noga med att man skulle göra 

personaltidningar där man skulle ringa in rätt målgrupp och så kommer man till ett läge då 

man utvecklar webbtjänster som skall nå flera målgrupper. Så mycket som möjligt skall 

presenteras på en första sida och därefter skall man söka sig neråt. Det används inte längre 

för kommunikation utan som ett verktyg att trycka ut information från ledningen anser jag.” 

”Ett exempel är syster Eva som jobbar på vårdcentralen. Hon jobbar med föräldragrupper 

och behöver således ha en kommunikation med den. Hon behöver därför en anslagstavla på 

Intranätet eftersom hon behöver kommunicera med en liten grupp direkt. Det är en liten 

målgrupp, ungefär 30st men de är i en sådan generation att detta är det adekvata verktyget 

för dem att ta del av information. En Blogg kan således vara en anslagstavla för henne.” 

”Sett ur ledningens perspektiv är det en kulturchock att arbeta med Blogg och Wiki, genom 

att  använda de orden så som ledningen har uppfattat dem skapar direkt komplikationer. 

Ordet blogg t.ex. kan uppfattas av ledningen som att nu sitter ett gäng fjuniga tonåringar 

och har åsikter om saker och ting. Att chefen är en idiot osv. Men det fungerar inte så i en 

organisation eftersom där bloggar man i en roll. Därför är det enklaste sättet att adressera 
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en Blogg genom att inte kalla det för en Blogg. Kallar man det för exempelvis syster Evas 

anslagstavla är det ingen som kommer ha några invändningar eller förbjuda att syster Eva 

har en anslagstavla. Men att syster Eva kanske skulle få en Blogg, det skulle vara väldigt 

utmanande och det kanske man måste ha en policy kring. Chefen måste kolla alla inlägg hon 

skriver osv” 

Respondent 5 

”Ett Intranät skapar en friare kommunikation då man tankemässigt kan känna sig mer ledig i 

och med att kommunikationen endast sker på en intern nivå och som utesluter omvärlden. 

Detta kan även vara en nackdel i och med att man begränsar accessen till en viss grupp 

människor. Ju större mängd användare ju större mängd bidrar med information, visdom och 

kunskap.” 

 

”Tanken är att informationen skall vara öppen så att alla skall kunna ta del av Intranätets 

samtliga delar. Dock är informationen mestadels strukturerad utifrån organisatoriskt 

material  snarare än ämnesområden. ”  

 

”…hade jag formulerat mig på ett annorlunda sätt kanske andra hade kunnat dra mer nytta 

av informationen men det man skriver är oftast väldigt fokuserat på sin egen publik och 

målgrupp.” 

 

”Intranätet är baserat på ett publiceringsverktyg vilket gör att personifiering på 

informationen saknas, det samma gäller access till tjänster” 

 

”Wikis är ett uppslagsverk där alla har rätt att skriva och publicera någonting, dock tycker 

jag det är mycket mer, det är en samarbetsyta där jag har rätt att dela med sig av just min 

erfarenhet kring vissa ämnen tillsammans med mina kollegor, ett kollaborativt verktyg 

alltså”.  

 

”Fördelar är att alla kan vara med och skapa, forma och söka informationen samt att det är 

spårbart vem som har gjort ändringar eller publikationer och när de är gjorda. Detta bidrar 

även till att man slipper ha exempelvis 20 stycken dokument ute där alla gör sina ändringar 

som slutligen skall sammanställas. Här görs ändringar direkt i källdokumentet vilket bidrar 

till att det endast finns en källa till informationen.”  

 

”Mycket av informationsutbytet som sker via e-post skulle idag kunna hänvisas till wikis där 

även information är sökbar. ” 

 

”Det är svårt att övertyga de anställda inom organisationen om att alla har rätt att skriva 

och publicera material på en wiki då det finns lite av ett kontrollbehov. Man skulle kunna 

styra vem eller vilka som får publicera material men jag tror inte det är positivt då de minst 

väntade personerna kan komma med bra input som inte nödvändigtvis behöver beröra deras 

kärnämne. ” 
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”Det måste bli en förändring i organisationens kulturella inställning till samarbetsverktyg 

såsom wikis samt att det måste finna anställda som aktivt arbetar och driver verktygen.”  

 

”Problemet och frågan är hur lång tid det tar att fylla en Wiki med tillräckligt mycket 

information så att den skapar nytta för organisationen samt att anställda aktivt använder 

den.” 

 

”Gör det möjligt att kommunicera inom projekt och aktiviteter på ett lite mer ledigt sätt än 

dokumentmallar, mer personlig vinkel, ens egna logbok.” 

 

”Man bloggar inte för alla man bloggar för de som är intresserade” 

 

”Om jag bloggar så är det jag som bloggar, inte min chef. Personligen påverkas jag inte av 

kontroll uppifrån men jag kan tänka mig att många gör det.” 

 

Respondent 2 
 

”Vi känner ett stort engagemang med att jobba ihop och kunskapshantering är en viktig del i 

detta, det var främst därför vi började blogga, för att sprida kunskap.” 

 

”Det är lättare att hitta information på Google än vad det är att hitta det på organisationens 

intranät. ” 

 

”Ett intranät är till för att sprida information inom gruppen” 

 

”Problemet är historiskt, man borde bygga om och kasta allt gammalt, intranätet skall inte 

fungera som ett reklamblad för organisationen utan skall vara en informationskanal.” 

 

”En Wiki är en dictionary, en ordbok eller uppslagsverk för organisationen och dess 

intressen.” 

 

”Jag tror det skulle ta väldigt lång tid att införa ett genuint intresse och användning av Wikis 

här, därför att folk ofta inte litar på saker och ting som kommer uppifrån, det måste finnas 

ett intresse hos personalen. ” 

 

”Eftersom vi är så pass dåliga på att skriva dokumentation kring de system som vi utvecklar 

så ser jag stora svårigheter i att få igång en fungerande Wiki som kräver att folk är inne och 

uppdaterar och läser. ” 

 

”Ett annat problem med användandet av Wikis och Bloggar är framför allt att man som 

användare måste vara intresserad av att uttrycka sig i text. Vi som utvecklare och ofta 

programmerare saknar ofta denna egenskapen.” 

 

”Fördelen med en blogg gentemot exempelvis e-mail är att en blogg kan innefatta fler läsare 

av samma dokument, man slipper at skicka fler kopior för att sprida information. ” 
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”Det är ett stort problem här att inom organisationen, mellan grupper och individer överföra 

kunskap och information. Ju större kontaktnät du har desto större makt innefattar det därför 

att det är det enda sättet att hitta kompetens och kunskap. ” 

 

”Det finns ingen samlad källa för information utan det är att fråga sig fram som gäller.” 

 

”Jag känner mig fortfarande som ny här trots att jag jobbat här sedan 2003 på grund av att 

jag inte vet vart jag kan hitta kompetens och kunskap när jag behöver hjälp. Man skall göra 

mycket men vart får jag reda på hur man skall göra det.” 

   

Respondent 8 
 

”Egentligen är wikis inget nytt, administrerbara verktyg för information har funnits länge, vi 

använder och har använt sådana verktyg länge, dock är dessa mindre flexibla och använd 

nästan enbart till dokumentation.” 

 

”Vi har alldeles för utspridd information som behandlas av för många olika verktyg. Det är 

svårt att veta vilken information som lagras i vilket system. Jag ser hellre en samlad 

informationsdatabas med kända fel och rutiner. Det blir rörigt om samma information finns 

på många olika ställen.” 

 

”Nackdelen hos de nya teknikerna är ofta dess namn, chefer reagerar ofta på namn som ger 

verktygen en dålig klang eftersom de har hört dessa i andra sammanhang där de använts till 

oväsentliga saker. Exempelvis låter elektronisk anslagstavla bättre än blogg och 

snabbmeddelande låter bättre än chat.” 

 

”Det är mycket viktigt att information är aktuell, paralleller kan dras till verkligheten där en 

fysisk anslagstavla rensas med jämna mellanrum p.g.a. informationen inte längre är up-to-

date. ” 

 

”För att wikis och bloggar skall användas på ett bra sätt krävs det att folk är engagerade och 

vill vara med och påverka informationen som publiceras.” 

 

”Jag ser Wikis och bloggar som jättebra hjälpmedel till större sammanhang såsom på 

internet. Ofta är organisationer för små för att skapa nytta av Wikis och bloggar, det krävs 

nämligen att fler människor engageras.” 

 

Kunskapsbevaring, spridning och överföring 
 

Respondent 4 

”Får man igång Wikis och bloggar kommer folk se dem som arbetsverktyg. De måste få växa 

fram genom en ganska stor användarskara. Använder man Bloggen flitigt belönas man 

endast genom att statistik finns på hur mycket en person använder den.” 
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”Jag har personligen svårt för att dela med mig av min kunskap för att jag är ganska dålig på 

det. Detta beror på att jag är osäker på mig själv om jag verkligen kan just detta osv. Det 

beror antagligen på att jag är ganska ny här och således är jag väldigt beroende av att andra 

är villiga att dela med sig av sin kunskap. Man får ingen uppmuntran av att dela med sig av 

sin kunskap från ledningen, snarare tvärtom.” 

Respondent 7 

”Jag har ingenting emot att dela med mig av min kunskap men det finns ingenting som 

uppmuntrar mig till att göra det. Jag tror att genom ett belöningssystem på något sätt skulle 

kunna bidra till motsatt effekt till just detta.” 

Respondent 3 

”De flesta här anser jag vara villiga att dela med sig av sin kunskap. Detta skiljer sig dock 

mycket från individer men jag personligen skulle väldigt gärna dela med mig av min kunskap.  

Till skillnad från att detta skulle bidra till att jag förlorar min unika kompetens tror jag det 

kan bidra till att förbättra kollegors arbete och ju fler som använder den desto bättre blir vi 

som organisation. Vi har dock ingen strategi för att hantera kunskapen mer än policys men 

just dessa finns det inget intresse av att ta del av.” 

”Jag tror det finns en önskan från ledningen att vi skall dela med oss av vår kunskap. Dock är 

detta ingenting som direkt uppmuntras mer än den personliga tillfredsställelse man känner 

genom att inspirera och hjälpa andra.” 

Respondent 1 

”Det finns ingen uttalad strategi för kunskapshantering. Det anser jag skulle behövas i en 

större utsträckning, inte bara exempelvis vilken kunskap en individ besitter men även 

kunskap om individernas villighet att förflytta sig och dess villighet att fylla ut sin arbetstid 

med nya uppgifter. Detta tror jag skulle bidra till att en viss kompetens inte behöver 

nyrekryteras utan istället skulle kunna hämtas direkt från organisationen.” 

”[…] Idag sprids information nästan uteslutande av en pushmodell, det är sällan 

organisationen använder IT som ett rent tvåvägskommunikationsverktyg. Istället är det 

informatörer som dominerar bilden av hur exempelvis vi använder vårt intranät. Ett bot mot 

detta är att låta alla figurera som redaktörer på intranätet. En metafor jag brukar använda 

är att ”Moster Eva vill ha en anslagstavla för sina föräldragrupper”. Detta hade inneburit att 

rätt information och kunskap hade hamnat på rätt plats och till rätt ändamål.” 

Respondent 6 

”Information blir användbar när den är enkel och tillgänglig. Den kan inte bara vara 

publicerad utan måste samtidigt vara sökbar.” 
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Respondent 5 

”Jag känner personligen inte till någon uttalad strategi för hantering av information och 

kunskap.” 

 

”Kunskapshantering och överföring sker ofta via person till person, Peer to Peer, annars är 

det mycket inläsning och inlärning där vi som kollegor hjälper och lär varandra.” 

 

”Jag delar gärna med mig av all den information som jag har, men min närvaro behövs nog 

för att mina kollegor skall uppnå kunskap av den informationen.”  

 

”Det är klart att man får ersättning för att dela med sig av sin kompetens, man får ju en 

status både internt och externt men om det visar sig i lönekuvertet är jag inte helt säker på.” 

 

”Utan någon som helst respons och feedback, positiv som negativ, på sin 

kunskapsöverförning så försvinner glädjen och till slut tröttnar man.” 

 

”Verktygen skapar förutsättningar för folk som kanske saknar social kompetens eller som har 

svårt att uttrycka sig med ett alternativt sätt för att sprida och överföra sin kunskap. ” 

 

Respondent 2 
 

”Väldigt mycket informationsöverföring och spridning sker vid kaffeautomaten eller på 

lunchrasterna.” 

 

”För att underlätta överföring av information och kunskap så ville vi att vår arbetsplats skulle 

vara öppen och luftig för att främja möjligheten till diskussioner mellan medarbetarna. Det 

ser jag som en viktig del för informations och kunskapshantering här. ” 

 

Respondent 8 
 

 ”Jag är mer intresserad av att läsa information än att själv skriva och att dela med mig av 

den information jag innehar.”  

Styrning och kontroll 

Respondent 4 

”Naturligtvis är hierarkisk information som kommer uppifrån mer värd att ta till sig och det 

är en situation som jag tror alltid kommer att leva kvar. Man kommer alltid att vända sig till 

vissa källor men samtidigt skulle t.ex. en wiki vara ett bra sätt att få igång en dialog inom 

företaget där information är oberoende av vilken status den personen besitter som skriver.” 

”Vi har ett problem här i och med att Intranätet är byggt på hierarkier. Det är bara vissa 

personer som får komma till tals och därför måste Wiki och Bloggar komma underifrån som 

ett friare alternativ för anställda. Jag tror att de som idag har en formell position och har 
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möjlighet att nå ut med sitt budskap inte kommer vara intresserade av att skriva Wiki eller 

Bloggar eftersom de redan har sina sätt att nå ut med information.” 

 

Respondent 7 

”I den här organisationen lever vi i en hierarkisk värld. Jag ser en rädsla för att någon skall 

anmärka på informationen som t.ex. – vem har beslutat att just detta skall stå här? Graden 

av kontrollering känns stor och samtidigt tror jag att tillförliten till information speglas av 

hierarkisk fördelad position inom organisationen.” 

Respondent 3 

”Öppenhet är av godo men en kontroll av informationen som skrivs hämmar viljan att skriva 

och skapar kompetens och kunskapsförakt, inte bland medarbetare utan uppifrån. Många 

människor tror jag känner sig hotade av hög kompetens.” 

”Jag tror inte ledningen är så involverade i vad som publiceras på verktygen så länge 

exempelvis en projektgrupp visar upp ett bra resultat. Däremot tror jag de är intresserade av 

att kontrollera läget och var ett projekt befinner sig.” 

Respondent 6 

”Ta Ericsson och Astra som exempel. Där kunde man tro att dess anställda kunde 

kommunicera fritt med varandra och utbyta information. Jag har aldrig sett något så styrt av 

ledningen innan. Där är det bara ledningens policys som skall nå ut och den skall 

målgruppshanteras t.o.m. så att den drabbar ännu hårdare. Det handlar egentligen på att de 

fokuserar på andra saker som säljresultat och såna saker.” 

”I alla organisationer jag sett finns det en kommunikationspolicy eftersom det är cheferna 

som har det yttersta ansvaret. Men i grund och botten har varje individ ett ansvar över vad 

de kommunicerar. Det uppstår ofta diskussioner kring WWW sidor om vem som skall ha 

ansvar och tillåtelse att publicera information där. Detta är visserligen självklart eftersom 

vissa organisationer är extra känsliga och det skulle i annat fall lätt kunna bli en nyhets-anka 

av en personlig åsikt.” 

Respondent 2 
 

”Intranätet är väldigt styrt uppifrån, jag har ingen aning om hur man går tillväga för att göra 

förändringar eller påverka detta,  Wikin och Bloggarna är dock fria för användarna och de 

anställda.” 

 

Respondent 8 

”Skriver man en blogg som hostas av sin egen arbetsgivare så kommer självklart innehållet 

att påverkas utav detta. På både gott och ont tror jag detta påverkar sättet att uttrycka sig 
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och vilka ämnen som tas upp. Ärligheten kanske minskas samtidigt som formaliteten kanske 

ökar. ” 
 

”Jag tror att många av de nya tekniker som idag presenteras inte kommer att sjösättas innan 

de nuvarande cheferna pensioners. Det är alltså frågan om en generationsfråga. ” 

 

”Vill man lära sig någonting så finns det ingenting som slår kontakten mellan person till 

person.” 


