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Sammanfattning 
Att kunna ta vara på kunskap som finns inom organisationer och omsätta denna är viktigt bland 

annat för organisationers konkurrenskraft. Att göra detta är dock inte helt enkelt och därför tar 

man ofta hjälp av så kallade kunskapshanteringssystem. Det finns olika typer av system för att 

hantera kunskap, exempelvis de som benämns som traditionella kunskapshanteringssystem. Ett 

antal svårigheter och problem med dessa system har lett till att man börjat använda andra system 

för kunskaphantering, exempelvis wikis. I denna uppsats har vi undersökt en wikis roll som 

kunskapshanteringssystem inom ett distribuerat mjukvaruutvecklingsteam. Vi har även undersökt 

hur wikis förhåller sig till traditionella kunskapshanteringssystem. För att undersöka detta 

genomfördes en fallstudie där fem mjukvaruutvecklare intervjuades. Studien visade att 

användningen av wikis kan vara mångsidig och att det finns både likheter och skillnader med 

traditionella kunskapshanteringssystem, både gällande användningen och dess innehåll. Det 

visade sig också att wikis och traditionella kunskapshanteringssystem kan användas 

samverkande. Slutsatserna visar att både wikis och traditionella kunskapshanteringssystem kan 

vara ett stöd och underlätta hanteringen och spridningen av kunskap i organisationer. 

 

Nyckelord: Kunskapshanteringssystem, kunskapshantering, wikis, traditionella 

kunskapshanteringssystem, distribuerade mjukvaruutvecklingsteam. 

 

 

  



 

 

 

 

Abstract 
To seize and make use of knowledge in organizations is important for their competitiveness, 

amongst other things. To do this is, however, not entirely straightforward and therefore the use of 

so called knowledge management systems is common. There are different kinds of systems for 

managing knowledge, for example systems that are known as traditional knowledge management 

systems. However, a number of difficulties and problems with the traditional knowledge 

management systems has led to the usage of other systems, for example wikis, for knowledge 

management. We have, in this thesis, studied the role of a wiki as a knowledge management 

system in a distributed software development team. We have also studied how a wiki can relate to 

a traditional knowledge management system. A case study was conducted and five software 

developers were interviewed. The study showed that the usage of wikis can be versatile and that 

there are both similarities and differences to traditional knowledge management systems, both 

regarding the use and the content. The study also showed that wikis and traditional knowledge 

management systems can be used combined. The conclusions of the study shows that both wikis 

and traditional knowledge management systems can support and facilitate the management and 

dispersion of knowledge in organizations. 

 

Keywords: Knowledge management system, knowledge management, wikis, traditional 

knowledge management systems, distributed software development team.  
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1. Inledning 
 

I detta kapitel presenterar vi bakgrundsinformation till studien och problemområdet. Utifrån 

detta redogör vi för syftet med studien samt studiens frågeställningar. Utöver detta finns i 

följande kapitel även gjorda avgränsningar samt till vilken målgrupp uppsatsen riktar sig.  

1.1 Bakgrund  

Varje organisation har ett syfte och uppfyllandet av ett syfte i en organisation innebär uppnåendet 

av vissa mål som kräver information och ett flöde av information. En skobutik behöver till 

exempel veta ungefär hur mycket man förväntas sälja och hur många skor man har i butiken. En 

förskola behöver veta hur många barn som kommer vara där för att kunna planera dagen. För att 

hantera informationen på ett sätt som underlättar uppnåendet av organisationens syfte är det ofta 

fördelaktigt med ett system som gör detta - ett informationssystem. Det primära målet med ett 

informationssystem är att förse människor med rätt information så att de kan ta rätt beslut (Dixit 

& Kumar, 2007). Enligt Nationalencyklopedin (2016) är ett informationssystem ett system som 

“behandlar, dvs. insamlar, bearbetar, lagrar och distribuerar information”. I ett 

informationssystem inräknas den tekniska utrustning som krävs samt de aktiviteter och rutiner 

som människor utför i relation till den tekniska utrustningen (Nationalencyklopedin, 2016).  

 

För att en organisation ska uppfylla sitt syfte har även kunskapshantering inom organisationer 

blivit en allt viktigare del (Nath, 2015). Detta på grund av att man kan se en ökad 

prestationsförmåga inom organisationer som kan generera, lagra, sprida och tillämpa kunskap 

(Ozer & Vogel, 2015; Meloche, Hasan, Willis, Pfaff & Qi, 2009). Om man tittar på team som 

arbetar med att utveckla mjukvara kan man se att det är mer socialt komplext än vad man kanske 

uppfattar vid första anblick. Det finns både en social, mjuk, aspekt och en teknisk, hård, aspekt av 

mjukvaruutveckling. Den sociala aspekten innefattar exempelvis hur människor kommunicerar, 

organiserar samt beter sig och studier har visat att mer än hälften av en utvecklares tid går åt till 

att interagera med kollegor (Sawyer, 2004). Den tekniska aspekten innefattar bland annat 

arbetsmetoder och utvecklingstekniker. I teorin kan man särskilja den sociala och tekniska 

aspekten åt men i praktiken är det ofta svårt att bryta ut hur människor handlar från den tekniken 

de använder. Hur ett utvecklingsteam arbetar med utveckling av mjukvara är därmed beroende av 

hur personerna i teamet organiserar sig, hur de kommunicerar och teamets syn på 

mjukvaruutveckling (Sawyer, 2004). Precis som skoaffären och förskolan är beroende av 

information för att uppnå sina mål så är även ett utvecklingsteam beroende av information för att 

uppnå sina mål, vare sig det handlar om integrering av befintlig mjukvara eller nyutveckling. 

Detta gör kunskapsspridning till en viktig aktivitet i ett mjukvaruutvecklingsteam. 

 

Utveckling av mjukvara är en kunskapsintensiv aktivitet, vilket leder till att det är viktigt hur man 

inom ett utvecklingsteam delar med sig av sin kunskap (Ozer & Vogel, 2015). 

Mjukvaruutvecklare kan exempelvis lära sig av andra mjukvaruutvecklare hur man löser ett 

problem, utvecklar vissa funktioner samt hittar och rättar buggar (Ozer & Vogel, 2015). Detta 

skulle man kunna se som kunskapsspridning inom en organisation. En viktig del i ett 

utvecklingsteam är därför att använda verktyg som tillåter, stödjer och förenklar informations- 
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och kunskapsinhämtning (Sawyer, 2004; Ko, DeLine & Venolia, 2007). Att använda sådana 

verktyg är viktigt inom alla mjukvaruutvecklingsteam, men om det vid något tillfälle är ännu 

viktigare så är det vid distribuerade1 mjukvaruutvecklingsteam. Detta på grund av att man inom 

distribuerade team naturligt möter en större utmaning i kunskapsspridningen på grund av att man 

inte dagligen träffas. Det kan handla om svårigheter i att veta vem man ska kontakta för en viss 

information eller att man inte litar på varandra i samma utsträckning som samlokaliserade2 team 

(Ellison, Gibbs & Weber, 2014). 

 

För att hantera kunskap kan man inom organisationer använda sig av kunskapshanteringssystem. 

Ett kunskapshanteringssystem är ett system för att exempelvis lagra, sprida och applicera 

kunskap (Alavi & Leidner, 2001). Det finns “traditionella kunskapshanteringssystem”, där 

kunskapen oftast är författad av enskilda experter inom sitt specifika område (Nath, 2015). 

Begreppet “traditionella kunskapshanteringssystem” är i litteraturen inte ett helt vedertaget 

begrepp och dess innebörd är inte helt definierad. I denna uppsats använder vi begreppet 

“traditionella kunskapshanteringssystem” för system där information hanteras på ett statiskt sätt 

och av ett fåtal experter inom området. Exempel på ett traditionellt kunskapshanteringssystem 

kan vara manualer eller dokument på organisationers intranät. På senare tid har man även börjat 

använda andra kunskapshanteringssystem, så som wikis, vilka skiljer sig i många aspekter från de 

traditionella kunskapshanteringssystemen (Majchrzak, Wagner & Yates, 2013). En wiki är ett 

kunskapshanteringssystem vilket ska vara öppet för alla att redigera. Tanken med detta är att 

wikin ska utvecklas inkrementellt av samverkande användare och rättas i takt med att folk läser i 

den (Choate, 2008). Wikipedia är kanske den mest kända och största typen av wiki men definitivt 

inte den enda. Wikipedia kan man se som en publik wiki då den är öppen för allmänheten att 

redigera och använda. Idag är wikis  populära verktyg även inom organisationer för att hantera 

och dokumentera kunskap inom olika områden. Då använder man ofta interna wikis, vilka är 

wikis som endast är tillgängliga inom den organisation som de finns i (Majchrzak, Wagner & 

Yates, 2013). Vi kommer i denna studie studera en wikis roll som kunskapshanteringssystem i ett 

distribuerat mjukvaruutvecklingsteam. 

 

1.2 Problemformulering 

Att söka information och kunskap i ett mjukvaruutvecklingsteam handlar mycket om interaktion 

med andra medlemmar i teamet, man går oftare till kollegor för informationsinhämtning än till 

andra källor (Ko, DeLine & Venolia, 2007). Men när kollegor inte är tillgängliga så avbryts 

arbetet med den aktuella uppgiften och arbetet blir stillastående, eller så skickar man ett e-mail 

till kollegan i fråga vilket kan leda till ett överflöd av information via mail (Ko, DeLine & 

Venolia, 2007). Detta innebär ett avbrott i både arbetet och kunskaps- och 

informationsinhämtningen i teamet. I ett yrke där tempot ofta är högt kan detta bli en flaskhals i 

                                                 
1
 Ett distribuerat team är ett team där medlemmarna i detta är geografiskt utspridda (Dullemond & van Gameren, 

2013). 
2 Samlokaliserade team är motsatsen till distribuerade team, vilket innebär att teammedlemmarna i ett 

samlokaliserat team sitter på samma geografiska plats. 



 

 

 

3 

utvecklingen. Som nämnt i bakgrunden är detta ännu mer påtagligt i distribuerade team än i 

samlokaliserade team (Ellison, Gibbs & Weber, 2014). För att undvika denna flaskhals finns ofta 

dokumenterad information kring arbetet inom ett mjukvaruutvecklingsteam.  

När det gäller traditionella kunskapshanteringssystem där informationen författas av enskilda 

experter inom området uppkommer problem så som att det tar lång tid att framställa och 

tillgängliggöra kunskapen samt att underhållet av kunskapen är tidsödande och kan vara svårt 

(Wagner, 2006). Kunskapshanteringen i traditionella kunskapshanteringssystem kan på så sätt bli 

statisk. Som en reaktion på detta har mer dynamiska kunskapshanteringssystem, så som wikis, 

uppkommit.  

Ovanstående visar på två problem: att kunskapsspridningen i ett mjukvaruutvecklingsteam, och 

inte minst i ett distribuerat mjukvaruutvecklingsteam, kan vara problematisk samt att 

användningen av traditionella kunskapshanteringssystem inte helt tillfredsställer behoven som 

finns gällande kunskapsspridningen. Är wikis är ett svar på dessa problem? Kan de vara ett stöd 

gällande kunskapsspridningen i ett distribuerat mjukvaruutvecklingsteam?  

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att kartlägga en wikis roll som kunskapshanteringssystem i ett 

distribuerat utvecklingsteam och undersöka hur man använder en wiki i relation till traditionella 

kunskapshanteringssystem. 

 

Vi har träffat på få studier som gjort denna jämförelse och det är här vi tror att vår uppsats kan 

bidra med kunskap till området för wikis som kunskapshanteringssystem inom 

mjukvaruutveckling i distribuerade team. Wikis är ett relativt nytt kunskapshanteringssystem 

inom organisationer vilket innebär att den samlade kunskapen i ämnet kan gagnas av ytterligare 

bidrag. Detta tror vi att vår uppsats kan medverka till.  
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1.3.1 Frågeställningar 

● I vilka sammanhang kan man använda en wiki som kunskapshanteringssystem i 

distribuerade mjukvaruutvecklingsteam? 

● Vilka likheter och skillnader finns avseende användningen och kunskapsspridningen 

mellan wikis och traditionella kunskapshanteringssystem i distribuerade 

mjukvaruutvecklingsteam?  

● Vilka fördelar och nackdelar finns det att använda en wiki som kunskapshanteringssystem 

i ett distribuerat mjukvaruutvecklingsteam? 

1.4 Avgränsningar 

När det gäller den empririska datan som har inhämtas har vi valt att avgränsa oss till enbart 

intervjudata. Vi valde alltså att inte närmare undersöka de faktiska kunskapshanteringssystemen 

som används i det studerade teamet, varken traditionella kunskapshanteringssystem eller wikis. 

Detta har vi gjort på grund av att det inte ryms inom tidsramen för studien. När det gäller wikis så 

avgränsar vi oss till för organisationer interna wikis, och inte publika wikis, då interna wikis är 

det vanligaste bland organisationer (Ebersbach, Glaser, Heigl & Warta, 2008). Vi kommer vidare 

inte presentera organisationen som teamet tillhör närmre. Detta då vi inte anser att det är 

nödvändigt för uppsatsen och för att säkerställa anonymiteten hos intervjupersonerna. 

1.5 Målgrupp 
Denna uppsats riktar sig till organisationer som är intresserade av wikis som 

kunskapshanteringssystem. Vi riktar oss även till organisationer som arbetar med wikis och som 

vill få en djupare kunskap kring användning av wikis som kunskapshanteringssystem. Även 

organisationer eller övriga som är intresserade av hantering och spridning av kunskap och system 

för detta kan finna nytta i att ta del av uppsatsen. Utöver dessa aktörer anser vi att uppsatsen även 

kan vara intressant för studenter med inriktning mot människor och IT, exempelvis systemvetare.   

1.6 Disposition 

Vi har hittills i uppsatsen presenterat det som innefattas i inledningen. Detta innebär grunden för 

uppsatsen, både bakgrundsinformation om ämnet samt varför vi har skrivit denna uppsats. Vi har 

även presenterat de frågeställningar vi ämnar svara på med denna studie. Det som kommer 

presenteras näst i uppsatsen är en litteraturöversikt. Här finns den litteratur som vi lutar oss mot i 

studien, exempelvis förklaras viktiga begrepp. Efter litteraturöversikten beskriver vi hur vi gått 

tillväga när vi gjort denna studie, detta finns i metodkapitlet. Sedan väntar en sammanställning av 

den empiri vi har samlat in genom intervjuer. Denna empiri analyseras sedan med hjälp av 

litteraturen som vi presenterat i litteraturöversikten. Analysen mynnar ut i ett antal slutsatser som 

även formar ett kunskapsbidrag, vilket presenteras i kapitel 6, “Slutsatser och kunskapsbidrag”. 

Vi avslutar uppsatsen med en reflektion kring arbetet och slutsatsen samt en bedömning av 

studiens kvalitet och trovärdighet. Vi ger även i detta kapitel förslag på fortsatt forskning.  
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2. Litteraturöversikt  
 

I detta kapitel presenterar vi den litteratur och de begrepp vi utgår från i denna studie och som vi 

funnit relevanta för uppsatsen. Denna litteratur och dessa begrepp använder vi senare som stöd i 

analysen.  

2.1 Mjukvaruutvecklingsteam  

Att utveckla mjukvara i team är ett både tekniskt och socialt arbete. Det kräver att människor 

interagerar med både varandra och med den teknik de använder för att utföra sitt arbete. Att 

mjukvaruutveckling är en social aktivitet är inte förvånande vid närmare eftertanke. Att utveckla 

mjukvara innebär att flera personer tillsammans ska utveckla något som i slutändan ska bli en 

helhet. Under tiden ska man även tillsammans lösa de problem som uppstår på vägen. Det kräver 

samarbete och konsensus mellan teammedlemmarna (Ko, DeLine & Venolia, 2007). I praktiken 

är det inte alltid lätt att skilja på den tekniska och sociala aspekten i ett team, detta då hur ett team 

använder tekniken är beroende av hur de interagerar med varandra (Sawyer, 2004). Detta är även 

något som är teamspecifikt då olika team kommunicerar och interagerar på olika sätt. Sawyer 

(2004) tar dock upp att det finns några generella delar som är viktiga för arbetet i ett 

mjukvaruutvecklingsteam. Exempelvis att teamets uppgifter, produktionsmetoder och tekniken 

de använder ligger i linje med varandra. När dessa ligger i linje med varandra menar Sawyer 

(2004) sedan att det är troligt att fokus på de sociala aspekterna i teamet ökar. Detta leder till att 

det är viktigt att det finns metoder och verktyg som stödjer den sociala delen (Sawyer, 2004; Ko, 

DeLine & Venolia, 2007) och att man reducerar verktyg och metoder som fokuserar på 

sekventiellt arbete. Detta bör man göra då det sociala samspelet i ett team inte är sekventiellt utan 

iterativt och komplext (Sawyer, 2004). 

 

Så, vad innebär informationsbehovet i ett utvecklingsteam och vad för information söker man i 

ett mjukvaruutvecklingsteam? Studier har visat att mer än hälften av en utvecklares tid går åt till 

att interagera med kollegor (Ko, DeLine & Venolia, 2007). En stor del av den interaktionen syftar 

till att skapa en medvetenhet kring arbetet, exempelvis skickar utvecklare mail för att informera 

om förändringar i programkod. Utvecklare kommunicerar och interagerar med varandra även för 

att skaffa sig kunskap. Den mest frekvent använda kunskapskällan är kollegor och därför är en 

medvetenhet om kollegors arbete viktigt. Den kunskap som utvecklare oftast söker hos kollegor 

är kunskap om design på grund av att det är en kunskap som ofta finns “i huvudet på kollegor” 

och inte dokumenterat. Mer konkreta exempel på kunskap utvecklare söker hos kollegor är 

anledningen till en förändring i exempelvis programkod, vilken kod som skulle kunna orsaka ett 

visst fel i ett program och varför man har valt att implementera kod på ett visst sätt (Ko, DeLine 

& Venolia, 2007).  

 

Trots att kommunikation mellan teammedlemmar är viktig och ofrånkomlig finns det också 

negativa och problematiska aspekter med kommunikationen, vilka kan hindra arbetet och 

produktiviteten. Information kan exempelvis vara svår att få tag på vilket innebär att det kan ta 



 

 

 

6 

lång tid innan man får tag på informationen, eller att man inte får tag på den alls. Den frekventa 

kommunikationen inom ett team kan också upplevas som en börda då teammedlemmarna ofta 

blir störda. Tiden och uppmärksamheten blir hela tiden delad mellan att arbeta och att dela med 

sig av eller fråga efter information. Detta leder till en känsla av att man har för mycket att göra 

och för lite tid (Ko, DeLine & Venolia, 2007).  

 

Hur skulle man kunna minska denna kommunikativa börda som mjukvaruutvecklare i team 

upplever? Ett sätt menar Ko, DeLine och Venolia (2007) är att automatisera anskaffningen av 

kunskap, när det är möjligt, genom att använda tekniska verktyg. Vissa kunskapsbehov går dock 

inte att uppfylla med hjälp av automatisering. Där menar dock författarna att man kan ta hjälp av 

forum avsedda för kunskapsspridning, exempelvis möten eller parprogrammering. 

2.1.1 Distribuerade team 

Det är idag vanligt att mjukvaruutvecklingsteam inte sitter tillsammans geografiskt,  utan man 

formar ett geografiskt utspritt team - ett distribuerat team. Ett distribuerat team definieras som ett 

team där medlemmarna sitter på multipla geografiska platser (Dullemond & van Gameren, 2013) 

och ofta talar man även om globala team. Globala team innebär att medlemmarna kan vara 

utspridda på flera olika platser i världen. När vi i denna uppsats använder begreppet distribuerat 

team talar vi främst om en spridning av medlemmarna inom Sverige. Dock har studier visat att 

när avståndet skiljer mer än femtio meter mellan medlemmarna är ytterligare avstånd oviktigt 

(Sangwan, Bass, Mullick, Paulish & Kazmeier, 2007).  

 

Det finns olika anledningar till att distribuerade team uppkom och att dess popularitet och 

spridning har ökat. De vanligaste anledningarna är (Sangwan et al., 2007): 

 

● att man funnit det svårt att hitta rätt kompetens inom ett geografiskt område 

● skillnader i kostnad avseende mjukvaruutveckling bland olika geografiska områden 

● att teammedlemmarna kan arbeta i skift på grund av olika tidszoner vilket blir mer 

tidseffektivt 

● en utveckling av teknik för exempelvis kommunikation  

● samt en önskan om en närhet till marknaden 

 

Något som dock inte skiljer sig mellan samlokaliserade och distribuerade team är behovet av 

information för att effektivt kunna samarbeta. Hur man förvärvar denna information skiljer sig 

dock naturligt åt mellan samlokaliserade och distribuerade team. Exempelvis är det svårare i 

distribuerade team att ha en uppdaterad medvetenhet kring kollegors arbete på grund av att man 

inte kommunicerar på samma spontana sätt som i samlokaliserade team (Ko, DeLine & Venolia, 

2007). Den informationsöverföring som inom samlokaliserade team sker naturligt måste 

distribuerade team explicit söka (Dullemond & van Gameren, 2013). 

 

Teammedlemmarna i ett distribuerat team kommunicerar inte lika ofta med varandra och när de 

kommunicerar är själva kommunikationen inte lika effektiv. Detta bidrar till att man inte har 

samma kunskap om exempelvis vem som är ansvarig för vad och vem som sitter på vilken 

http://library.books24x7.com.e.bibl.liu.se/SearchResults.aspx?qdom=author&scol=%7Ball%7D&qstr=Matthew%20Bass
http://library.books24x7.com.e.bibl.liu.se/SearchResults.aspx?qdom=author&scol=%7Ball%7D&qstr=Neel%20Mullick
http://library.books24x7.com.e.bibl.liu.se/SearchResults.aspx?qdom=author&scol=%7Ball%7D&qstr=Daniel%20J.%20Paulish
http://library.books24x7.com.e.bibl.liu.se/SearchResults.aspx?qdom=author&scol=%7Ball%7D&qstr=Juergen%20Kazmeier
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kunskap. Man har helt enkelt lite kontextuell kunskap om de andra i teamet vilket i sin tur bidrar 

till att det blir svårare att ta kontakt och så hamnar man i en ond cirkel. Användningen av olika 

verktyg eller arbetssätt, exempelvis processer eller arbetsvanor, inom teamet kan även det skapa 

hinder och missförstånd då dessa inte alltid är kompatibla med varandra (Herbsleb, 2007). 

Eftersom kommunikation är ett medel för att sprida kunskap på blir även kunskapsspridningen 

lidande av dessa kommunikativa hinder. Nedan presenteras mer ingående de hinder som 

distribuerade team kan stöta på avseende kunskapsspridning. 

2.1.2 Hinder för kunskapsspridning inom distribuerade team 

Ett exempel på hinder för kunskapsspridning inom distribuerade team är tiden. Utvecklare menar 

att de ofta har svårt att få tiden att räcka till för att dela med sig av kunskap till kollegor. 

Avsaknaden av ett gemensamt ramverk för kunskapsspridning har också identifierats som ett 

hinder (Wendling, Oliveira & Carlos Gastaud Maçada, 2013). Relaterat till detta kan olika 

arbetssätt, värderingar och kunskap mellan kollegor skapa ett hinder för effektiv 

kunskapsspridning (Ghobadi, & Mathiassen, 2015). Även hur organisationer organiserar sig kan 

vara ett problem. I organisationer som har en tydlig uppdelning av medarbetarna i exempelvis 

kontor, positioner och områden upplever troligen att det är svårt att sprida kunskap inom 

organisationen. Detta på grund av att personerna i en sådan struktur kan ha svårt att fokusera på 

målen för organisationen som helhet. Det är upp till ledarna eller cheferna att skapa en kultur som 

möjliggör och stödjer kunskapsspridning. Ett annat hinder för kunskapsspridningen inom 

distribuerade team är det värde som tillskrivs experter. Ofta tror anställda att det är bättre för 

deras framtid att ensam sitta på sin kunskap istället för att dela med sig av den. Detta verkar dock 

vara mer av ett teoretiskt problem då praktiken visar att det ofta anses som ofruktsamt att “sitta på 

kunskap”, om exempelvis ett system, då dessa förändras ofta och kunskapen blir utdaterad 

(Wendling, Oliveira & Carlos Gastaud Maçada, 2013).  

 

Brist på positiv feedback till de som delar med sig av kunskap kan också vara ett hinder, då det 

kan göra att de känner sig modfällda att sprida kunskap i framtiden (Wendling, Oliveira & Carlos 

Gastaud Maçada, 2013). Samtidigt som olika tidszoner kan vara en fördel för arbetet kan det 

också vara ett hinder för kunskapsspridningen inom globalt distribuerade team (Ghobadi, & 

Mathiassen, 2015). Detta då man har färre timmar att utbyta kunskap på. Då är behovet av 

explicit kunskap större, exempelvis genom intranät (Wendling, Oliveira & Carlos Gastaud 

Maçada, 2013). Detta så att det kan ske en spridning av kunskap. Det här problemet är dock 

aktuellt för globalt distribuerade team och inte distribuerade team inom samma land. Kulturella 

skillnader kan också vara ett hinder då det innebär olika sätt att arbeta på, vilket kan skapa 

konflikter eller sociala barriärer (Ghobadi, & Mathiassen, 2015). Exempelvis kan det i vissa 

kulturer anses som att skryta när man delar med sig av sin kunskap (Wendling, Oliveira & Carlos 

Gastaud Maçada, 2013). Som med problemet med tidsskillnaden tror vi detta kulturella hinder är 

mer påtagligt i globala team där kulturskillnader generellt är större.  

 

Relationen mellan teammedlemmar kan också bli ett hinder. Relationen påverkar hur personer 

interagerar med varandra och arbetar tillsammans för att exempelvis lösa problem (Wendling, 

Oliveira & Carlos Gastaud Maçada, 2013). I ett distribuerat team där man sällan träffas tror vi att 
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det kan vara svårare att bygga upp en stark relation och därmed kan det vara svårare att överföra 

kunskap mellan personer, vilket även Wendling, Oliveira & Carlos Gastaud Maçada (2013) 

påpekar. Även den teknik och de metoder som används i teamet kan skapa problem för 

kunskapsspridningen (Ghobadi, & Mathiassen, 2015). 

 

Det kan också vara så att dessa hinder påverkar varandra i både förstärkande och försvagande 

riktning. Det är även så att alla hinder inte är exklusiva för distribuerade team utan kan även 

förekomma i samlokaliserade team. Exempelvis det fenomen som kallas absorptionsförmåga, 

som definieras som ett företags förmåga att identifiera värdet hos ny kunskap och sedan använda 

den, kan finnas i både typer av team. Dock är det vanligt att dessa hinder är starkare i 

distribuerade team (Wendling, Oliveira & Carlos Gastaud Maçada, 2013). 

 

Vad kan man ta med sig utifrån kunskapen om dessa hinder? 

Organisationer med distribuerade team måste ta hänsyn till potentiella hinder för 

kunskapsspridning. Man bör erbjuda tillfällen för medlemmarna i distribuerade team att träffa 

varandra. Man bör även se till att man har tekniska hjälpmedel som möjliggör och underlättar 

kunskapsspridning inom distribuerade team då detta är en viktig faktor för att sprida kunskap 

inom distribuerade team (Wendling, Oliveira & Carlos Gastaud Maçada, 2013; Ghobadi, & 

Mathiassen, 2015). Som man kan se är det viktigt att kunna hantera och sprida kunskap inom ett 

distribuerat team. Hur man kan hantera kunskap inom team presenteras vidare nedan. 

2.2 Vad innebär kunskapshantering? 

Vi går i detta stycke in på vad kunskapshantering innebär men innan dess tar vi, för tydlighetens 

skull, upp kunskap som begrepp. 

2.2.1 Vad är kunskap? 

Vad kunskap är, är inte helt tydligt och det råder delade meningar och uppfattningar om dess 

betydelse. Vissa menar att kunskap är information som är autentiserad och som man anser är 

korrekt. Andra menar att kunskap är information som har ett praktiskt värde, som kan användas 

för en praktisk handling (Alavi & Leidner, 2001). Något som dock verkar vara gemensamt 

oberoende av tolkning är att kunskap är “något mer” än information. Att kunskap är information 

som på något sätt har behandlats av någon. Alavi och Leidner (2001) menar exempelvis att 

kunskap är personifierad information, information som finns i huvudet på människor. Denna 

kunskap är därför beroende av personen som besitter informationen. 

 

Vi kommer i denna uppsats inte gå närmare in på begreppet kunskap än ovanstående. Vi anser att 

denna förklaring är tillräcklig för förståelsen och omfånget avseende denna uppsats. Är man 

intresserad av att läsa mer om kunskap rekommenderar vi artikeln Review: Knowledge 

management and knowledge management systems: Conceptual foundations and research issues 

(Alavi & Leidner, 2001). 
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Kunskapshantering är den process där, exempelvis en organisation, skapar värde utifrån den 

kunskap som finns inom organisationen (Nath, 2015). Detta innefattar till exempel insamling, 

lagring och spridning av kunskap (Alavi, & Leidner, 2001). Aktiviteter i en organisation som 

inbegrips i kunskapshantering är exempelvis diskussioner och mentor- och lärlingskap. Att lagra 

kunskap för att sedan använda den till att generera värde är inget nytt, det finns tecken på att 

denna typ av kunskapshantering användes redan för 4000 år sedan (Manuel, 2016). Grunden för 

kunskapshantering som vi ser på det idag lades dock för cirka 40 år sedan, på 70-talet. På 1980-

talet blev kunskap och hur man hanterade den viktig för företags konkurrensfördelar och man 

började upptäcka de förmåner kunskapshantering medförde. Från dess grundande på 70-talet till 

idag har bland annat ramverk och tekniska hjälpmedel avseende kunskapshantering utvecklats. 

Även begreppet i sig och vad det innebär har utvecklats och fått större plats i bland annat 

organisationsvärlden. Idag inkluderas följande perspektiv i begreppet kunskapshantering 

(Manuel, 2016):  

 

● Teknocentrerad, vilket innebär att man fokuserar på teknologi som förstärker 

kunskapsspridning och skapande.  

● Organisatorisk, där man fokuserar på hur en organisation kan struktureras för att bättre 

stödja kunskapshantering. 

● Ekologisk, vilket innebär att man ser på kunskapshantering lite som ett ekosystem. Man 

ser på bland annat personer, kunskap och miljö som en komplex anpassningsbar helhet.  

 

För att underlätta kunskapshanteringen i exempelvis en organisation används ofta IT-baserade 

hjälpmedel, så kallade kunskapshanteringssystem. Ett begrepp som presenteras mer ingående 

nedan. 

2.3 Kunskapshanteringssystem 

Ett kunskapshanteringssystem är en typ av informationssystem. Kunskapshanteringssystem är IT-

baserade och tänkta att användas för att kunna lagra, hämta, överföra och applicera kunskap som 

finns inom organisationer. Kunskapshanteringssystem är därmed system där kunskap om 

organisationers historia och långtidanställdas kunskap samlas. Detta kan leda till att anställda kan 

komma och gå inom organisationen men deras kunskap finns kvar (Chien-chih, Tung-ching & 

Jau-wen, 2014).  

2.3.1 Traditionella kunskapshanteringssystem  

Begreppet ”traditionella kunskapshanteringssystem” är, i litteraturen, inte ett vedertaget begrepp 

och det saknas även en tydlig definition av vad dessa system innebär. I den litteratur vi fann 

avseende traditionella kunskapshanteringssystem benämns dessa kunskapshanteringssystem mer 

ur ett perspektiv som beskriver hur man arbetar med dem än själva systemets egenskaper. Alltså 

hur dokumenten och kunskapen i dessa författas och förvaltas, att det sker på ett statiskt vis och 

ofta av ett fåtal personer (Nath, 2015). Utifrån litteraturen har vi valt att använda begreppet 

traditionella kunskapshanteringssystem för system där innehållet hanteras på just detta statiska 



 

 

 

10 

sätt. Några exempel på traditionella kunskapshanteringssystem, som vi tidigare lyft fram, är 

manualer eller dokument på organisationers intranät.  

 

När vi läst litteratur inom ämnet för traditionella kunskapshanteringssystem får vi uppfattningen 

att fokus ligger på de negativa aspekterna avseende dessa. Detta verkar bero på att man upplever 

att de traditionella kunskapshanteringssystemen inte uppfyller det som förväntas av dem. 

Exempelvis presenterar Wagner (2006) flera olika problem som kan uppstå vid användning av 

traditionella kunskapshanteringssystem. Kunskapen i de traditionella 

kunskapshanteringssystemen är oftast författade av ett fåtal experter inom en organisation 

(Wagner, 2006; Nath, 2015). När kunskap författas av ett fåtal experter kan detta leda till olika 

problem. Ett exempel är att det kan ta lång tid att framställa och tillgängliggöra kunskapen, då 

experter kanske inte har möjlighet eller tid att göra detta. Ett annat exempel är att det kan vara 

problematiskt att underhålla kunskapen som finns i kunskapshanteringssystemet. Problematiken i 

det ligger i att det kan vara svårt för experter att hinna med att hålla kunskapen aktuell och 

korrekt, då detta kan vara ett tidskrävande arbete (Wagner, 2006). Vi tror att det finns en risk att 

kunskapen i traditionella kunskapshanteringssystem kan bli väldigt smal då den författas av få 

personer. På så sätt kan kunskapshanteringen i traditionella kunskapshanteringssystem bli statisk. 

Dessa problem med traditionella kunskapshanteringssystem samt bristen på formbara 

kunskapshanteringssystem (Majchrzak, Wagner & Yates, 2013) har lett till att man börjat 

använda bland annat wikis som kunskapshanteringssystem.  

2.3.2 Vad är en wiki? 

Wiki är ett hawaiiskt ord som betyder snabbt (Choate, 2008). Den första wikin startades 1995 av 

Ward Cunningham och hette WikiWikiWebb (Ebersbach, Glaser, Heigl & Warta, 2008). Ward 

Cunningham var en mjukvaruutvecklare som letade efter ett nytt dokumentationssystem som 

programmerare kunde dokumentera via. Dokumentationssystemet skulle vara redigerbart för vem 

som helst och man skulle lätt kunna se de förändringar som hade gjorts. På detta sätt föddes den 

första wikin (Ebersbach, Glaser, Heigl & Warta, 2008). En wiki är alltså ett 

kunskapshanteringssystem vilken ska vara öppen för alla att redigera. Tanken med detta är att den 

ska utvecklas och rättas i takt med att folk läser i den (Choate, 2008). Med detta menas att den 

utvecklas inkrementellt av samverkande användare. Hur en wiki ser ut och används är därmed 

beroende av de som använder den (Ebersbach, Glaser, Heigl & Warta, 2008). En wikis 

egenskaper sammanfattas av Wagner (2006) såhär:  

 

● Den innehåller webb-dokument som författas kollektivt. 

● Ett enkelt markeringssystem används för att formatera sidan. 

● Sidor granskas inte av någon redaktör eller liknande innan publicering. 

● När en användare skapar en länk till en sida som ännu inte finns, skapas en tom sida som 

användare kan redigera.  

 

Wikis är, som nämnt, mjukvara för att exempelvis lagra och sprida kunskap men vissa menar att 

man även kan se det som en filosofi kring hur editeringen i en wiki bör gå till (Louridas, 2006). 

Det som är utmärkande för denna filosofi är just att alla ska kunna editera i wikin och att man kan 
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göra det när som helst. På grund av att alla editeringar är synliga för alla användare och att alla 

kan editera så existerar generellt väldigt lite missbruk av wikin och artiklarna håller ofta hög 

kvalitet. Även det faktum att många wikis innehåller versionshantering, alltså att wikin sparar 

tidigare versioner av det som förändras, minskar risken för vårdslös användning (Louridas, 2006). 

Något som dock är värt att framhålla är att det även finns problem kring att wikin är beroende av 

användarna. Studier har visat att det inte är alla som är bekväma med att redigera andras texter i 

en wiki. Det kan bero på att det finns få riktlinjer för när det anses lämpligt att editera andras 

texter. Man blir helt enkelt osäker på ägandeskapet i wikin, vilket kan leda till motsatsen - att 

wikin endast har en eller ett fåtal personer som bidrar till den (Grudin & Poole, 2010). Fördelarna 

med den enkla användningen som wikis ofta innebär har på senare tid skapat ett intresse hos 

organisationer att använda wikis som kunskapshanteringssystem. 

2.3.3 Wikis som kunskapshanteringssystem 

Hur man arbetar med kunskapen inom en wiki jämfört med ett traditionellt 

kunskapshanteringssystem skiljer sig åt. Ett exempel är att man författar kunskapen inom en wiki 

kollektivt. Ett annat exempel är att man organiserar sidorna i en wiki efter ämne, detta till 

skillnad från traditionella kunskapshanteringssystem där det är vanligt att man strukturerar efter 

kronologisk ordning (Majchrzak, Wagner & Yates, 2013). Även om wikin är tänkt för en 

dynamisk användning kan man även använda den för lagring av mer statiska dokument. Detta 

menar dock Louridas (2006) förtar lite av meningen med en wiki. Detta kan vi till viss del hålla 

med om, samtidigt som vi ser det som något positivt att användningsområdet för wikis är 

mångsidigt då många olika organisationer, med olika arbetssätt, kan finna nytta i att använda en 

wiki. Något ytterligare som ofta framhålls som positivt med wikin är enkelheten avseende 

användningen av den. Detta särskilt av företag som tidigare haft väldigt omfattande och svåra 

kunskapshanteringssystem innan (Pei Lyn Grace, 2009). Dock kan det inom organisationer finnas 

motsättningar avseende att använda wikis. Detta kan bero på att man inom ett företag inte vill 

använda sig av ett öppet system som andra kan komma åt. Organisationen måste exempelvis se 

till att man på ett säkert sätt kan hantera konfidentiell information och man måste göra 

avvägningar hur mycket sådan information som är lämplig att ha i en wiki (Pei Lyn Grace, 2009). 

Detta problem kan till viss del lösas genom att man använder interna wikis inom organisationer.  

 

Ett annat potentiellt hinder för en lyckad implementation av wikis kan vara svårigheter i att se till 

att ledares eller chefers förväntningar på wikin och de individuella bidragsgivarnas förväntningar 

ligger i linje med varandra. Detta kan enligt Grudin och Poole (2010) vara något av det mest 

problematiska med användningen av wikin i en organisation. Detta då man i olika roller har olika 

prioriteringar, mål och erfarenhet. Att dessa ligger i linje är kanske också det mest kritiska för att 

den ska anses som lyckad inom organisationen. På grund av detta kan det också vara svårt att 

uppnå en lyckad användning av wikis inom organisationer med en stark hierarkisk struktur 

(Grudin & Poole, 2010). Det kan i en organisation med redan etablerade arbetssätt och kultur 

även vara svårt att motivera människor att gå ifrån invanda arbetssätt och använda ny teknik. 

Varför ska man lära sig att göra något på ett sätt när man redan vet hur man kan göra det på ett 

annat sätt? Därför är en lyckad wiki beroende av en eller flera personer som uppmuntrar andra till 

att använda den (Grudin & Poole, 2010). För att wikis ska vara användbara är det viktigt att ha ett 
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öppet klimat och att man litar på varandra. Den måste vara accepterad av de som ska använda 

den. Detta kan exempelvis vara beroende av att personer anser att användning av wikin är till 

personlig fördel för dem, alltså att de gynnas av att använda den (Ebersbach, Glaser, Heigl & 

Warta, 2008). Wikianvändning i organisationer är också ett väldigt informellt och decentraliserat 

sätt att samarbeta på. Detta då wikin i en organisation är uppbyggd av människor som vill bidra 

till den och som ser en nytta i wikin. Att människor med olika roller och expertis samarbetar för 

att bygga upp något som kan vara till nytta för exempelvis ett helt team ligger i människans natur 

och bidrar till den mänskliga viljan att tillhöra en grupp (Pei Lyn Grace, 2009; Nath, 2015). Vi 

menar också att det är ett väldigt rättframt sätt att se hur man bidrar, vilket vi tror kan vara 

tillfredställande för många personer. Att man skapar en form av samarbete genom wikin bidrar 

även till att man skapar en tillitsfull kultur, vilket är viktigt för effektiv kunskapsspridning (Pei 

Lyn Grace, 2009). Detta anser vi visar på att acceptans och engagemang är positiva och viktiga 

aspekter när man arbetar med en wiki inom organisationer. 

 

Användningen av wikis inom organisationer är dock, som påpekats ovan, inte helt oproblematisk. 

Exempelvis har en studie visat att även om en wiki ses som ett bra verktyg för kunskapsspridning 

i en organisation och används flitigt till en början, finns risken att användningen och bidraget till 

wikin minskar med tiden (Garcia-Perez & Ayres, 2015). Händer detta verkar det vara svårt att 

öka användningen av och bidragen till wikin igen. Vad är det då som kan vara bidragande 

faktorer till en minskning i användningen av en wiki? Samma studie har visat att det är en 

blandning av faktorer: Att man inte vet vilken information wikin innehåller eller att 

informationen i wikin inte upplevs som relevant. Ett annat problem avseende innehållet i wikin är 

att det kan bli utdaterat och att detta då inte tas bort eller uppdateras. Detta kan exempelvis ske 

vid omorganisering, när bidragsgivare slutar eller när ett projekt tar slut. Detta kan leda till en 

oanvänd wiki som förbrukar resurser och förvirrar de som försöker använda den (Grudin & 

Poole, 2010). En annan svårighet man kan se med informationen i wikin är att i och med att en 

wiki är så fri och dynamisk kan det vara svårt att strukturera den på ett objektivt sätt. Det kan då 

också vara svårt för de som använder wikin att veta dels vart i wikin de ska söka efter viss 

information samt var man ska lägga till viss information (Pei Lyn Grace, 2009; Grudin & Poole, 

2010). Tid uppges också vara en faktor som påverkar en minskning i användningen av wikis. 

Man har inte tid att läsa eller bidra till wikin då man upplever att man tappar fokus på arbetet. 

Även tillgänglighet, att man inte har exempelvis en direktlänk till wikin, kan vara en anledning 

till minskad användning av en wiki (Garcia-Perez & Ayres, 2015). 

 

Wikis kan ses som speciellt användbara i distribuerade team, detta då man kan använda dem för 

att organisera, följa upp och publicera arbetet som sker i teamet. I och med att de innebär en stor 

flexibilitet kan man lätt förändra wikin efter teamets skiftande behov. En annan fördel med att 

använda wikis är att de gör det möjligt att diskutera något i dess kontext, vilket kan vara enklare 

och mer givande än exempelvis diskussioner på mail. Många ser även wikin som ett praktiskt sätt 

att samla sammanhängande aktiviteter. Exempelvis kan man via wikis planera och sätta agendor 

för möten och sedan dokumentera vad mötet resulterade i (Louridas, 2006). Det faktum att den är 

användbar till många olika områden inom en organisation kan bidra till att man får en bättre och 

mer enhetlig bild av kunskapen inom organisationen. Utifrån detta kan man då också använda 
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kunskapen på ett mer effektivt sätt, exempelvis då det kommer in nya personer i organisationen 

(Pei Lyn Grace, 2009). Något som vi anser är viktigt att framhålla är att även om en wiki är enkel 

att använda och tillhandahåller en enhetlig presentation av en organisations kunskap, eller en del 

av den, är det inte alltid ny personal får en positiv upplevelse av den. Exempelvis kan det vara så 

att olika personer har olika mycket kunskap kring användningen av liknande teknik vilket kan 

innebära krockar vid utbildning. De som har stor kunskap kan bli uttråkade och de som har 

mindre kunskap kan få för stor utmaning (Pei Lyn Grace, 2009).   

 

Sammanfattningsvis kan man genom att ta del av existerande litteratur se att wikis kan vara en 

värdefull tillgång för de som använder den, om förutsättningarna är de rätta. Det kan också vara 

så att användningen av en wiki kan innebära onödig resursförbrukning och att man inte får ut den 

nytta man söker. Om wikin anses lyckad eller inte verkar bero mycket på typ av användning, var 

den används och engagemanget och acceptansen kring den. Detta är vad den litteratur vi tagit del 

av säger om användningen av wikis som kunskapshanteringssystem. Så hur kan det se ut i 

praktiken när ett distribuerat mjukvaruutvecklingsteam använder en wiki? Hur ser användningen 

av wikin ut jämfört med användningen av traditionella kunskapshanteringssystem? Detta är vad 

resten av denna uppsats ämnar ta reda på och presentera. 
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3. Metod 
 

I denna del av uppsatsen presenterar vi bland annat vår forskningsstrategi och vår syn på 

kunskap. Vi tar upp de metoder vi har använt för att samla in data och även hur vi analyserat 

den. Vi presenterar även hur vi har tagit ställning till etiska aspekter avseende studien samt 

uppsatsens kvalitet, trovärdighet och generaliserbarhet. 

3.1 Kvalitativ forskningsstrategi 

Vi har i denna studie använt en kvalitativ forskningsstrategi. En kvalitativ forskningsstrategi 

innebär att man fokuserar på sociala och kulturella fenomen (Myers, 1997) och betydande 

egenskaper och drag hos dessa fenomen (Repstad, 2007). Fokus ligger också på att förstå 

människors handlingar i ett sammanhang. Man beskriver ofta den kvalitativa forskningsstrategin 

som tolkande, konstruktionistisk och induktiv till naturen men det betyder inte att den behöver 

vara det (Bryman, 2011). Något som Repstad (2007) menar är framträdande för en kvalitativ 

forskningsstrategi är att man går på djupet i forskningen. Med det menas att man studerar ett fåtal 

fenomen men att man studerar dem i dess helhet och kontext för att få med alla nyanser som 

verkligheten innebär. Vi valde den kvalitativa strategin då vi anser att den passar ämnet för 

studien bra. Detta då vi fokuserar på ett fenomen, wikin som kunskapshanteringssystem, och 

människors upplevelse av detta fenomen i en social kontext. 

3.1.1 Vår syn på kunskap 

Vår ontologiska ståndpunkt är konstruktionistisk. Konstruktionism innebär att man ser på sociala 

företeelser och deras mening som något som skapas av människor. Detta innebär också att 

människor kan förändra och förändrar dessa företeelser och att denna förändring är ständigt 

pågående. Exempel på sådana sociala företeelser kan vara kategorier så som manligt och 

kvinnligt eller andra sociala ting så som lagar eller ekonomi. Vissa forskare menar dock att det är 

viktigt att inse att allt i en verklighet inte är tillgängligt för alla människor att påverka. Detta 

innebär då också att människor i sin tur blir påverkade av dessa sociala företeelser (Bryman, 

2011). 

 

Vår kunskapsteoretiska ståndpunkt innebär ett tolkningsperspektiv. Tolkningsperspektivet 

innefattar att man försöker förstå olika fenomen genom den mening som människor tilldelar 

dessa fenomen. Man ser på verkligheten som något som man får tillgång till genom sociala 

konstruktioner som till exempel språk och gemensamma betydelser (Myers, 1997). 

Tolkningsperspektivet innebär också att man ser på samhällsvetenskapliga objekt skilt från 

naturvetenskapliga objekt och att detta innebär att man behöver olika tankesätt beroende på 

studieobjekt. Man försöker förstå människors beteende istället för att hitta en förklaring till det 

(Bryman, 2011). Detta anser vi svarar bra mot uppsatsens syfte, att kartlägga och undersöka 

användningen av wikin i ett distribuerat mjukvaruutvecklingsteam. Detta då vi ser på wikin och 

dess mening i teamet som något som är beroende av de som arbetar med den. Vi tycker även det 
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är viktigt att tydliggöra och framhålla att när vi intar dessa perspektiv eller ståndpunkter och 

genomför en kvalitativ studie är det våra tolkningar, ibland av andras tolkningar, vi framhåller i 

denna uppsats. 

 

Hur är då den kunskapsteoretiska och ontologiska ståndpunkten kopplad till samhällsvetenskaplig 

forskning? Bryman (2011) menar att den ontologiska ståndpunkten påverkar hur man bedriver 

forskning, från formulering av frågeställningar till hur man utför själva studien. Bryman (2011) 

menar också att det finns ett samband mellan den kunskapsteoretiska ståndpunkten och teori, 

exempelvis att positivismen ofta går hand i hand med induktivism, men att detta inte 

nödvändigtvis är så.  

 

När man utför en studie av detta slag är det viktigt att reflektera kring och tydliggöra sin egen 

förförståelse, den grundläggande synen man har på verkligheten och det som studeras (Goldkuhl, 

2011). Detta bör man göra för att bli medveten om exempelvis förutfattade meningar man har 

eller saker man tar för givet. Det är dock viktigt att komma ihåg att ingenting kan studeras helt 

objektivt. Men genom att bli medveten om hur man ser på ett fenomen kan man också reflektera 

kring hur man kan lösgöra sig, åtminstone tillfälligt, från vissa förutfattade meningar. Här kan det 

vara bra att ta in andra perspektiv genom exempelvis diskussioner och genom att läsa litteratur 

om ämnet som är tänkt att studeras. Detta för att bredda sitt eget perspektiv. Det är därför viktigt 

att man söker litteratur som inte bara bekräftar sina egna förutfattade meningar utan att man även 

söker litteratur som utmanar dem (Goldkuhl, 2011). Detta är något som vi har haft i åtanke när vi 

samlat litteratur till denna uppsats och vi anser att vi lyckats få en ganska bred bild över området. 

Något annat som vi tror kan bidra till en objektiv förförståelse är att vi innan vi började leta 

litteratur inte hade så stor kunskap om området, det var alltså svårt för oss att ha några starka 

förutfattade meningar. 

 

Något som exempelvis påverkar vår förförståelse är vår utbildning. Vi läser båda 

systemvetenskap vilket innebär att vi har i mångt och mycket samma utbildning. Vi har dock gått 

olika inriktningar, projektledning och systemutveckling, vilket bidrar med lite olika syn på saker 

och ting och att vi kan diskutera saker ur olika perspektiv. Även det faktum att vi är två som 

skriver denna uppsats anser vi kan bidra till studien, på olika sätt. Dels på det sättet att vi alltid 

har tillgång till någon att diskutera och bolla tankar med och att man tänker på olika sätt avseende 

olika saker. Man kan dock också tänka sig att diskussionen blir något låst av det faktum att vi 

fokuserar på samma ämne. Detta har vi dock försökt “väga upp” genom att exempelvis inte läsa 

samma litteratur vid samma tillfälle, utan vi har försökt alternera litteraturen mellan oss. 

3.1.2 Förhållandet teori och praktik 

De två vanligaste begreppen som uppkommer när man talar om förhållandet mellan teori och 

praktik är induktion och deduktion. Induktion innebär att man utgår från empirin för att forma en 

teori. Man drar alltså slutsatser utifrån det man kan se i den empiriska datan. Ett deduktivt 

förhållande innebär att man formar hypoteser som man sedan bekräftar eller förkastar med hjälp 

av empirisk data. Det deduktiva förhållandet är något som ofta sammankopplas med 
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samhällsvetenskaplig forskning. Det är dock ofta som det induktiva sättet innehåller spår av 

deduktion och vice versa (Bryman, 2011).  

 

Denna “blandning” eller växelspel kan ses som ett alternativ till induktion och deduktion och då 

brukar man använda begreppet abduktion. Abduktion innebär alltså att man utgår från teori för att 

underlätta att “se något” i det empiriska materialet, och empirin används för att “testa” teorin. I 

sådana fall är det viktigt att man är öppen för att man kan behöva utveckla de teoretiska 

utgångspunkterna, då det finns en chans att empirin motsäger teorin (Svensson, 2011). Vi valde 

för denna studie en abduktiv strategi. Detta då vi såg det som en bra strategi för oss som har lite 

erfarenhet av denna typ av studier. Detta då man kan ta stöd i teori men ändå låta empirin på ett 

sätt styra. Att utgå från teori vid en studie kan bidra med en bra grund för studien. Detta anser vi 

är ett värdefullt stöd för oss som har mycket lite erfarenhet av studier av detta slag. Vi inser dock, 

och är medvetna om, att utgå från teori kan hämma uppkomsten av ny teori, att man bara ser vad 

den teori man utgår från säger (Walsham, 1995). Att vi är medvetna om detta innebär också att vi 

anser att vi har kunnat vara relativt öppna för att förändra dessa initiala teorier och antaganden.    

3.2 Forskningsdesign 

En forskningsdesign är en struktur för hur man ska samla in och analysera data (Bryman, 2011). 

En typ av forskningsdesign är fallstudier, vilket även är den forskningsdesign vi använt för denna 

studie. 

3.2.1 Fallstudie 

En fallstudie är ett detaljerat och ingående studium av ett specifikt fall, man tittar på ett specifikt 

fenomen inom exempelvis en organisation. Vårt fall består i att vi har tittat på användningen av 

wiki i ett mjukvaruutvecklingsteam inom en större organisation. Teamets arbetsuppgifter består 

av mjukvaruintegrationer mellan system. När man utför en fallstudie använder man ofta 

etnografiska undersökningar, alltså observationer eller kvalitativa intervjuer för att samla in data 

(Bryman, 2011). I fallstudien vi utförde samlade vi in den empiriska datan genom kvalitativa 

intervjuer. Hur de kvalitativa intervjuerna gick till samt hur vi har gjort urvalet av respondenter 

presenteras mer ingående nedan i avsnitt 3.3.2.  

 

Innan vi tog kontakt med en organisation för denna studie valde vi ämne för studien, vilket blev 

användningen av wikis inom distribuerade mjukvaruutvecklingsteam. Detta ämne uppkom då en 

av oss kommit i kontakt med wikis på tidigare praktikplats, där många frågor kring detta väcktes. 

Därför blev ett viktigt kriterium för val av organisation till fallstudien att de använde wikis i sitt 

arbete och att teamet vi undersökte wikin i var distribuerat. Det visade sig att en familjemedlem 

till en av oss använde wikis på sin arbetsplats, varför det föll sig rätt naturligt att höra oss för om 

vi kunde utföra intervjuer i det teamet, vilket inte var några problem. Därefter började processen 

med att samla in den empiriska datan. Denna process presenteras nedan. 
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3.3 Datagenerering 

Nedan presenterar vi de metoder vi använt för att generera data till uppsatsen. 

3.3.1 Litteraturstudie 

Vi har, som en del i denna uppsatsprocess, utfört en litteraturstudie. Detta har vi gjort dels för att 

skapa oss en uppfattning om tidigare forskning inom området. Vi har också gjort denna 

litteraturstudie för att bredda vår förkunskap och göra oss införstådda i ämnet och begrepp som 

hör till detta. Litteraturstudien har i princip bestått av två huvudsakliga moment. Ett 

litteratursökningsmoment innan insamlingen av den empiriska datan började, detta gjorde vi som 

stöd för formulering av forskningsfrågor samt problemområde. Vi har även efter insamlingen av 

den empiriska datan sökt ytterligare litteratur som kompletterar det första momentet. Detta då vi 

såg att det fanns ett behov av kompletterande litteratur. Detta är även något som Bryman (2011) 

framhåller är viktigt att man är öppen för om man sökt litteratur innan insamlingen av den 

empiriska datan påbörjats.  

 

Litteraturstudien har främst inneburit att vi sökt efter artiklar i akademiska tidskrifter. Detta för 

att säkerställa en viss kvalitet i den litteratur vi presenterar i uppsatsen. I vissa fall, främst vid 

förklaringar av begrepp, har vi använt oss av böcker. Den huvudsakliga sökfunktionen vi har 

använt är den som Linköpings universitets bibliotek tillhandahåller, UniSearch. Vi har även i viss 

mån använt Google Scholar som sökmotor.  

 

Gällande litteraturens relevans har vi försökt att hitta någorlunda nya källor avseende 

publiceringsdatum, framförallt de som behandlar mer tekniska aspekter då det är ett område som 

kan förändras fort. När det gäller mer mjuka delar i litteraturen, så som exempelvis 

kunskapshantering, har vi varit lite mindre restriktiva när det gäller publiceringsdatum. Den 

litteratur som vi funnit relevant, för uppsatsen, i denna litteraturstudie presenterades under kapitel 

2, “Litteraturgenomgång”. 

  



 

 

 

18 

3.3.2 Kvalitativa intervjuer  

För att samla in den empiriska datan har vi utfört vi fem kvalitativa semistrukturerade intervjuer. 

I tabellen nedan presenteras översiktlig information om dessa intervjuer. Intervjupersonerna 

presenteras mer ingående i empirikapitlet under avsnitt 4.2. 

 

Tabell 1. Information om de fem intervjuerna 

 

Intervjuperson Datum för intervjun Längd på intervjun 

Den seniora utvecklaren 19 april 2016 38 minuter 

Integrationsutvecklare A 19 april 2016 40 minuter 

Integrationsutvecklare B 20 april 2016 14 minuter 

Integrationskonsulten 20 april 2016 24 minuter 

Experten 20 april 2016 36 minuter 

  

 

Kvalitativa intervjuer innebär att man som intervjuare riktar intresset mot respondentens 

uppfattningar, intressen och ståndpunkter. Kvalitativa intervjuer tar ofta formen ostrukturerade 

eller semistrukturerade. Detta för att man ofta vill låta samtalet bestämma någorlunda riktning för 

att få fram det intervjupersonerna tycker är viktigt samt för att få fylliga och detaljerade svar, 

vilket är viktigt inom samhällsforskningen (Bryman, 2011). Den kvalitativa intervjun menar 

Myers och Newman (2007) är en av de viktigaste datainsamlingsmetoderna inom kvalitativ 

forskning. 

 

En semistrukturerad kvalitativ intervju innebär att intervjuarna har en intervjuguide att följa med 

exempelvis teman som ska beröras. Denna intervjuguide fungerar som ett stöd för intervjuaren 

och ska inte ses som en mall som ska följas till punkt och pricka (Bryman, 2011). Något som 

både Myers och Newman (2007), Bryman (2011) och Repstad (2007) menar är viktigt vid en 

kvalitativ semistrukturerad intervju är flexibilitet och att man inte försöker styra samtalet för 

mycket utan att man låter respondenten prata relativt fritt. Det är inte bara själva samtalet som 

behöver inneha ett visst mått av flexibilitet utan även intervjuguiden. Man måste vara beredd att 

justera mallen exempelvis beroende på vem man pratar med och efterhand som frågor blir 

“mättade”. Även om en kvalitativ semistrukturerad intervju ska vara flexibel och styras av 

samtalet är det dock viktigt att man är på det klara med vilka teman eller områden som ska 

beröras i samtalet. Detta så man får den data som behövs för studien men också för att se till så 

att man inte hamnar i ett irrelevant samtal (Repstad, 2007; Walsham, 1995). Valet att använda oss 

av den semi-strukturerade intervjumetoden beror dels på att man kan få stöd av intervjuguiden att 

hålla sig till det område som intervjun är tänkt att handla om. Detta ser vi som positivt då vi har 

mycket liten erfarenhet av att utföra intervjuer. Bryman (2011) pekar även på att det är bra med 
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ett visst mått struktur om man ska intervjua flera personer, vilket man kan få genom att ha en 

intervjuguide till hands. Vid skapandet av intervjuguiden utgick vi från den litteratur vi tagit del 

av i litteraturgenomgången. Vi valde dock att inte dela upp intervjuguiden i teman. Detta då vi 

inte ville låsa oss vid vissa teman för att minska påverkan av möjliga förutfattade meningar. En 

nackdel som vi ser med detta är att det hade förenklat för oss vid sammanställningen av empirin 

samt analysen att ha redan färdiga teman att utgå från. Vi tycker dock att vi gjort rätt val då det 

har låtit oss vara öppna för att fritt hitta teman i den empiriska datan. För att öka transparensen i 

uppsatsen har vi valt att bifoga intervjuguiden som bilaga.  

 

När det gäller dokumentation av intervjuerna har vi spelat in dem och sedan transkriberat dem. Vi 

valde att spela in intervjuerna trots att vissa personer kan bli hämmade av att spelas in och att det 

kan göra intervjusituationen mer onaturlig än vad den redan är (Bryman, 2011). Vi anser att den 

risken är värd att ta då man genom att spela in intervjun kan återgå till intervjumaterialet och på 

så sätt minska risken för egna tolkningar. Detta även på grund av att man som intervjuare kan 

koncentrera sig helt på vad respondenten svarar och behöver inte tänka på att anteckna allt som 

sägs vilket vi anser överväger de negativa effekterna. En annan nackdel som dock ofta tas upp 

med att spela in intervjuerna är att det är väldigt tidskrävande att transkribera intervjuerna 

(Repstad, 2007). Arbetet med att transkribera intervjuerna kan dock vara en fördel för den 

kommande analysen då det är ett första steg mot att bli förtrogen med sitt material som bland 

annat Ryan och Bernard (2003) och Bazeley (2009) menar är viktigt. Det är även en fördel för 

analysen av datan att ha ordagrann data tillgänglig, vilket inspelade och transkriberade intervjuer 

innebär (Repstad, 2007). Vi anser att fördelarna med transkriberingen som nämns ovan, 

tillsammans med att man får intervjupersonens egna uttryck och ordalag (Bryman, 2011) 

överväger nackdelen med att transkriberingen är en tidskrävande metod. 

3.3.2.1 Urval 

För att säkerställa att den data man samlar in är relevant samt att man får tillgång till den data 

man behöver är det viktigt att man intervjuar rätt personer. Exempelvis vill man ha tillgång till 

personer som har kunskap eller vetskap om ämnet för intervjun och som kan svara på specifika 

frågor, annars riskerar man att datan blir lidande (Repstad, 2007). När man hittat personer att 

intervjua bör man se till så att dessa är så olika varandra som möjligt. Detta för att få en så bred 

bild som möjligt. Men att hitta dessa personer i en, för oss, okänd organisation var inte lätt och 

därför tog vi hjälp av en person inom organisationen och teamet. När man tar stöd på det sättet av 

personer är det bra att inse att dessa personer också kan ha ett eget intresse i intervjuerna och 

resultatet av dessa och därmed, medvetet eller omedvetet, kan styra urvalet av respondenter till 

sin egen fördel (Repstad, 2007). Att låta en person inom organisationen bestämma vilka som ska 

intervjuas kan ses som ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2011). Teamet, i vilket 

intervjupersonerna för denna uppsats arbetar, är ett litet team och vi intervjuade merparten av de 

som arbetar i teamet. Vi hade alltså en väldigt begränsad mängd personer som potentiella 

respondenter. För att avgöra relevansen hos intervjupersonerna utgår man från 

problemformuleringen och frågeställningarna (Repstad, 2007). Exempelvis valde vi att enbart 

intervjua mjukvaruutvecklare inom det studerade teamet på grund av att vi i frågeställningarna 

valt att fokusera på just ett mjukvaruutvecklingsteam. Samt att det aktuella teamet består av 
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nästan enbart utvecklare, det föll sig då naturligt att intervjua enbart utvecklare inom teamet. 

Detta är ett urval som benämns målinriktat urval (Bryman, 2011). Utifrån ovanstående blir vårt 

urval en blandning mellan bekvämlighetsurval samt målinriktat urval.  

3.3.2.2 Etiskt förhållningssätt 

Inom samhällsvetenskaplig forskning finns det principer för hur man bör förhålla sig som 

forskare, gentemot exempelvis intervjupersoner, ur ett etiskt perspektiv. Enligt Bryman (2011) 

och Vetenskapsrådet (2002) finns fyra huvudprinciper inom samhällsvetenskaplig forskning:  

 

Informationskravet handlar om att man ska som forskare ska ge de deltagande i studien 

information gällande studiens syfte, att deltagandet är frivilligt och när som helst kan avbrytas.  

Samtyckeskravet innebär att deltagarna i studien själva bestämmer om de vill vara med i den eller 

inte. Detta innefattar även på vilka villkor de vill medverka i studien, hur länge de vill göra det 

samt att de kan avbryta när de vill utan negativa konsekvenser. 

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om de som medverkat i studien ska behandlas på ett 

sådant sätt att utomstående inte kan ta del av dem.  

Nyttjandekravet handlar om att det insamlade materialet endast får användas i forskningssyfte, 

inte till exempelvis kommersiellt bruk. 

 

Dessa principer kan ses som stöd och vägledning för forskare och då de inte alltid är applicerbara 

på alla situationer bör dessa övervägas och reflekteras kring av forskaren själv (Vetenskapsrådet, 

2002).  

 

Med dessa principer i åtanke valde vi att innan intervjuerna bokades fråga intervjupersonerna om 

de vill delta samt ge dem information om vilket ämne intervjun handlar om samt den ungefärliga 

tidsåtgången för intervjun. Denna information lämnades ut för att intervjupersonen skulle ha 

möjlighet att välja om de ville vara med eller inte. Mer information såsom syfte med studien gavs 

vid intervjutillfället. Detta gjorde vi för att uppfylla samtyckes- och informationskravet. Vid 

intervjutillfället tillfrågades intervjupersonerna om de ville vara anonyma och om det är ok att 

intervjun spelades in. Alla intervjupersoner gav sitt samtycke till att spela in intervjuerna. Då en 

intervjuperson ville vara anonym behandlar vi alla intervjupersoner anonymt i uppsatsen för att 

säkerställa fullständig anonymitet. Detta innebär att kön och namn krypteras i den insamlade 

datan och inte refereras till i uppsatsen. Då intervjuerna skedde i ett litet team med ganska 

specifika arbetsuppgifter nämner vi inte heller dessa samt att vi inte specificerar organisationen 

de arbetar i, då identiteter kan röjas vilket leder till att konfidentialtitetskravet inte kan uppfyllas. 

Vi väljer att göra dessa avvägningar då dessa uppgifter om teamet och organisationen inte är 

nödvändiga för de frågeställningar som behandlas i uppsatsen och för att vi anser att bibehålla 

anonymiteten är viktigare än att presentera sådana uppgifter. Intervjupersonerna informerades 

även vid intervjutillfället att materialet som samlas in endast används till denna uppsats. De 

inspelade intervjuerna nyttjas och lyssnas endast på av oss som arbetar med uppsatsen. Detta för 

att behålla anonymiteten samt för att uppfylla nyttjandekravet. 
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3.4 Tematisk analys 

Vi har använt en tematisk analysmetod för att analysera datan. Att analysera data innebär att man 

sorterar och reducerar datan och argumenterar för sina påståenden. Att sortera datan innebär att 

man skapar ordning i datan och gör den överskådlig (Rennstam & Wästerfors, 2011). När man 

utför kvalitativa undersökningar får man ofta och fort stora mängder data och då behöver man 

arbeta med den och göra den hanterbar (Bryman, 2011; Rennstam & Wästerfors, 2011). Att 

reducera datan innebär att man minskar mängden data som presenteras i uppsatsen. I och med att 

man ofta får en stor datamängd är det omöjligt att presentera all data. Att slutligen argumentera 

för sina påståenden innebär att man använder den empiriska datan för att underbygga dessa 

påståenden (Rennstam & Wästerfors, 2011).  

 

En tematisk analysmetod innebär att man i den empiriska datan söker efter teman. Vad är då ett 

tema? Ett tema innebär att man kategoriserar koncept eller begrepp som inte är så framträdande i 

datan. Det är ett sätt att gruppera eller klassificera abstrakta eller diskreta saker, ett sätt att 

beskriva dem på. Oftast kommer teman från den empiriska datan men även forskarens skolning 

och befintliga kunskap kring ämnet spelar in (Ryan & Bernard, 2003). Rennstam och Wästerfors 

(2011) menar att teman inte bara finns där utan är något som skapas av forskaren och att detta är 

viktigt att vara medveten om. Man kan även använda redan existerande teman eller teman från 

exempelvis intervjuguiden men då är det viktigt att detta är tydligt för de som tar del av studien 

(Bazeley, 2009).  

 

Det finns enligt Ryan och Bernard (2003) flera olika sätt arbetssätt när man letar efter teman: 

 

● Man kan leta efter repetitioner av ämnen eller koncept.  

● Inhemska termer eller termer som används på ett okänt sätt kan vara tecken på teman. 

● Metaforer och analogier kan också påvisa teman.  

● Övergångar i ämnen eller tonläge och pauser kan också påvisa teman. 

● Man kan leta efter skillnader och likheter mellan enheter av data. 

● Språkliga konnektorer så som vissa ord, exempelvis eftersom, på grund av, om och så 

vidare, kan påvisa teman. 

● Att leta efter data som saknas kan vara svårt men ge värdefulla teman. Då ställer man 

frågan vad är det som saknas istället för att fokusera på det som sägs. Här är det viktigt att 

noggrant granska dessa teman för att försäkra sig om att forskaren inte bara hittar det 

denne letar efter.  

 

Man kan även ta hjälp av exempelvis datorprogram för att hitta till exempel återkommande ord 

som kan peka på teman. Dessa tekniker att hitta teman på passar olika bra för olika typer av data 

och olika och vissa faktorer kan påverka valet av teknik (Ryan & Bernard, 2003). Den metod vi 

använt för att arbeta med datan och hitta teman är främst metoden där man klipper ut och sorterar 

exempelvis uttryck eller citat. I och med att vi har spelat in intervjuerna och sedan transkriberat 

dessa är detta också ett sätt att bearbeta datan och redan här började vi leta efter återkommande 

koncept i datan. När vi var klara med transkriberingarna gick vi igenom alla texter flertalet 
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gånger med fokus att hitta till exempel återkommande koncept och begrepp. Dessa samlade vi 

sedan ihop och kategoriserade. Detta arbete skedde till en början individuellt och resultatet av 

detta arbete sammanställdes sedan. Båda två gick igenom alla transkriberingar vilket vi anser 

varit positivt. Detta då vi känner att risken för att missa något väsentligt i materialet minskades då 

vi uppfattar att vi ofta lägger fokus på olika saker i en text. De kategorier vi fann utifrån empirin 

blev våra teman, vilka presenteras i kapitlet analys och diskussion. Vi valde denna teknik, att 

klippa och sortera, då detta är en teknik som passar textuell data samt att den fungerar bra både på 

kortare och längre texter. Något som vi dock kan se som en nackdel med denna teknik jämfört 

med att exempelvis använda datorprogram som hjälp för att hitta teman är att det är tidskrävande. 

Vi anser dock att vi har haft fördel av att arbeta manuellt med denna teknik då vi kommit empirin 

nära och vi känner att vi har blivit väl insatta i den empiriska datan.   

3.5 Kvalitet, trovärdighet och generaliserbarhet 

Trovärdighet inom kvalitativ forskning innebär att den bild av den sociala verkligheten forskaren 

presenterar accepteras av andra människor (Bryman, 2011). Detta innebär att man säkrar att den 

forskning man utfört genomförts i linje med de regler som existerar. Det innebär också att man 

rapporterar resultaten av forskningen till de som varit inblandade i den, exempelvis 

intervjupersonerna. Detta gör man så att dessa personer kan bekräfta riktigheten i forskarens 

uppfattning avseende deras verklighet (Bryman, 2011). Det är något som även vi anser är viktigt 

och som vi valt att efterfölja i denna studie.  

 

När man bedömer en studies kvalitet kan man se på olika aspekter i studien, exempelvis kan man 

bedöma kvaliteten i framställningen av forskningen och i resultaten samt validiteten hos studien. 

Perspektivmedvetenhet (Larsson, 2005) är ett kriterium för att säkerställa en studies kvalitet och 

det innebär att man inser att den förkunskap man har kring det som studeras påverkar studien och 

att man bör göra denna förförståelse tillgänglig för de som tar del av studien. Detta gör man för 

att uppvisa en transparens avseende utgångspunkten för forskningen och möjliggöra en kritiserbar 

studie. Ett exempel på hur man kan göra detta är att presentera den litteratur som bidrar till 

förförståelsen, vilket vi gör i denna uppsats. En annan aspekt som är viktig vid bedömning av en 

uppsats kvalitet är god etik (Larsson, 2005). Detta innebär bland annat att forskaren bör följa 

etiska riktlinjer vid en studie, vi utgår i denna studie från Vetenskapsrådets (2002) riktlinjer. 

 

När man bedömer kvaliteten av en studie kan man se på hur författarna beskriver det som 

studeras samt beskrivningarna av resultaten - man vill gärna ha fylliga beskrivningar. Det är 

också viktigt att presentera resultaten på ett överskådligt och enkelt sätt med en bra struktur och 

en röd tråd. Detta är något som vi eftersträvar i denna uppsats, men som vi också inser kan vara 

något av det svåraste med uppsatsskrivandet då vi anser att det är något som påverkas av 

erfarenhet. Man kan också bedöma kvaliteten i resultaten baserat på hur väl man förhåller sig till 

tidigare teorier samt hur resultaten påverkar dessa. Det är önskvärt att resultaten bidrar med ett 

tillskott till kunskapen inom området som studeras (Larsson, 2005). 
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Man kan också utgå från det heuristiska värdet och med det menas hur väl man kan se på 

verkligheten på ett nytt sätt. För att uppnå detta krävs då främst en god och trovärdig 

framställning och gestaltning av verkligheten (Larsson, 2005). Då vi har gett intervjupersonerna 

möjlighet att läsa igenom transkriptionerna anser vi att detta ökar studiens trovärdighet och 

kvalitet. Detta då intervjupersonerna exempelvis kan rätta om de anser att vi uppfattat något fel.  

Även empirisk förankring är något som kan studeras vid bedömning av kvaliteten på en uppsats. 

Det handlar alltså om att den bild som framställs av verkligheten måste ha en förankring i empiri, 

exempelvis intervjudata (Larsson, 2005). Vi har i denna studie samlat empiri, det som vi dock 

kan se som något negativt avseende trovärdighet och kvalitet är att empirin är insamlad från 

enbart ett team. Detta kan innebära att bredden på verklighetsbilden som presenteras inte är så 

bred som man skulle kunna uppnå om vi samlat empiri från flera olika team. Verklighetsbilden 

blir isolerad till ett specifikt team, vilket också påverkar studiens generaliserbarhet, något som vi 

går in på i ett senare stycke i denna uppsats. Förenlighet i framställningen är också viktigt. Det 

innebär att det finns få motsägelser mellan helhetstolkningen och den individuella datan, att varje 

bit data ska passa in i helheten - som varje pusselbit ska passa in för att bilda en helhet. Här 

framhåller dock Larsson (2005) att tolkningar är ofullkomliga och att man måste inse detta vid 

bedömning av ett arbete. 

 

Generaliserbarhet innebär att man kan generalisera resultatet till andra grupper och situationer 

som inte varit med i själva studien (Bryman, 2011). Generaliserbarhet kopplas oftast ihop med 

kvantitativa undersökningar och att generalisera från kvalitativa studier är ett omstritt ämne, 

framförallt gällande fallstudier (Bryman, 2011; Flyvbjerg, 2006). Vissa forskare menar att man 

inte kan generalisera från exempelvis fallstudier på grund av att de man  intervjuat inte kan ses 

som representativa för en hel population. Andra forskare menar att man visst kan generalisera 

från fallstudier eller att generalisering är överskattat och inte nödvändigt för att bidra med 

kunskap inom ett område (Flyvbjerg, 2006). Vår tanke med denna studie och uppsats är inte att 

generalisera på det sätt att resultatet av vår studie kan appliceras på exempelvis alla 

mjukvaruutvecklingsteam som använder en wiki. Detta skulle vara inkorrekt och olämpligt 

(Flyvbjerg, 2006). Istället vill vi skapa en generaliserbar studie på det sätt att vi vill generalisera 

till området för användningen av wikis i distribuerade mjukvaruutvecklingsteam. Vi vill bidra 

med ytterligare kunskap till detta område genom att framhålla exempel på hur användningen av 

wikis i distribuerade mjukvaruutvecklingsteam kan se ut.   

  



 

 

 

24 

4. Empiri 
 

I detta kapitel presenteras först det studerade teamet och intervjupersonerna. Efter det 

presenteras en sammanställning av den empiriska datan vi har samlat in genom de kvalitativa 

intervjuer vi utfört. 

4.1 Det studerade teamet 

Teamet, i vilket intervjupersonerna finns, är ett litet team som arbetar med integrationer av 

system. Integrationer av system innebär att man kopplar ihop system så att de kan “prata” med 

varandra. Teamet består av sex utvecklare och ytterligare en person vars roll är av en mer 

operativ natur. En av de sex utvecklarna har även en bredare roll som inkluderar exempelvis 

operativt ansvar. Utöver dessa finns även driftpersonal vilka är de som implementerar 

lösningarna. Dessa räknas inte in i teamet men har en nära kontakt med teamet. Hur länge 

utvecklarna har arbetat i teamet varierar från sex månader till tre år. Tre av utvecklarna i teamet 

är fastanställda och de andra tre är konsulter. Konsulterna kommer från olika orter i Sverige 

vilket innebär att teamet är distribuerat till största delen av tiden. Dock förekommer träffar 

varannan vecka på gemensam plats. Kommunikationen mellan teammedlemmarna sker nästan 

uteslutande över Skype när de inte sitter tillsammans. Teamet har även ett kort morgonmöte varje 

morgon över Skype. 

4.2 Intervjupersonerna 

De fem personer vi har intervjuat är alla medlemmar i teamet som beskrivits ovan. Dessa 

personer presenteras mer ingående nedan. I och med anonymitetskravet använder vi inte 

personernas riktiga namn. Vi har även valt att använda det könsneutrala ordet “hen” när vi 

hänvisar till dessa intervjupersoner i uppsatsen, även detta på grund av anonymitetskravet. Vi har 

även valt att inte presentera intervjupersonernas ålder då vi inte anser att det är relevant för 

studien. 

4.2.1 Den seniora utvecklaren 

Denna intervjuperson arbetar som senior utvecklare inom teamet och är den förutom Experten 

som arbetat längst i teamet, i drygt ett år. Hen beskriver sin roll som i princip renodlad 

utvecklare. Hen är inhyrd konsult och berättar att hen slutar i teamet inom ett halvår. Hen bor på 

annan ort än organisationen vilket innebär att hen pendlar en dag i veckan till organisationen. 

4.2.2 Integrationsutvecklare A 

Denna intervjupersons roll inom teamet är integrationsutvecklare och hen har jobbat i teamet i 

ungefär åtta månader. Hen har arbetat länge som utvecklare men det är bara inom detta team hen 

arbetat med integrationer. Integrationsutvecklare A är inte inhyrd konsult utan är fastanställd i 

organisationen och bor på samma ort där hen arbetar. 
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4.2.3 Integrationsutvecklare B 

Integrationsutvecklare B arbetar, precis som Integrationsutvecklare A, som integrationsutvecklare 

i teamet och har gjort det sedan 2015. Hen arbetar på annan ort, där organisationen har ett kontor 

och är fastanställd inom organisationen.  

4.2.4 Integrationskonsulten  

Denna intervjuperson, som är inhyrd konsult, är primärt utvecklare men benämner även sig själv 

som integrationskonsult. Hen arbetar exempelvis med både utveckling och att samla in 

specifikationer. Integrationskonsulten har arbetat i teamet i ungefär sex månader. 

4.2.5 Experten 

Experten är inhyrd konsult och har arbetat i teamet i cirka tre år. Hen bor på annan ort. Experten 

beskriver sin roll i teamet som varierande. Hen arbetar till exempel med integrationsutveckling 

och som arkitekt och operativt ansvarig. Hen var med när teamets wiki startades och har varit lite 

av den drivande personen när det gäller wikin. De andra intervjupersonerna menar att Experten är 

en av de som bidrar mest till wikin. 

4.3 Vilka kunskapshanteringssystem används i teamet? 

Inom den organisation som teamet finns i används portalen SharePoint, som i sin tur innehåller 

teamets wiki. Wikin fanns därmed när teamet bildades men var då tom. Den har sedan ett år 

tillbaka växt fram som kunskapshanteringssystem i teamet. Intervjupersonerna i teamet och även 

driftpersonalen använder alla wikin i sitt arbete idag. 

 

Wikin som används i teamet består av två delar, eller snarare används två wikis. Dels den som 

teamet benämner den fria wikin där de dokumenterar exempelvis hur de namnger saker, 

arbetsprocesser och beslut som tas. Samt den delen där de dokumenterar integrationerna - 

integrationswikin.  

4.3.1 Den fria wikin 

Det som benämns som den fria wikin är en wiki som används för att beskriva hur teamet arbetar. 

Här dokumenteras till exempel arbetsprocesser, hur de namnger saker, beslut som tas på 

exempelvis möten. Integrationskonsulten förklarar innehållet i denna wiki såhär: “...vad vi gör 

men inte de saker vi producerar.” 

 

Här finns även checklistor eller steg för steg beskrivningar för hur olika processer ska gå till. 

Detta är något som Den seniora utvecklaren menar att hen använder mest i sitt arbete. Alla 

intervjupersoner menar att denna wiki används av alla i teamet, men på lite olika sätt. De flesta 

använder den mest för att hämta information, även om man bidrar med information till den också. 

Sedan finns det några få som bidrar mer med information än vad de hämtar information. 
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Integrationsutvecklare A tycker att det är bra att informationen som finns i wikin ligger där. Dels 

då det upplevs som mer överskådligt än många andra dokumentationsformer där det är stor risk 

att dokument försvinner. Men också för att informationen som skrivs upp är något som Den 

seniora utvecklaren menar ofta glöms bort och då är det bra att det finns nedskrivet och därmed 

lättillgängligt. Den seniora utvecklaren beskriver informationen i wikin som mer beskrivande än 

övrig dokumentation. Denna wiki beskrivs av alla intervjupersonerna som en positiv tillgång som 

ger stöd åt arbetet. Den seniora utvecklarenmenar att på grund av stödet som wikin ger avseende 

arbetsprocesser med mera så finns en trygghet i arbetet. Integrationsutvecklare A och Experten 

framhåller att denna wiki inte innehåller allmän information om exempelvis hur man löser ett 

problem i programmeringsspråket som används - det använder man Google för. Den fria wikin 

innehåller information som är specifik för teamet och deras arbete. I och med att denna wiki 

innehåller mer specifik information kopplat till teamet och deras processer är det också teamet 

som är de främsta användarna av den, intervjupersonerna tror inte att någon annan har så stort 

intresse eller nytta av den. 

 

Syftet eller målet med den fria wiki framhålls av Experten som tvådelat. Dels finns ett syfte 

gentemot teamet, vilket är att underlätta arbetet och avlasta från onödig kommunikation. Onödig 

kommunikation, menar Experten, kan exempelvis vara att man frågar varandra om saker som 

skulle kunna stå i wikin. Genom att skriva ner den informationen eller kunskapen minskar man 

på frågorna i teamet. Experten framhåller även ett personligt syfte med wikin vilket är att 

dokumentera den kunskap hen har som teamet behöver, detta för att göra sig själv utbytbar. 

4.3.2 Integrationswikin 

Integrationswikin benämns med flera olika namn, exempelvis projektsidorna eller projekt, i 

intervjuerna. Vi väljer att hålla oss till ett begrepp vilket är integrationswikin, då vi anser att det 

blir tydligare att använda endast ett begrepp. Detta trots att det inte verkar finnas ett bestämt 

begrepp för vad teamet kallar denna wiki. 

  

Integrationswikin är en wiki där teamet beskriver alla integrationer de gör, berättar Experten. 

Varje integration har en egen sida i wikin. Integrationswikin blir som en dokumentation av allting 

teamet gör och all relevant information blir tillgänglig från ett och samma ställe. Detta gäller 

även information som inte ligger i själva wikin då det på dessa wikisidor finns länkar till andra 

tillhörande dokument, vilka ligger i SharePoint. Exempel på dessa dokument kan vara 

integrationsspecifikationer, beställningsformulär och konceptuella diagram. På wikisidorna kan 

man även se vilken version av integrationerna som man använt i test eller produktion, samt status 

på integrationerna, berättar Integrationskonsulten. Vid skapandet av en ny integrationswikisida 

automatgenereras ett skelett för sidan. Skelettet fylls delvis i med information automatiskt och 

resten fylls i av utvecklaren som arbetar med den aktuella integrationen, berättar Den seniora 

utvecklaren.  

 

Det som står i integrationswikin är av teknisk karaktär och innehåller information om den 

aktuella integrationen. Informationen på integrationswikin beskrivs, av Experten, som 

övergripande dokumentation som förklarar hur integrationen är uppbyggd. Informationen är inte 
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lika specifik som integrationsspecifikationen vilken innehåller mera data som exempelvis storlek 

på meddelanden som skickas. Syftet, enligt Experten, med intergrationswikin är att kunna få en 

snabb överblick över den aktuella integrationen, exempelvis hur denna är uppbyggd. Detta kan 

enligt Den seniora utvecklaren vara bra exempelvis när man får ett felärende då är det lätt att fort 

få en förståelse för den integrationen. Innan man började använda integrationswikin hade man 

driftsättningsdokument, dessa har man nu börjat ha i integrationswikin. Detta för att det ansågs 

enklare då man fick ett dokument mindre att hantera, berättar Den seniora utvecklaren. En annan 

anledning är att alla då har tillgång till samma information, menar hen. Integrationswikin används 

även av driftpersonalen för att de lätt ska kunna se information gällande integrationerna, innan de 

kontaktar en utvecklare. Att ha denna information lättillgänglig uppfattas som en stor fördel 

enligt Den seniora utvecklaren, då de som driftsätter integrationerna kan lösa flera problem 

själva.  

4.3.3 Det traditionella kunskapshanteringssystemet 

Det som vi identifierat som det traditionella kunskapshanteringssystemet i detta team är främst 

inte ett enskilt system utan mer en hantering och användning av diverse dokument. Teamet har, 

utöver wikin, en samling dokument som används av teamet och aktörer utanför teamet. Dessa 

dokument är till största del word-dokument och visio-diagram och ligger på teamets SharePoint. 

Experten och Integrationsutvecklare B anser att dessa dokument är mer statiska, förändringar sker 

sällan i dem och det förväntas inte heller att man ska förändra dem: 

 

“Ja de andra dokumenten [traditionella kunskapshanteringssystemet] de är mer statiska i sin 

natur, alltså det är ju liksom som det förväntas, egentligen en spec ska ju vara lika från att man 

fått den tills den är klar...” (Experten, 2016) 

 

Experten beskriver även känslan hen har avseende dessa dokument. Denna känsla är att de har 

mer ”tyngd” och känns mer seriösa än wikisidor. Experten känner att hen har mer förtroende för 

denna typ av dokument och viktig information sparas därför i sådana mer statiska dokument. 

Dessa dokument är även de dokument som andra utanför teamet oftare tar del av. En anledning 

till detta är att alla inte har tillgång till wikin och det kan vara krångligt att ordna tillgång till den, 

menar Experten. Också att det upplevs enklare att dela ett färdigt dokument är en annan 

anledning som Integrationskonsulten framhåller. 

 

Sammanfattat kan man säga att det traditionella kunskapshanteringssystemet är en samling 

dokument, vilka är viktiga för organisationen och arbetet, koncentrerade på en plattform - 

SharePoint. Dessa dokument är statiska i sin natur och förändras sällan. Man uppmuntras inte att 

förändra dessa dokument på samma sätt som en wikisida. Dokumenten anses även medföra en 

tyngd och ett allvar till innehållet och förtroendet för det är större än för en wikisida. 
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4.4 Hur ser innehållet ut i kunskapshanteringssystemen? 

Vilken typ av information som wikisarna innehåller jämfört med traditionella 

kunskapshanteringssystemet skiljer sig, enligt alla intervjupersonerna, åt. Integrationsutvecklare 

A anser dock att det kan vara svårt att veta var gränsen går mellan wiki och det traditionella 

kunskapshanteringssystemet. 

 

Informationen på wikin beskrivs av Experten, Integrationsutvecklare B och Den seniora 

utvecklaren som mer övergripande medan den traditionella dokumentationen är mer detaljerad. 

Exempelvis kan den traditionella dokumentationen vara i form av konceptuella diagram, 

specifikationer och visio-diagram, berättar Integrationsutvecklare A, Den seniora utvecklaren, 

Integrationskonsulten och Experten. Detta är dokumentation som Integrationsutvecklare A och 

Integrationskonsulten menar är svårt eller inte alls går att göra i wikin. Wikin lämpar sig bäst för 

text menar de. Även karaktären på informationen menar Integrationsutvecklare A skiljer sig åt 

mellan wikin och traditionella dokumentationen. Den traditionella dokumentationen innnehåller 

som beskrivet mer detaljerad information om exempelvis integrationer medan wikin, främst den 

fria wikin, innehåller kunskap. 

 

“Alltså mera kunskap, egentligen eller sådant hur man ja som det är på typ wikipedia egentligen 

det står ju liksom det står ju sådant som du behöver, vill veta...” (Integrationsutvecklare A, 2016) 

 

Också skillnader i hur man använder och hanterar innehållet i wikin jämfört med det traditionella 

kunskapshanteringssystemet påvisas. Wikin, menar Experten, uppmuntras alla bidra till genom 

att lägga till eller ändra information, medan det inte förväntas att man ändrar i den traditionella 

dokumentationen även om alla i teamet har tillgång till den och har möjlighet att ändra i den. Den 

traditionella dokumentationen är den som oftast delas utanför teamet genom att exempelvis skapa 

en samarbetsyta på SharePoint, berättar Experten. Detta upplevs som positivt då det uppfattas 

vara enklare att dela dessa dokument än wikisidor, speciellt när det rör sig om information som är 

uppdelad på flera olika sidor i wikin, framhåller Integrationskonsulten.  

 

“Det är ju också så att om man ska dela med sig till olika parter så är det ju lättare att dela med 

sig i och för sig då av ett färdigt dokument kanske.” (Integrationskonsulten, 2016) 

 

Men detta verkar dock vara beroende av vilken information och vilka aktörer det gäller då det 

även upplevs som smidigare att alla involverade har tillgång till samma wiki och därmed även 

samma information, berättar Integrationsutvecklare A. Detta speciellt när det handlar om 

information som uppdateras kontinuerligt då Integrationsutvecklare A menar att det kan vara 

krångligt att sprida nya versioner av dokumentation, det finns alltid en risk att någon sitter på 

gammal information. Detta upplever hen att man slipper med wikin. Men det verkar även finnas 

mindre smidiga saker avseende detta när det kommer till wikin. Exempelvis menar 

Integrationsutvecklare A att det kan vara problem när en wikisida för en integration ändras efter 

den levererats. Detta har man löst genom att man gör ett paket med integrationen och den 



 

 

 

29 

wikisidan som gällde för integrationen då. Ofta är dock denna information statisk under en 

ganska lång tid efter leverans, även om den ligger på wikin, menar Integrationsutvecklare A.  

 

Känslan som intervjupersonerna har för informationen i wikin jämfört med det traditionella 

kunskapshanteringssystemet verkar också skilja sig åt. Exempelvis menar Experten att statiska 

dokument utanför wikin ger mer tyngd och allvar till innehållet än vad wikin gör. Den upplevs fri 

och inte så tung.  

 

Sammanfattningsvis är det enklare och går snabbare att ta del av och bidra med information i 

wikin än det i traditionella kunskapshanteringssystemet. Den traditionella dokumentationen 

innehåller dock även den viktig information, främst för utomstående parter. Man skulle kunna 

säga att informationen på wikin är av en mer teknisk karaktär och är till för utvecklarna samt 

driftpersonalen. Medan den traditionella dokumentationen är till även för utomstående parter och 

inte är lika teknisk. 

4.5 Hur använder teamet kunskapshanteringssystemen?  

Den gemensamma åsikten som alla intervjupersonerna har är att alla inom teamet använder sig av 

wikisarna. Man har inom teamet inga roller i wikin, utan tanken är att alla ska använda wikin, 

vilket innebär läsa samt redigera och lägga till saker i wikin. Detta gäller både den fria wikin och 

integrationswikin. Huvudaktiviteten är dock att ta del av information.  

 

Den seniora utvecklaren, Integrationsutvecklare A, Integrationsutvecklare B och 

Integrationskonsulten menar att de har någon form av tidigare erfarenhet av interna wikis från 

tidigare arbetsplatser. Dessa personer berättar dock att det aldrig har varit i så stor utsträckning 

som på denna arbetsplats och i detta team. Att användningen av wiki är som största där de arbetar 

nu verkar bero på olika saker enligt intervjupersonerna. Dels framhåller Integrationsutvecklare B 

arbetsuppgifterna som en anledning. Även krav från driftpersonalen på korrekta processer anges 

av Den seniora utvecklaren som en anledning. Integrationskonsulten berättar att den wikin som 

användes på hens förra arbetsplats var precis nystartad, varför man inte hunnit få in så mycket 

information i den och därmed användes den inte lika mycket. Integrationsutvecklare A berättar 

att wikins användning inte varit lika utbredd och vanlig som den är nu, varför hen inte använt 

intern wiki i samma utsträckning tidigare. 

 

Den seniora utvecklaren berättar att hen använder wikin för att enkelt hitta till andra dokument 

utanför wikin. Detta då integrationswikin länkar till övrig dokumentation som har en koppling till 

integrationerna. Den seniora utvecklaren, Integrationsutvecklare A och Integrationskonsulten 

menar även att när man skriver något i wikin är det vanligast att det sker i integrationswikin där 

man dokumenterar varje integration. Då skriver man om den integrationen man jobbar med och 

det är något som tillhör arbetet, som man måste göra. Att bidra med information till den fria 

wikin är mer frivilligt och något man gör när man känner att man har något att dela med sig av, 

menar Den seniora utvecklaren, Integrationsutvecklare A och Integrationskonsulten. Men 

utgångspunkten är att wikin är öppen för alla och att alla ska bidra, det är den kulturen man 
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jobbar för att skapa, framhåller Experten. Integrationsutvecklare B menar dock att man ofta pratar 

om att man borde lägga in mer saker i wikin men att det inte alltid görs. Då bidragen till 

integrationswikin är en del av arbetsuppgifterna, blir detta som en dokumentation av deras arbete, 

på så sätt blir det naturligt att man skriver i denna.  

 

Den seniora utvecklaren, Integrationsutvecklare A, Integrationskonsulten och Experten berättar 

att det är inte bara teamet som använder sig av wikisarna, integrationswikin används även av de 

som driftsätter integrationerna. Dels vid installation samt om det uppstår några problem med 

installationen, enligt Den seniora utvecklaren och Integrationskonsulten. Trots att tanken med 

wikin är att alla ska läsa, redigera och lägga till saker, kan man se ett mönster genom intervjuerna 

att vem som gör vad skiljer sig åt när det gäller den fria wikin. Den seniora utvecklaren, 

Integrationsutvecklare A, Integrationsutvecklare B och Integrationskonsulten uttrycker att de 

oftast använder den fria wikin för att söka och hämta information men att de inte är så aktiva med 

att lägga in ny information. All aktivitet i wikin sker på arbetstid, det finns ingen enskild tid 

avsatt för arbete i wikin, vilket gör att den ibland bortprioriteras, menar Integrationsutvecklare B. 

Även osäkerhet kring bidrag, till exempel var information ska ligga eller hur man ska formulera 

sig framhålls av Integrationsutvecklare B som en orsak till varför man inte skriver i wikin. 

 

Enligt Experten kan man i wikin skapa vilken struktur man vill vilket kan bidra med både för och 

nackdelar. Experten uttrycker det så att ”…man kan lätt göra en struktur som är jättesvår att 

hitta i… ” och pekar på vikten av att ha en bra sökmotor till wikin för att kunna använda den på 

ett tillfredställande sätt och inte behöva lägga en massa tid på att leta efter en sida. 

Integrationsutvecklare A och Experten har framhållit att det ibland kan vara svårt att hitta 

information då sökfunktionen i wikin upplevs som dålig samt att strukturen i wikin är rörig. Det 

kan till exempel vara så att man vet att man har sett informationen på wikin tidigare men man 

kommer inte ihåg var och en sökning ger inget resultat. Integrationskonsulten tycker dock 

motsatsen. Att wikin har en bra struktur. Hen är även osäker på om det fanns en sökmotor i wikin 

överhuvudtaget.  

  

Integrationsutvecklare A anser att wikin inte är helt funktionell för all typ av innehåll, detta kan 

handla om att bilder inte blir lika bra i wikin som i exempelvis word. Detta löses genom att man 

använder andra program till det och länkar till dessa dokument istället. Integrationsutvecklare A 

anser även att dokumentationen inte blir lika ”snygg” i wikin och det är inte lika enkelt att göra 

den. Hen påpekar dock att detta kan bero på ett ointresse att lära sig hur ett program fungerar, i 

detta fall wikin. Exempelvis har hen mer erfarenhet av Word och kan på grund av det göra 

snyggare dokumentation.  

 

Integrationsutvecklare A har även erfarenhet, från tidigare arbetsplatser, av att information ofta 

saknas oavsett system och upplever det som positivt att informationen på wikin finns. Hen jämför 

även med det intranät som användes på hens förra arbete där informationen och bidragen med 

information var mer styrt. På denna arbetsplats skapade Integrationsutvecklare A ett eget word-

dokument med information och kunskap som hen ansåg var bra att ha, men tappade senare bort 

dokumentet. Detta är något som hen ser som positivt med wikin, att information och kunskap 
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finns där och att den är samlad på ett ställe. Integrationsutvecklare A berättar även att hen 

fortfarande använder sig av dokument lokalt på datorn för att spara information. Detta när hen 

anser att det är mer för privat bruk och onödigt att lägga in i wikin. 

 

En annan aspekt som lyfts i intervjuerna är wikins funktion när någon är ny i teamet. 

Integrationskonsulten uttrycker att det är en bra ingång för nya medarbetare då det finns ganska 

mycket information kring rutiner arbetssätt och liknande på wikin. Integrationsutvecklare A 

bekräftar detta då denne började arbeta i teamet efter att man startat wikin. Denne kallar det för 

att komma till ett ”dukat bord”. Detta då mycket information stod i wikin när hen började. 

 

Man kan se användningen av wiki i teamet som något individuellt. Vissa tar mest del av 

information och andra skriver mer. Den fria wikin används mest för att ta del av information men 

bidrag med information sker också. Användningen av den fria wikin upplevs som fri och frivillig, 

menar Integrationsutvecklare A. Integrationswikin används på ett lite annorlunda sätt, där är 

bidrag vanligare på grund av att det ingår i arbetsuppgifterna. Integrationsutvecklare A och 

Experten har framhållit problem kring struktur och sökbarhet i den fria wikin vilket de upplever 

försvårar arbetet. I huvudsak är upplevelsen av användningen av wikisarna positiv, men som med 

det allra mesta framhålls att det även finns negativa eller mindre positiva delar med denna 

användning. 

4.5.1  Finns det roller avseende användningen? 

Teamet har inga roller kopplade till wikin på det sätt att någon är ansvarig för en viss del eller att 

någon har ansvar för att exempelvis kontrollera informationen, detta är något som alla 

intervjupersoner uttrycker. Enligt Integrationskonsulten och Experten uppmuntras alla istället att 

bidra fritt till wikin. Den seniora utvecklaren menar exempelvis att hen ofta skriver i wikin som 

ett stöd för minnet, för personlig användning. Men även om hen bidrar till wikin mycket för sin 

egen skull så används den informationen fortfarande av andra teammedlemmar. 

Integrationsutvecklare A framhåller att friheten i att vem som helst kan och får bidra är det som 

är bra med wikin. Hen upplever också att denna wiki “sköter sig lite självt”. Att det finns ingen 

egentlig dialog kring wikin utan det råder en konsensus om hur den ska användas och vad som 

ska finnas däri. Däremot menar Integrationsutvecklare B att det finns en osäkerhet kring 

exempelvis hur man ska formulera sig och så vidare, vilket leder till att hen inte alltid lägger in 

information på wikin som dock passar in där.  

 

Den allmänna bilden är att hur mycket man skriver är beroende av person. De som inte skriver 

nytt innehåll så ofta, skriver uppdateringar eller tillägg till den befintliga informationen som finns 

på wikisidan, exempelvis om man har bestämt att man ska göra någonting på ett visst sätt. En 

anledning, menar Integrationsutvecklare A, till att man inte skriver så ofta kan vara att den 

information som behövs redan finns nedskriven i den fria wikin, att själva skrivandet i den 

mattats av överlag. Dock påpekar Integrationsutvecklare B att man kanske borde skriva mer i 

wikin än vad man gör.  
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En annan anledning, enligt Integrationsutvecklare B, varför vissa skriver mer än andra är att den 

personen har mer kunskap att förmedla, mer expertis och erfarenhet. Experten är en av de 

personerna som skriver mycket i den fria wikin. Varför Experten skriver mycket i den fria wikin 

uttrycker hen såhär: 

  

”Tanken är ju att jag, jag vill försöka få ner all den kunskap jag har ehm eller mycket av i alla 

fall som teamet behöver i wikin så att jag ska kunna gå att byta ut. Det är lite mitt personliga 

syfte, eller mitt personliga mål med det.”  

  

Alla intervjupersoner pekar ut att de som skriver mest i wikin är de som har arbetat längst inom 

teamet. Integrationsutvecklare A och Integrationskonsulten som inte arbetat så länge inom teamet 

är de som uttrycker att de bidragit minst till den fria wikin, detta delvis på grund av att mycket av 

den information som behövs för deras arbete redan fanns nedskrivet när de började arbeta där. 

 

Integrationsutvecklare B, Integrationskonsulten och Experten framhåller att det finns vissa 

problem med att hålla informationen uppdaterad och man upplever att det finns gammal 

information i wikin. Att man inte uppdaterar informationen tror Integrationsutvecklare B och 

Integrationskonsulten beror dels på tidsbrist då det inte finns avsatt tid för att arbeta med wikin. 

Det upplevs också vara svårt att hitta all information, främst beroende på dålig sökmotor, menar 

Experten. Information som man inte hittar är enligt Experten också svår att uppdatera. 

Integrationsutvecklare B och Integrationskonsulten anser att om det fanns någon som hade ansvar 

för uppdatering av wikin så kanske den inte skulle innehålla lika många utdaterade sidor som den 

gör idag. Att det skulle skapa lite mer ordning och reda i wikisarna. Om någon hade ett sådant 

ansvar kanske den eller de personerna skulle ges tid till att arbeta med just det, vilket skulle 

kunna leda till att uppdateringar faktiskt blir av, menar Integrationskonsulten. Just nu finns ingen 

tid avsatt för att arbeta med framförallt den fria wikins sidor, utan det bakas in i den vanliga 

arbetstiden.  

 

Sammanfattat finns i teamet inga uttalade roller kopplade till wikisarna men alla intervjupersoner 

framhåller att det är några personer som bidrar mer till den. Man har uttryckt att man inte vill ha 

roller avseende wikin för att känslan ska vara att det är allas wiki - alla får bidra och använda den. 

Dock har Integrationsutvecklare B och Integrationskonsulten framhållit att de tror att med 

uttalade roller och avsatt tid för arbete med wikin skulle innehållet kunna förbättras.   

4.6 Varför använder teamet kunskapshanteringssystem? 

Wikin växte fram i teamet på grund av att man såg ett behov av att dokumentera exempelvis 

arbetssätt och processer på ett tydligt och enkelt sätt. Man pratade i teamet om att skapa en 

utvecklarhandbok vilket blev något av wikins roll. Varför man valde att använda wikin för detta 

ändamål var för att man inte ville ha “massor med lösa dokument” säger Experten. Detta då det 

bland annat upplevs som svårare att redigera på grund av att det saknas versionshantering, man 

ville ha ett enkelt system att dokumentera i, menar Experten.  
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Något som framhålls som positivt med wikin av alla intervjupersoner är minskandet av frågor 

som ställs i teamet. En del av wikins syfte är att dokumentera kunskap och information för att 

man ska kunna vända sig dit istället för att fråga andra och därmed även störa andra i deras 

arbete. Alla intervjupersoner påpekar också att detta enbart ses som positivt, det finns ingen 

känsla eller uppfattning om att teamet får en sämre kommunikation på grund av det. Snarare 

tvärtom, man kan ägna sig åt annan kommunikation på andra tider som stärker teamet istället. 

“Så att jag ser inget syfte med att ha kvar frågan bara för att få någon slags sammanhållning 

eller nånting sånt…” (Experten, 2016) 

Även kommunikationen mellan teamet och andra parter, exempelvis driftpersonalen har minskat 

på grund av främst integrationswikin, något som också det upplevs som positivt. 

“Det jag har från att jag började kanske fått, blivit en mailväxling på kanske… jag vet inte, fem 

sex mail innan man har fått allting uppsatt som de [driftpersonalen] vill ha det till att man inte 

får mail längre för att vi har processer uppsatta på wikin tillräckligt mycket och vi granskar 

varandra och ser till att allting finns på plats innan det faktiskt skickas till [driftpersonalen] så 

det är väldigt stor skillnad.” (Den seniora utvecklaren, 2016) 

Experten påpekar att det fortfarande blir frågor i teamet men att de är mer relevanta än tidigare. 

Finns svaret i wikin är man ofta bekväm med att hänvisa dit, och finns det inte så kanske man 

skriver upp det där. Något som Integrationsutvecklare B påpekade var att hen upplever att wikins 

betydelse inte är beroende av att teamet är distribuerat. Hen tror att wikin hade haft samma 

betydelse och gett samma stöd även om teamet hade varit samlokaliserat. Wikin har bidragit på 

det sätt att minska den onödiga kommunikationen så den kommunikation som sker nu upplevs 

mer nödvändig och relevant. Detta har även lett till att Den seniora utvecklaren upplever ett bättre 

flyt i arbetet. 

 

Något annat som uppkom under intervjuerna som är en anledning till att wikin används, är enligt 

Experten att det ska vara enkelt och smidigt att skriva, komma åt och radera information. Detta är 

något som hen benämner som wikikänsla, Experten förklarar: 

 

“Wikikänsla är ju att, men du ska kunna få in information att nu den här, den här informationen 

ska vi få in, det ska vara enkelt, det ska vara smidigt, du ska inte behöva … fundera i tio minuter 

på hmm undra var jag ska lägga in den här, utan det ska vara enkelt allting, det ska vara enkelt 

att ändra och få in, enkelt att ta bort.” 

 

Experten menar att man inom teamet försöker skapa en kultur där alla skriver i wikin, skapa en 

wikikänsla inom teamet. Integrationsutvecklare A menar att man inte ska behöva fundera så 

mycket på vart man ska skriva vad eller vad man ska skriva.  

 

“Sen vet jag inte vad man ska skriva i en wiki egentligen men jag vet ju vad vi skriver här, man 

kan ju skriva vad man vill det är ju fritt.” (Integrationsutvecklare A, 2016) 
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Rent funktionellt beskrivs wikin som enkel att arbeta med genom att den hanterar och kommer 

ihåg länkar själv även om man exempelvis byter namn på en sida. Att kunna länka hur man vill 

uttrycks även det som smidigt då man kan dela upp det som annars skulle samlats i stort 

dokument på flera sidor. Att länka traditionell dokumentation anses inte lika smidigt då man 

måste man hålla koll på länkarna själv. Att wikin håller koll på länkarna själv uppfattas som 

positivt, men hur man kan länka kan leda till vissa problem. Vanlig filhantering bygger på en 

trädstruktur, alltså en struktur där filerna alltid hänger ihop, medan sidorna i en wiki kan länkas 

hur som helst, eller ligga helt dolda. Detta menar Experten lätt kan skapa kaos i strukturen och 

göra det svårt att hitta bland sidorna.     

  

En annan åsikt som uttrycks av Integrationskonsulten, är att när man letar information känns 

wikin jämfört med det traditionella kunskapshanteringssystemet enklare. I wikin kan man klicka 

mellan wikisidorna och dess länkar istället för att ha flera dokument öppna samtidigt och växla 

mellan. Jämfört med att öppna dokument, hålla reda på dokumenten och leta efter information i 

dessa uppfattas wikin som enklare och snabbare att hitta information i.  

 

Sammanfattat kan man säga att det man vill uppnå med användandet av en wiki är att det ska 

fungera smidigt, enkelt och stödja teamet. Detta genom att skapa en wikikänsla och kultur där 

alla känner sig fria att använda kunskapshanteringssystemet.  
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5. Analys och diskussion 
 

Detta kapitel presenterar den analys vi utfört avseende tidigare presenterad empiri. Analysen 

presenteras i detta kapitel i form av de teman vi identifierat genom den tematiska analysen. I 

analysen har vi tagit stöd i litteraturen som presenterats i litteraturgenomgången. Detta vävs 

även samman med egna reflektioner. Analysen är även grunden till nästkommande kapitel, vilket 

behandlar slutsatserna av studien. 

5.1 Identifierade teman 

De teman vi identifierat har sin grund i den empiriska data vi samlat in. I och med att vi använt 

litteraturen som stöd i denna uppsats samt arbetat abduktivt innebär det att de teman vi 

identifierat kan vara påverkade av litteraturen. Vi ser inte detta som något negativt utan som att 

förkunskapen vi fått genom litteraturen har varit ett stöd i sökandet efter teman. De teman vi 

identifierat, med tillhörande underteman, presenteras i nedanstående tabell. 

 

Tabell 2. Identifierade teman med tillhörande beskrivning 

 

Huvudtema Undertema Beskrivning av temat 

Wikis funktion 1. Olika typer av wikis 

2. Stöd för 

kommunikation 

3. Wikikänsla 

Här presenteras:  

 

1. Mångsidigheten hos 

wikis. 

2. Wikis som 

kommunikationsmedel. 

3. Enkelheten wikis 

medför. 

 

Wikis relation till 

traditionella 

kunskapshanteringssystem 

- Här presenteras hur wikis kan 

förhålla sig till traditionella 

kunskapshanteringssystem. 

Wiki-användning - Här presenteras hur 

användningen av wikis i 

distribuerade 

mjukvaruutvecklingsteam kan 

se ut jämfört med traditionella 

kunskapshanteringssystem och 

vilka roller man kan se 

avseende dessa. 
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5.2 Wikis funktion 

Enligt litteraturen är användningsområdet för wikis mångsidigt. Detta visar sig i empirin genom 

att man inom det studerade teamet har två olika wikis, den fria wikin och integrationswikin.  

5.2.1 Olika typer av wikis 

Det studerade teamets wikis är till för att möjliggöra att alla kan dokumentera och sprida 

information och sin egna kunskap. Att det är både information och kunskap som dokumenteras i 

det studerade teamets wiki anser vi genom empirin blir tydligt. Detta då det är specifika saker, 

exempelvis arbetsprocesser, som dokumenteras i teamets wiki som tidigare var outtalade i 

teamet. Teamet hade kunskap om processerna men dessa var inte dokumenterade. Detta svarar 

bra mot litteraturen då det i distribuerade team är viktigt att använda tekniska hjälpmedel för att 

möjliggöra kunskapsspridning (Wendling, Oliveira & Carlos Gastaud Maçada, 2013; Ghobadi & 

Mathiassen, 2015).   

 

Wikis används i det studerade teamet för att dokumentera saker som personer i teamet vet för att 

teamet inte ska vara beroende av dessa personer. Att en organisation eller team inte blir lika 

beroende av enskilda personers kunskap menar även Chien-chih, Tung-ching & Jau-wen (2014) 

kan vara en effekt av användningen av wikis inom organisationer. Detta framhålls alltså som ett 

specifikt syfte med att använda en wiki i det studerade teamet, att göra sig själv utbytbar. Detta 

motsäger litteraturen något då denna säger att det kan anses bra för sitt egna värde i 

organisationen att ensam sitta på kunskap (Wendling, Oliveira & Carlos Gastaud Maçada, 2013). 

Även om det tidigare visats att detta är mer av ett “teoretiskt problem”. Detta kan då ses som 

ännu ett bidrag till att det litteraturen säger faktiskt inte behöver vara ett problem.  

 

I den empiriska datan kan vi se exempel på att wikis används för olika ändamål och olika 

innehåll. Exempelvis genom att de beskriver hur de löst en integration och publicerar detta så att 

andra berörda parter kan ta del av det. Detta visar en mer statisk användning av en wiki. Enligt 

litteraturen kan en wiki vara ett sätt att organisera, följa upp och publicera det arbete man utför. 

En wiki behöver inte nödvändigtvis innebära en dynamisk användning utan kan innehålla mer 

statisk dokumentation (Louridas, 2006). Louridas (2006) menar dock att denna typ av 

användning riskerar att förta grundtanken med en wiki men detta är inte något som märks i det 

studerade teamet. Om man ser en potentiellt positiv användning med något trots att detta inte 

svarar mot grundtanken avseende detta, menar vi att man inte heller bör begränsa sig till denna. 

 

Att teamet har två olika wikis med till synes olika syfte och användning anser vi är intressant. Vi 

har inte tidigare träffat på team i litteraturen som använt wikis på detta sätt. Vi anser att detta är 

ett bra exempel på mångsidigheten hos en wiki som verktyg och att den kan stödja olika typer av 

användning och innehåll. 
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5.2.2 Stöd för kommunikation 

Alla intervjupersoner i det studerade teamet anser att deras wiki har förändrat teamets sätt att 

kommunicera på till det bättre. Man har minskat antalet störande frågor med hjälp av den 

information och kunskap som finns tillgänglig på deras wikis. Det kan också vara så att man inte 

vill fråga för att inte störa någon. Istället för att sitta i ovisshet, som vi tror också kan försämra 

arbetet, kan man då ta hjälp av en wiki. Detta ser vi som något positivt då man får en slags 

kommunikativ avlastning i arbetet samt att det finns kunskap och information tillgänglig för den 

som av någon anledning inte vill eller känner sig bekväm med att fråga. Det är även positivt då 

man inte heller blir beroende av direktkontakt med personer, alltså man kan få tag på information 

eller kunskap även när personer är upptagna i exempelvis möte eller liknande. Detta anser vi 

svarar bra mot litteraturen då den menar att kommunikation inom team är något som tar stor plats 

och mycket tid och är viktigt för arbetet i teamet. Men det ses också som något som kan störa 

arbetet och upplevas som jobbigt (Ko, DeLine & Venolia, 2007). Dock ser vi exempel på i det 

studerade teamet att en wiki kan bidra med samma nytta eller är lika användbar även om teamet 

inte varit distribuerat. Detta tycker vi är intressant då litteraturen framhåller att det i distribuerade 

team är av större vikt att det finns teknik som stödjer kunskapsspridning (Ko, DeLine & Venolia, 

2007). Vi menar att detta visar att teknik som stödjer kunskapsspridning är lika viktigt oavsett om 

ett team är distribuerat eller ej. 

 

Det studerade teamet tar även upp nyttan de ser i en wiki när det gäller nya resurser i teamet. 

Eftersom wikis är tänkta att tillhandahålla kunskap kan man istället vända sig till den. Detta är 

något som även litteraturen lyfter som positivt, att wikis kan vara ett stöd för nya personer (Pei 

Lyn Grace, 2009). Även vi tänker att en wiki kan vara ett stöd för nya personer då vi tror att man 

kanske inte är helt bekväm med att ställa mycket frågor, även om det kan behövas för att tillägna 

sig den kunskap som behövs. Detta anser vi visar att det i exempelvis en organisation kan vara 

bra att ha organisationsspecifik kunskap och information dokumenterad på grund av att det ger 

medarbetarna, nya som gamla, ett stöd i arbetet. Att denna kunskap är dokumenterad i just en 

wiki är dock inte det som vi ser som stödet, snarare att sådan information överhuvudtaget finns 

nedskriven och tillgänglig. Vi tror dock att en wiki kan vara ett funktionellt system att använda 

för dessa ändamål. Detta på grund av att den är enkel att använda (Louridas, 2006).  

5.2.3 Wikikänsla 

Begreppet wikikänsla är inget vi uttryckligen stött på tidigare utan något som nämndes under en 

intervju av en intervjuperson. Dock tycker vi att vi i betydelsen av begreppet wikikänsla kan se 

tydliga paralleller till litteraturen. Exempelvis att man med wikikänsla menar att det ska vara lätt, 

snabbt och smidigt att lägga in och ta del av information. Detta är ett drag som är utmärkande för 

wikis och något av dess styrka (Choate, 2008). I litteraturen beskrivs wikis inte enbart som en 

mjukvara för att lagra och sprida kunskap utan även som en filosofi hur man använder den 

(Louridas, 2006). Detta är något som vi anser det studerade teamet har tagit fasta på då det i 

intervjuerna framhålls att man vill skapa en kultur kring wikin där alla ska känna att den är fri att 

använda, vilket är essensen av denna filosofi. Att skapa en kultur där alla skriver i wikin är som 

sagt något man i det studerade teamet strävar efter. Detta är återkommande i litteraturen där man 
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menar att det är viktigt att man skapar en kultur som möjliggör och stödjer kunskapsspridning 

(Wendling, Oliveira & Carlos Gastaud Maçada, 2013). Genom att skapa en kultur i exempelvis 

ett team, där alla medarbetare, oavsett roll, uppmuntras att lyfta sin kunskap till allas förfogande 

tror vi att man skapar bättre chanser för teamet att utvecklas på olika plan. Litteraturen pekar 

även på att man genom samarbete skapar en tillitsfull kultur och nytta för exempelvis ett team 

(Pei Lyn Grace, 2009). Vi tror även att det är ett relativt naturligt sätt för människor att arbeta på. 

Detta då människan har en vilja att samarbeta och tillhöra en grupp (Pei Lyn Grace, 2009). Vi 

tror att detta i sin tur kan leda till en positiv och trivsam arbetsmiljö.  

5.3 Wikis relation till traditionella 

kunskapshanteringssystem 

Som presenterats i litteraturgenomgången är vår uppfattning att man behandlar traditionella 

kunskapshanteringssystem mer som hur man arbetar med dokumentationen däri, än det faktiska 

tekniska systemet. Detta är något som vi ser i det studerade teamet också. All traditionell 

dokumentation finns samlad på en plats men det som är utmärkande och skiljer sig från en wiki är 

hur man använder denna dokumentation. Det studerade teamets användning av ett traditionellt 

kunskapshanteringssystem anser vi svarar bra mot hur litteraturen säger att man använder dessa. 

Exempelvis att informationen i det traditionella kunskapshanteringssystemet är mer statisk 

(Majchrzak, Wagner & Yates, 2013) än i en wiki och att man inte gärna gör ändringar i dessa 

dokument. Något som framkom som vi ser som intressant är känslan det studerade teamet har 

kring wikis jämfört med det traditionella kunskapshanteringssystemet. Det påpekades i det 

studerade teamet att en wiki känns just fri och mer lättsam medan dokumentationen i det 

traditionella kunskapshanteringssystemet känns mer formell, tung och allvarlig. Detta tror vi dock 

inte behöver vara något negativt. Vill man exempelvis ha och uppmuntra till en kultur som är fri 

och öppen tror vi det är bra att använda ett system som bidrar till det, till exempel en wiki. Vill 

man däremot ha ett system som förhindrar att man går in och ändrar på samma sätt som i en wiki 

är det positivt att använda sig av en dokumentationsform eller ett system som inte stödjer samma 

typ av användning. Det uttrycks även i det studerade teamet att viss funktionalitet saknas i deras 

wiki, där det traditionella kunskapshanteringssystemet kompletterar denna brist. Detta menar vi 

också visar på att olika system kan vara bra för olika ändamål, vilket även innebär att dessa kan 

samverka.  

 

Något som dock inte framkommit är vem som skriver i det traditionella 

kunskapshanteringssystemet i det studerade teamet. Enligt litteraturen är det ofta ett fåtal experter 

inom ett område (Wagner, 2006). Man skulle kunna tänka att då det finns en uppfattning om att 

det är ett fåtal, främst de som har mest erfarenhet, som skriver mest i deras wiki, att detta även 

speglas i det traditionella kunskapshanteringssystemet. Trots att man har en wiki där tanken är att 

man ska författa kunskapen kollektivt, så är det experterna eller de med mest erfarenhet som 

skriver mest i det studerade teamet. Detta skulle kunna leda till att man även i wikin står inför 

samma problem som i ett traditionellt kunskapshanteringssystem, det vill säga att kunskapen blir 

statisk, smal och svår att underhålla (Majchrzak, Wagner & Yates, 2013). Vi frågar oss då om 

detta problem har sin grund i något annat än kunskapshanteringssystemet. Att hålla kunskapen 
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aktuell och korrekt i traditionella kunskapshanteringssystem är något som uttrycks som en 

utmaning i litteraturen, då detta arbete kan vara tidskrävande (Wagner, 2006). Detta är något som 

vi även kan se i empirin, dock inte avseende det traditionella kunskapshanteringssystemet. 

Uppfattningen är att teamet håller deras wiki relativt uppdaterad med information, men att det 

finns ganska mycket utdaterad och irrelevant information som ligger kvar. Anledningen som ges 

till varför det är så är tidsbrist, att det inte finns tid till att rensa i innehållet, något som även 

uppges som en möjlig anledning i litteraturen (Wagner, 2006). Detta anser vi också är intressant 

då detta är ett problem som tas upp i litteraturen kring traditionella kunskapshanteringssystem, 

men vi finner problemet hos wikis. Detta problem uppfattas inte gälla det traditionella 

kunskapshanteringssystemet hos det studerade teamet. I det studerade teamets traditionella 

kunskapshanteringssystem uppfattas informationen som uppdaterad och relevant, vilket motsäger 

litteraturen. Detta problem, samt problemet som påvisats i ovanstående stycke, leder oss till att 

tro att dessa problem inte har sin grund i vilket kunskapshanteringsssystem som används utan att 

det grundar sig i något annat. 

 

Något som förvånar oss en aning, som vi finner intressant och som vi inte sett exempel på i 

litteraturen är att man ofta i det studerade teamet använder wikis i samexistens med traditionella 

kunskapshanteringssystem. Det verkar inte finnas någon motsättning mellan dessa utan de 

uppfyller olika behov och roller i det studerade teamet. Exempelvis då man använder länkar i en 

wiki för att enkelt komma till dokumentation i det traditionella kunskapshanteringssystemet. Vi 

anser att detta kan innebära att det är svårt att hitta dokument som ligger i ett traditionella 

kunskapshanteringssystemet. I traditionella kunskapshanteringssystem är informationen ofta, 

enligt litteraturen, strukturerade i kronologisk ordning och i wikis strukturerade efter ämne 

(Majchrzak, Wagner & Yates, 2013). I empirin uttrycks att det är enkelt att hitta till dessa 

dokument via wikin, detta trots att man även uttrycker att det kan var svårt att hitta sidor i 

wikisarna och att man borde ha en välfungerande sökmotor i själva wikin. Utifrån detta tolkar vi 

det som att det, trots problem med att hitta sidor i wikis, är det enklare än att hitta dokument i det 

traditionella kunskapshanteringssystemet.  

 

I det studerade teamet framhölls det som enkelt att sprida kunskap och information via en wiki, 

men detta verkar bara gälla en wikis användargrupp, alltså de personer som är användare av den 

aktuella wikin. När information eller kunskap ska spridas utanför användargruppen verkar det 

vara enklare att använda mer statiska dokument, exempelvis Word-dokument. Detta finner vi 

intressant då en wikis starka sida är dess enkelhet avseende användningen (Pei Lyn Grace, 2009) 

och därför borde det även vara enkelt att sprida dess innehåll, men detta verkar alltså bara gälla 

för en definierad grupp människor. Betyder detta att wikis inte ensamt kan användas som 

kunskapshanteringssystem om information behöver spridas till andra utanför den definierade 

användargruppen? Betyder det att wikis inte bör användas för innehåll som någon gång kan 

behövas spridas utanför användargruppen, så som det sker i det studerade teamet? Vi menar att 

detta kan innebära att wikin tappar lite av dess styrka, att det ska vara enkelt att sprida 

information och kunskap via den.  
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Vi har inte uppfattat det som att det finns någon stark negativ uppfattning om traditionella 

kunskapshanteringssystemet i det studerade teamet, något som annars framhålls i litteraturen 

enligt oss. Något ytterligare som vi ser påpekas i litteraturen är att man ser att traditionella 

kunskapshanteringssystem inte uppfyller det som förväntas av dem. Detta är inte något som vi 

uppfattat i det studerade teamet. Här börjar vi fundera kring om användningen av en wiki fyller 

en roll som inte traditionella kunskapshanteringssystem kan och vice versa. Detta då man utifrån 

empirin kan se på innehållet i wikis som mer beskrivande, kunskapen i dessa är av hur-karaktär. 

Hur man gjort något eller hur man ska göra något. Informationen är specifik för de som arbetar 

nära den. Kunskap som man enkelt hittar svar på genom exempelvis Google dokumenteras 

exempelvis inte i en wiki. De traditionella kunskapshanteringssystemen innehåller mer allmän 

kunskap och information, som en större andel personer i exempelvis en organisation tar del av 

och arbetar med och delar med sig av. Vi tror att detta kan vara en anledning till att båda 

kunskapshanteringssystemen upplevs som positiva. Att det är just på grund av att de används för 

olika innehåll och uppfyller olika roller som det inte finns någon motsättning mellan dessa. 

5.4 Wiki-användning 

Flera av de problem eller svårigheter vi identifierat i det studerade teamet tas även upp i 

litteraturen. Exempelvis menar flera i detta team att det är svårt att få en bra struktur i en wiki och 

att det finns en osäkerhet kring när det är acceptabelt att redigera andras texter. Detta menar 

Grudin & Poole (2010) kan leda till att det enbart är ett fåtal som bidrar till innehållet på en wiki. 

Att det enbart är några som bidrar till en wiki ser vi exempel på i det studerade teamet och vi 

undrar om det kan bero på att det finns en osäkerhet kring detta. Att man ser att de som har 

mycket erfarenhet är de som bidrar medan man anser att man själv har för lite erfarenhet, trots att 

man kanske har värdefull kunskap att dela med sig av. Detta tror vi kan bidra till att en wiki inte 

innehåller den kunskap som den skulle kunna. 

 

Vår uppfattning är att det finns vissa personer inom det studerade teamet som är drivande och 

håller en wiki levande. Grudin och Poole (2010) menar att en lyckad användning av en wiki är 

beroende av någon som uppmuntrar till användning. Vilket leder till frågan om vad som händer 

när dessa personer slutar i teamet? Garcia-Perez och Ayres (2015) menar att det finns en risk för 

att användningen av en wiki minskar med tiden, trots att den i början varit stark. Detta menar 

författarna kan bero på flera olika saker, saker som vi ser tecken på i teamet. Exempelvis ser vi 

ett potentiellt problem i teamet då flera av bidragsgivarna i teamet är konsulter och även 

framhållit under intervjuerna att de är på väg bort från teamet. Detta framhålls i litteraturen som 

en anledning till minskad användning av wikis. Att bidragsgivare till en wiki slutar eller att ett 

projekt tar slut (Grudin & Poole, 2010). En av grundpelarna i en wiki är att man ska författa 

kunskapen i den kollektivt och inkrementellt (Ebersbach, Glaser, Heigl & Warta, 2008). Tanken 

med kunskapshanteringssystem är ett system där exempelvis långtidsanställda kunskap samlas 

och på så sätt stannar i organisationen även om personen som har kunskapen lämnar 

organisationen (Chien-chih, Tung-ching & Jau-wen, 2014). Utifrån ovanstående anser vi att detta 

problem, att användningen riskerar att minska om den drivande personen försvinner, som påvisas 

i empirin egentligen inte borde vara ett problem. Men vi finner alltså detta problem både i det 
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studerade teamet samt exempel på det i litteraturen. Att kunskap eller information är beroende av 

ett fåtal personer tas i litteraturen upp som en av nackdelarna med traditionella 

kunskapshanteringssystem (Wagner, 2006), men vi finner exempel på detta i det studerade teamet 

även gällande wikis. Detta då det i det studerade teamet är experten inom området som även är 

den drivande personen. Detta väcker en tanke att det inte är systemet i sig som är lösningen eller 

problemet utan någon annan faktor. Vi tror att det kan vara så att de personer som avseende en 

wiki benämns som drivande eller eldsjälar egentligen är de som benämns som experterna inom de 

traditionella kunskapshanteringssystemen. Att det egentligen är samma roll men i en uppdaterad 

version. Detta leder även till tanken om det är på grund av detta som dessa problem kvarstår. 

 

I det studerade teamet ser vi även exempel på en wiki som innehåller delvis gammal och 

irrelevant information. Även detta kan enligt litteraturen vara något som leder till minskad 

användning. Att informationen inte uppdateras och tillslut är den mer förvirrande än stödjande 

(Grudin & Poole, 2010). Även tidsbrist och krånglig struktur uppges vara faktorer som påverkar 

minskad användning (Ghobadi, & Mathiassen, 2015) och som uppges vara ett faktum i det 

studerade teamet. Trots detta upplevs wikisarna vara ett stöd för arbetet i teamet och alla menar 

att de ser positivt på den. Detta leder till tanken om det bara är en tidsfråga innan användningen 

minskar på grund av ovanstående faktorer eller om det studerade teamet har en så stark relation” 

till wikisarna att användningen stadigt kommer fortsätta. 

 

Det studerade teamet ser på användningen av en wiki som positivt för ändamålet och vi upplever 

att det finns en vilja till att använda just en wiki där. Detta är ytterligare en faktor som påverkar 

användningen av wikis - acceptansen och engagemanget hos teamet avseende deras wiki. Ett bra 

engagemang och en bra acceptans ökar chansen för en långlivad och positiv användning av wikis 

(Ebersbach, Glaser, Heigl & Warta, 2008). Litteraturen menar även att det i vissa organisationer 

kan vara enklare att använda en wiki än i andra organisationer och att detta är beroende av 

organisationens struktur (Grudin & Poole, 2010). Vi kan egentligen inte uttala oss om detta är 

något som påverkat synen på wikis i det studerade teamet då vi inte har tillräcklig kunskap om 

strukturen i hos organisationen som det studerade teamet tillhör. Man skulle dock kunna tänka att 

en positiv attityd kring en wiki lättare uppnås i ett litet team där det inte finns någon särskild stark 

hierarkisk struktur, som i det studerade teamet. Även att en wiki är fri och mångsidig tänker vi 

kan leda till att man kan anpassa den efter organisationen som man använder den i. Vi ställer oss 

dock frågan om det verkligen är strukturen hos organisationen, där man använder en wiki, som 

påverkar användningen av en wiki. Om en wiki används i ett mindre team inom en större 

organisation, är en wiki fortfarande beroende av den större organisationens struktur då och inte 

själva teamets struktur? Vi tror att det är strukturen hos själva användningsgruppen avseende en 

wiki som är mer avgörande än den större organisationens struktur. 

 

Det studerade teamet har uttryckt att de inte har några roller avseende deras wiki, tanken är att 

alla ska ha möjlighet att använda denna wiki på samma sätt. Detta ser vi svarar bra mot vad 

litteraturen säger. Att en wiki ska vara öppen för alla att bidra till och redigera, att den utvecklas 

av alla användare (Choate, 2008). Detta framhålls som en stor fördel med en wiki, att olika 

människor med olika erfarenhet och kunskap tillsammans kan bygga upp en wiki (Pei Lyn Grace, 
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2009; Nath, 2015). Vi frågar oss dock om det ändå inte är så att det i det studerade teamet finns 

outtalade roller. Detta grundar vi i att det finns en osäkerhet kring bidrag till wikin samt att flera 

intervjupersoner framhåller att det är ett par personer i teamet som bidrar mest till wikin. Flera 

intervjupersoner anser även att det skulle kunna finnas fördelar med att ha bestämda roller i en 

wiki. Exempel på fördel skulle kunna vara att någon då skulle ha tid att exempelvis rensa den 

aktuella wikin från utdaterad information. Dock frågar vi oss hur arbetet med en wiki påverkas 

om man hade bestämda roller. En av wikis kännetecken och fördelar är ju att den är tillgänglig 

för alla användare på samma sätt. Vad händer om man tar bort den möjligheten? Skulle innehållet 

i en wiki bli bättre eller skulle det påverka osäkerheten kring skrivandet genom att man känner att 

man behöver få godkänt av den ansvarige först. Skulle bidragen i en wiki minska eller skulle 

osäkerheten minska och användningen öka då man känner en trygghet i att ha en tydlig roll? Att 

man vet vad man ska göra och vad som förväntas eller tar man bort det som gör en wiki till en 

wiki och har man då gått tillbaka till ett traditionellt kunskapshanteringssystem? Detta är frågor 

som vi anser att vi inte kan svara på utifrån denna studie och därför tar vi upp detta i förslag på 

vidare studier. 

 

Utifrån ovanstående analys kan man se att det finns en mångsidighet avseende interna wikis i 

distribuerade mjukvaruutvecklingsteam. Med detta menar vi att de inte enbart lämpar sig som 

system för att dokumentera kunskap utan även för att dokumentera exempelvis det arbete som 

utförs. Vi kan även se att en wiki ger avlastning i kommunikationen i ett distribuerat 

mjukvaruutvecklingsteam och på detta sätt underlättar och stödjer arbetet i teamet. En wiki bidrar 

även med en enkelhet i arbetet och uppmuntrar till en kultur där essensen är samarbete och tillit. 

Avseende wikis relation till traditionella kunskapshanteringssystem kan vi konstatera att det 

empiriska exemplet motsäger litteraturen. Detta då den uppfattning vi mött avseende det 

traditionella kunskapshanteringssystemet inte motsvarar det litteraturen säger. Det empiriska 

exemplet visar även att wikis och traditionella kunskapshanteringssystem kan användas i symbios 

och som komplement till varandra. Vi kan även se att användningen av wikis till stor del är 

beroende av, inte bara alla användare för ett meningsfullt innehåll, utan av speciellt en eller ett 

par personer. Dessa är personer som är drivande avseende wikis, vilket liknar den expertroll som 

finns inom traditionella kunskapshanteringssystem.  
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6. Slutsatser och kunskapsbidrag 
 

I detta kapitel besvarar vi uppsatsens frågeställningar genom att dra slutsaster utifrån 

genomförd analys och diskussion.  

6.1 Wikis funktion 

Genom den utförda analysen har vi identifierat vissa sammanhang där en wiki kan användas som 

kunskapshanteringssystem i ett distribuerat mjukvaruutvecklingsteam. Detta utifrån 

frågeställningen: 

 

I vilka sammanhang kan man använda en wiki som kunskapshanteringssystem i 

distribuerade mjukvaruutvecklingsteam? 

 

● När ett enkelt och smidigt sätt att dokumentera dels kunskap och annat innehåll eftersöks. 

Också när ett öppet och fritt sätt att dokumentera på är det man vill ha.  

● När man eftersöker ett system som inte är specifikt inriktat på en typ av innehåll. När man 

vill ha ett mångsidigt kunskapshanteringssystem. 

● När avancerad funktionalitet inte är det viktigaste, detta då det påvisats en potentiell brist i 

funktionaliteten hos wikis. 

● När man inte vill förlita sig på enskilda personers kunskap, utan tror att många har 

kunskap att dela med sig av och vill uppmuntra detta. 

● När man vill minska den direkta kommunikationen, exempelvis när detta upplevs som 

störande eller att kommunikationen tar för mycket tid. 

● När man enkelt vill lagra och sprida kunskap inom en avgränsad grupp. 

6.2 Wikis relation till traditionella 

kunskapshanteringssystem 

 

Vidare har vi studerat hur en wikis relation till traditionella kunskapshanteringssystem kan se ut i 

ett distribuerat mjukvaruutvecklingsteam. Detta presenteras nedan i form av likheter och 

skillnader utifrån frågeställningen: 

 

Vilka likheter och skillnader finns avseende innehållet, användningen och 

kunskapsspridningen mellan wikis och traditionella kunskapshanteringssystem i 

distribuerade mjukvaruutvecklingsteam?  

 

6.2.1 Likheter 

● En wiki är inte begränsad till enbart dynamiskt innehåll utan stödjer även mer statiskt 

innehåll, vilket kännetecknar dokumentation i traditionella kunskapshanteringssystem. 
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● Innehållet i ett traditionellt kunskapshanteringssystem författas ofta av ett fåtal experter, 

vilket även kan vara fallet avseende wikis. 

 

6.2.2 Skillnader 

● En wikis innehåll kan vara mer beskrivande, av hur-karaktär. Ett traditionellt 

kunskapshanteringssystems innehåll kan vara av mer allmän karaktär. 

● Innehållet på en wiki kan vara mer dynamiskt och förändras oftare än innehållet på ett 

traditionellt kunskapshanteringssystem. 

● Det kan vara enklare att sprida kunskap med en intern wiki när det gäller en avgränsad 

grupp. Om kunskapen avser en större odefinierad grupp kan det vara enklare att sprida 

statiska dokument. 

● En wiki kan upplevas mer informell av användarna än ett traditionellt 

kunskapshanteringssystem. Ett traditionellt kunskapshanteringssystem kan upplevas 

formellt och allvarligt. 

● En wiki kan upplevas som fri och lätt medan ett traditionellt kunskapshanteringssystem 

kan upplevas tung.  

● Det kan upplevas vara enklare att hitta information i en wiki jämfört med ett traditionellt 

kunskapshanteringssystem. 

6.3 Wiki-användning 

Den sista frågeställningen i studien har syftat till att undersöka vilka fördelar och nackdelar som 

kan finnas avseende användningen av en wiki i ett distribuerat mjukvaruutvecklingsteam. 

Frågeställningen är: 

 

Vilka fördelar och nackdelar finns det att använda en wiki som kunskapshanteringssystem 

i ett distribuerat mjukvaruutvecklingsteam? 

 

6.3.1 Fördelar 

● Det kan upplevas enkelt, lätt och smidigt att använda en wiki som 

kunskapshanteringssystem. 

● När nya resurser kommer in i exempelvis ett team kan det upplevas stödjande att ha 

tillgång till informationen och kunskapen på en wiki. 

● Att använda en wiki som kunskapshanteringssystem kan minska störande 

kommunikation. 

● Att använda en wiki som kunskapshanteringssystem kan minska beroendet av enskilda 

personer då deras kunskap kan dokumenteras på wikin. 

● Som användare av en wiki är man inte beroende av direktkontakt med andra människor 

för att få tillgång till deras kunskap, då den kan dokumenteras på wikin. 
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● Då en wiki är beroende av användarna kan denna skapa engagemang, samarbete och en 

tillitsfull kultur hos de som använder den. 

6.3.2 Nackdelar 

● Det kan finnas en osäkerhet kring acceptansen att redigera andras texter vilket kan minska 

kunskapsspridningen. 

● Då en wikis användning ofta är beroende av en eller ett par drivande personer kan man bli 

beroende av dessa personer för en fortsatt användning av wikin. 

● Engagemang hos användare ses som en förutsättning för att en wiki ska fungera. Därmed 

kan man bli beroende av att de som använder wikin har ett engagemang avseende den. 

● Det kan i en wiki vara svårt att skapa en bra struktur och därmed kan det vara svårt att 

hitta det innehåll man söker i en wiki. Detta kan leda till att information blir utdaterad och 

irrelevant. 

● Det kan vara svårt att sprida innehållet på en wiki utanför användargruppen och därmed 

kan kunskapsspridningen hindras. 

 

 

Utifrån ovanstående slutsatser kan vi se att sammanhangen då en wiki kan användas är varierande 

och att det finns specifika tillfällen då en wiki kan vara passande som kunskapshanteringssystem. 

Detta menar vi kan vara en bra vetskap för exempelvis organisationer som är i starten med att 

införa en wiki eller funderar på att göra det. Vi ser även en användning av den kunskapen för 

organisationer som redan använder en wiki. Även den kunskap om fördelar och nackdelar som vi 

påvisat genom denna studie ser vi kan vara värdefull kunskap för organisationer i olika stadier av 

användningen av wikis. Detta då man genom denna studie blir medvetna om potentiella fördelar 

och nackdelar och därmed kan arbeta med dessa. Även det faktum att studien visar att det kan 

finnas en positiv symbiotisk användning av wikis och traditionella kunskapshanteringssystem tror 

vi kan vara en nyttig kunskap för organisationer.  

 

I inledningen tog vi upp två problem: att kunskapsspridningen inom distribuerade 

mjukvaruutvecklingsteam kan vara problematisk och att traditionella kunskapshanteringssystem 

inte helt tillfredsställer behoven som finns kring kunskapsspridningen i ett distribuerat 

mjukvaruutvecklinsgteam. Vi anser att en wiki kan vara ett stöd för kunskapsspridningen i ett 

distribuerat mjukvaruutvecklingsteam samt underlätta dessa problem, under rätt förutsättningar. 

Vi har i denna studie sett att det finns svårigheter och utmaningar även med användningen av 

wikis och genom att synliggöra dessa kan organisationer göra ett medvetet val och 

förhoppningsvis därmed skapa rätt förutsättningar för att använda wikis som 

kunskapshanteringssystem. Studien visade inte några starka negativa uppfattningar avseende det 

traditionella kunskapshanteringssystemet, något som vi tror kan bero på att det finns en wiki som 

stöd för kunskapsspridningen också, vilket avlastar det traditionella kunskapshanteringssystemet 

något. Studien visade även att det finns tillfällen då användningen av ett traditionellt 

kunskapshanteringssystem kan passa bättre än att använda en wiki. Studien har därmed visat att 

det kan finnas en positiv symbiotisk användning av wikis och traditionella 

kunskapshanteringssystem och att de kan uppfylla olika behov i en organisation. Slutsatserna i 
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denna studie anser vi visar att både wikis och traditionella kunskapshanteringssystem kan vara ett 

stöd i uppfyllandet av organisationers mål och därmed dess syfte då båda dessa kan underlätta 

hanteringen och spridningen av kunskap. 
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7. Reflektion, kritik och fortsatta studier 
 

I detta kapitel reflekterar vi kring det utförda arbetet och resultatet avseende denna uppsats. Vi 

tar även upp kvaliteten och trovärdigheten hos studien. Slutligen presenterar vi förslag på 

fortsatta studier inom detta område. 

7.1 Reflektion kring process och resultat 

Vi har hela tiden känt att detta ämne har varit intressant, något som helt klart underlättat arbetet. 

Något som har gjort det intressant var att det för oss var ett outforskat område. Vi upplevde även 

att användningen av wikis inom organisationer var relativt ny, vilket stämde. Det visade sig dock 

att det fanns en hel del litteratur att tillgå, vilket vi sett som positivt. Vi lade mycket tid i början 

på att läsa igenom litteratur, dels för att sortera ut det som vi ansåg relevant men också för att 

bygga på vår kunskap inom området. Vi tror att detta val har underlättar arbetet på så sätt att vi 

fick en bra grundkunskap att luta oss mot och då det kan utmana eventuella förutfattade meningar 

vi haft, något som även Goldkuhl (2011) menar. Att användningen av wikis inom organisationer 

är relativt ny, men ökar, anser vi visar på att det är ett aktuellt ämne att studera och ett område 

som kan gagnas av ny forskning. 

 

Empirin upplevde vi var roligt och lärorikt att samla in och även här tror vi att vi haft nytta av 

den gedigna litteraturstudie vi började med. Det är roligt att diskutera något när man känner sig 

bekväm inom området och vi tror att vi haft bra diskussioner och intervjuer på grund av det. 

Något som vi reflekterade över efter intervjuerna är att vår intervjuguide var väldigt stor, alltså 

innehöll många frågor. Detta kan vi delvis se som något negativt då det varit svårt att kontrollera 

att vi fått svar på allt. Det kan också vara så att vi delvis samlat in data som varit irrelevant, något 

som även Repstad (2007) menar kan vara en risk vid kvalitativa semistrukturerade intervjuer. 

Detta tror vi kan ha lett till att vi fått arbeta mer med datan för att verkligen säkerställa att den 

varit relevant för uppsatsen. Vi anser dock att det varit rätt val då vi hellre har för mycket data att 

sålla bland än att upptäcka att vi har för lite data för att svara på våra forskningsfrågor. 

 

Vi har upplevt flera utmaningar vid arbetet med denna uppsats, till exempel har vi använt oss av 

metoder, exempelvis kvalitativa intervjuer och tematisk analys, vi inte arbetat med tidigare. Detta 

har varit roligt och givande samtidigt som det varit tidskrävande då vi stundtals har kört fast eller 

upplevt svårigheter i arbetet. Vi tror att valet att leta teman, vid den tematiska analysen, var för 

sig för att sedan sammanställa dom har bidragit positivt. Detta då vi inte riskerat att bli påverkade 

av varandra i detta arbete samt att vi anser att risken att missa potentiella teman minskat.  

 

Vi hade inte heller innan prövat på att spela in och transkribera intervjuer och detta har varit en 

rolig och utmanade uppgift. Valet att göra detta tror vi har bidragit positivt till framställningen av 

empirin i uppsatsen samt vid analysen av det empiriska materialet. Detta då det stora arbetet med 

detta har lett till att vi känner oss väl förtrogna och bekväma med det empiriska materialet, något 

som både Bazeley (2009) och Rennstam och Wästerfors (2011) menar är viktigt vid analysen. Att 



 

 

 

48 

studien utförts som en fallstudie ökar denna förtrogenhet genom att vi kunnat titta mer detaljerat 

på just detta fall. Vilket är kännetecknande för just fallstudier (Bryman, 2011).    

 

Avseende resultatet av studien är vi helhetsmässigt nöjda och vi anser att vår uppsats har en bra 

kvalitet. Även om man ska vara fri från förutfattade meningar vid en sådan studie är det svårt att 

vara helt fördomsfri, vilket även Larsson (2005) påpekar. Detta var även fallet kring resultatet 

och vårt förväntade resultat var något annat än det vi kom fram till. Vi trodde inte att en wiki och 

ett traditionellt kunskapshanteringssystem skulle visa sig komplettera varandra och att man skulle 

använda dessa tillsammans. Att studien visade något annat än vad vi trodde från början är dock 

inte något som vi ser negativt på utan snarare tvärtom. Det har varit intressant att utföra denna 

studie och när vi insåg att resultatet inte skulle visa det vi trodde, blev det ännu mer intressant. 

7.2 Studiens kvalitet och trovärdighet 

En kritik vi kan se när det gäller utförandet av studien är att vi enbart har intervjuat utvecklare 

och från endast ett team. Detta kan påverka bredden på studien och vår studie är därmed ganska 

smal. Vi anser dock att det är vad vi har hunnit med under denna tid. Om vi skulle försökt ta in 

fler intervjupersoner eller söka efter ytterligare team tror vi kvaliteten på den empiriska datan 

skulle riskeras på grund av tidsbrist. Vi anser att vi gjort rätt val utifrån de förutsättningar vi haft. 

 

Från början var tanken att intervjua fyra personer till uppsatsen. Men som man kan se i tabell 1 är 

en av intervjuerna något kort vilket kan ses som bristfälligt avseende den empiriska data som 

insamlades till denna uppsats. Vi uppmärksammade detta under de dagar vi utförde intervjuerna 

och tog beslutet att utföra en femte intervju för att komplettera den empiriska datan som samlades 

in. Även om det gav oss mer att göra avseende efterarbetet med intervjuerna anser vi att det var 

rätt val. Detta då vi anser att den kompletterande intervjun som utfördes verkligen blev ett 

komplement till den kortare intervjun. Vi vill dock framhålla att även då en intervju var kort fann 

vi användbar data i denna intervju med. 

 

Något som även skulle ses som en brist i vår studie är att vi inte har tittat närmare på de faktiska 

kunskapshanteringssystemen i det studerade teamet. Hade vi gjort det kunde den empiriska datan 

blivit rikare och vi hade kunnat få en annan insikt och förståelse för det studerade fenomenet. Vi 

valde dock att inte göra det då vi inte ansåg att det fanns tid för att både utföra kvalitativa 

intervjuer och att titta på kunskapshanteringssystemen. Vi ansåg att intervjudatan var viktigare 

och valde därför att enbart fokusera på denna. I efterhand tror vi att vi gjorde rätt val, även om vi 

inte kan förneka att det hade varit intressant att själva undersöka det alla intervjupersoner pratade 

om. 

 

En annan kritik vi ser som även kan härledas till litteraturen är vår studie kring teamets 

traditionella kunskapshanteringssystem. I och med att begreppen kunskap och traditionella 

kunskapshanteringssystem är väldigt vaga och skiftande är det även svårt att i praktiken definiera 

något som ett traditionellt kunskapshanteringssystem. Därför kan det vara så att det vi har 

studerat i praktiken som ett traditionellt kunskapshanteringssystem egentligen borde klassificeras 
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som något annat. Därmed riskeras jämförelsen mellan wikis och traditionella 

kunskapshanteringssystem att bli bristfällig. Vi anser dock att vi, med den förkunskap och det 

stödet vi haft i litteraturen, gjort en rättvis bedömning avseende de studerade 

kunskapshanteringssystemen. 

 

Något som talar för studiens trovärdighet och kvalitet är att intervjupersonerna har haft möjlighet 

att läsa igenom den empiriska datan efter intervjuerna gjordes och komma med synpunkter på 

denna. Detta är något som Bryman (2011) menar är viktigt för att säkerställa trovärdigheten i en 

studie. Vi har även följt de etiska riktlinjer som Vetenskapsrådet (2002) rekommenderar, något 

som Larsson (2005) menar är viktigt för att säkerställa kvaliteten hos en studie. 

7.3 Förslag på fortsatta studier 

Även då det finns en hel del litteratur om wikis och wikis som kunskapshanteringssystem ser vi 

olika möjligheter för fortsatta studier. Dessa förslag som presenteras nedan är tankar om vidare 

forskning som uppkommit hos oss under uppsatsprocessen.  

 

En möjlighet till fortsatta studier som relaterar till vår kritik kring uppsatsen är att göra en 

liknande studie men i större skala. Exempelvis genom att öka antalet team som studeras. I större 

skala tänker vi även kan innebära att man utökar datan till att exempelvis inkludera utvärderingar 

av wikin som system, något som vi inte hann med i denna studie. Vi anser att det också skulle 

behövas lite mer nyans inom området då den litteratur som vi påträffat under denna process var 

överväldigande positiv gällande wikis. Därför föreslår vi att man gör en studie där det finns en 

negativ upplevd användning av wikis. Exempelvis skulle man kunna se vad som skiljer dessa 

användningar åt och vilka faktorer som påverkar upplevelsen av denna användning. 

 

I och med att vi i analysen identifierat att det inom wikis kan vara en enskild eller ett fåtal 

personer som författar innehållet och som driver användningen av wikin anser vi att det kan vara 

intressant att göra en studie avseende wiki i exempelvis ett team där den drivande personen slutat. 

Hur ser användningen av wikin ut då? 

 

En annan intressant aspekt att studera skulle kunna vara att jämföra en wiki där man har uttalade 

roller gällande hur man arbetar med den kontra en rollfri wiki. Detta då det i empirin ges exempel 

på att man tror att det skulle kunna vara en fördel med uttalade roller. 

 

En annan tanke som uppkom var att undersöka wikins funktionalitet. Flera av de personer vi 

intervjuade framhöll brister i wikins tekniska utformning. Vi förslår att man kan studera vilken 

funktionalitet som anses viktig i en wiki och hur man kan förbättra funktionaliteten avseende 

denna. Wikin framhålls i litteraturen som ett väldigt dynamiskt system och att detta är dess 

styrka, vilket gör att den även passar bra för innehåll som kan förändras ofta, till exempel 

kunskap eller programkod. Det studerade teamet använde wikin på två olika sätt. Dels på ett sätt 

som svarade bra mot litteraturen, som ett kunskapshanteringssystem. Dels på ett sätt som vi inte 
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funnit så många exempel på i den studerade litteraturen - ett sätt som liknar mer ett system för 

teknisk dokumentation. Detta ser vi är ett område där man skulle kunna utöka kunskapen.  
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Bilaga 1 Intervjuguide 
 

Vi läser på Systemvetenskapliga programmet på Linköpings universitet och vi skriver nu vår 

kandidatuppsats. Anledningen till att vi gör denna intervju är för att samla in data till 

kandidatuppsatsen.  

 

Syftet med denna studie är att kartlägga wikins roll som kunskapshanteringssystem i ett 

distribuerat utvecklingsteam och hur man använder wikin i relation till de traditionella 

kunskapshanteringssystemen. Vi vill även få en insikt i hur wikin kan stödja det kunskapsbehov 

som finns i ett distribuerat team samt hur detta förhåller sig till stödet ett traditionellt 

kunskapshanteringssystem ger.  

Allmänna frågor 

Går det bra att vi spelar in samtalet? 

 

Vill du vara anonym? 

 

Vad har du för roll idag? 

 

Vad är dina arbetsuppgifter? 

 

Vad är teamets arbetsuppgifter? 

Wiki-frågor 

Kan du berätta lite om teamet som du arbetar i? 

 

Hur är ni lokaliserade? 

 

Vilken är det vanligaste sättet för kommunikation inom teamet? 

 

Använder du wiki i ditt arbete idag? 

 

När började ni använda wiki i teamet? 

 

Har du någon tidigare erfarenhet av wikis (utöver den du använder i arbetet i teamet)? 

 

Vad tänker du att en wiki är? 

 

Vilken typ av wiki använder ni? 
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Vilka är wikin tillgänglig för? 

 

Varför implementerades wikin i teamet? 

 

Vad var det som gjorde att det blev just en wiki? 

 

Hur använder du wikis idag? 

 

När använder du wikin? 

 

För vilket syfte använder du wikin? 

 

För vilket syfte använder teamet wikin? (enligt dig) 

 

Hur vet du vad som ska skrivas i wikin och inte? 

 

Vad tycker du att wikin uppfyller hos er? Vad uppfyller den för dig? 

 

Vad tror du att wikin betyder för ditt team? 

 

Har ni i teamet olika roller när det gäller wikin? (ex någon som “övervakar”,  någon som har 

ansvar för vissa sidor etc) 

 

Har ni tillgång till någon form av dokumentation (förutom wikin) som är relevant för ert arbete 

idag? 

 

Hur använder du wikin i förhållande till övrig dokumentation? 

 

Vad vill du oftast veta när du söker dig till wikin? 

 

Hur uppfattar du att wikin bidrar till teamet i förhållande till övrig dokumentation? 

 

Uppfattar du några problem med wikin eller användandet av wikin, teamets och/eller din? 

 

Uppfattar du några problem med annan dokumentation? 

 

Är wikin något som är “projektbundet” eller teambundet eller inte?  

Slutligen 

Har du några frågor? 

 


